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Wstęp 

W centrum nauczania II Soboru Watykańskiego znajduje się nauka o Kościele jako 

misterium, communio i missio. Nauka ta jest punktem wyjścia, stale towarzyszącą per-

spektywą oraz głównym miejscem odniesienia poszczególnych dokumentów soboro-

wych1.  

Kościół jako mysterium można zrozumieć tylko w perspektywie wiary. Rzeczywi-

stość Kościoła opiera się bowiem na zbawczej woli Boga Ojca i na dziele zbawienia, 

którego dokonuje On przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Tak więc Kościół jest 

jedną, ale złożoną rzeczywistością. Kościół w Jezusie Chrystusie jest sakramentem: zna-

kiem i narzędziem powszechnego zbawienia ludzkości (por. LG 1, 9, 48; GS 42, 45; AG 

1). Jako znak uobecniający jest Kościół zarazem owocem dzieła zbawienia. Jest 

w świecie objawioną tajemnicą zbawienia.  

Drugą cechą Kościoła jest communio. Pojęcie communio, oparte na Piśmie Świętym, 

cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią. 

Stąd II Sobór Watykański uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany jako „ko-

munia” i bardziej konkretnie jako „komunia” urzeczywistniany (por. ChL 19). Pojęcie ko-

munii pozwala adekwatnie wyrazić głęboką treść tajemnicy Kościoła. Pojęcie to ma wy-

miar wertykalny (komunia z Bogiem) i horyzontalny (komunia między ludźmi), a zarazem 

wymiar niewidzialny (wewnętrzna komunia z Trójcą Świętą i z innymi ludźmi) oraz wi-

dzialny (komunia w nauce apostołów, w sakramentach i porządku hierarchicznym). Komu-

nia ta nie jest zatem wyłącznie natury moralnej czy psychicznej, ale ontycznej 

i nadprzyrodzonej, i implikuje duchową solidarność między członkami Kościoła jako 

członkami jednego Ciała, to jest Ciała Chrystusa2. 

Trzecią cechą Kościoła jest missio, stanowiące jego misyjną naturę. Nie można jednak 

zrozumieć Kościoła jako missio bez uświadomienia sobie podstawowej prawdy, że u źródeł 

                                                           
1
  Por. R. SKRZYPCZAK, Kościół jako mysterium, s. 167–184.  

2
  Por. J. RATZINGER, Kościół jako komunia, s. 42.  



natury misyjnej Kościoła leży Boży plan zbawienia i nauka o posłaniu Osób Bożych3. Ko-

ściół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze według 

planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego (por. AG 2). Kościół 

jest wyrazem odwiecznego Bożego planu zbawienia ludzi oraz Bożej ekonomii zbawczej, 

kulminującej w tajemnicy Chrystusa-Odkupiciela. Wierzących w Chrystusa postanowił 

Bóg zgromadzić w Kościele świętym, który objawiony został przez wylanie Ducha, 

a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie (por. LG 2). Boży plan zbawienia 

zakłada, że szczęścia wiecznego mogą dostąpić wszyscy ludzie, a najpewniejszą drogą do 

osiągnięcia tego celu jest przynależność do Kościoła. „(…) ów lud mesjański, chociaż ak-

tualnie nie obejmuje wszystkich ludzi (…) jest (…) dla całego rodzaju ludzkiego najpotęż-

niejszym zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia. Ustanowiony przez Chrystusa (…), 

używany jest również przez Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i jest posłany do 

całego świata (…)” (LG 9). Ten lud uczestniczy w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej 

funkcji Chrystusa (por. LG 10–13). Tak więc lud ten, przejmując funkcje Chrystusa Pana, 

„pierwszego posłanego”, podejmuje również Jego misję. 

 Misyjność w sensie udziału w posłannictwie Chrystusa, aby zbawić świat, jest istot-

ną cechą Kościoła pielgrzymującego, czyli ziemskiej struktury Kościoła. „Jest to jedna 

jedyna misja” (RMis 31). Z punktu widzenia ewangelizacji w obrębie tej jednej jedynej 

misji istnieją różne zadania i działania, zależnie od różnych okoliczności, w jakich są 

urzeczywistniane: „działalność misyjna”, następnie „działalność pastoralna” 

i „reewangelizacja” lub „nowa ewangelizacja” (por. RMis 32–34, 37a, 48–49)4.  

Dekret Ad gentes wskazuje, że za działalność misyjną odpowiedzialni są wszyscy: za-

równo duchowni, jak i wierni świeccy (por. AG 35). Wszyscy winni mieć żywą świadomość 

odpowiedzialności za świat, powinni pielęgnować w sobie ducha prawdziwie katolickiego 

i poświęcić swe siły dziełu ewangelizacji (por. AG 36). Idąc za tymi wskazaniami, Redemp-

toris missio zachęca, wręcz mobilizuje wszystkich wyznawców Chrystusa do dochowania 

wierności „stałej aktualności posłania misyjnego”5 oraz odwołuje się do kairologicznego 

punktu widzenia. Niezbędny jest w tym wypadku osąd ewangeliczny, kierujący się zmysłem 

                                                           
3
  Por. A. JASIŃSKI, „Misje Boskie”, s. 71–92.  

4
  W. KLUJ, Teologiczne podstawy misji, s. 41–44. 

5
  Por. E. SERENELLI, Le Opere Missionarie, s. 131. 



wiary (por. FC 5; PDV 10). Tego typu rozeznanie pozwala bowiem odczytywać znaki czasu, 

czyli wezwania Boże związane z charakterystycznymi przestrzenno-czasowymi uwarunko-

waniami człowieczej egzystencji (por. LG 4, 11; GS 3, 4)6. Konsekwencją pastoralną misyj-

nej natury Kościoła jest świadectwo obecności Kościoła w świecie, bez pomniejszania tej 

działalności ze względu na trudności, nie wyznaczając jej granic, oraz ukazywanie uprzywile-

jowanego aspektu, jakim jest świadectwo misyjne każdej wspólnoty7. Działalność misyjna 

nie jest przedsięwzięciem indywidualnym, ale aktem eklezjalnym. Stąd w dziele misyjnym 

Kościoła uczestniczą wszyscy (por. AG 35), także małżeństwo i rodzina – Kościół domowy.  

Małżeństwo opiera się na dwóch filarach: na sakramencie małżeństwa i na byciu Ko-

ściołem domowym. W treść sakramentu małżeństwa wpisane są wszystkie elementy an-

tropologiczne, dynamika ludzkiej miłości, wymiar społeczny itp., widziane jednak nie 

tyko z perspektywy naturalnej, ale z perspektywy łaski odkupienia. Z kolei rzeczywistość 

małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego wpisuje małżeństwo i rodzinę w wymiar 

całej wspólnoty Kościoła, określa jej tożsamość wspólnotową, która sama z siebie jest 

posłana do ewangelizacji: apostolstwa i misji. 

Nauczanie posoborowe z determinacją ukazuje związek rodziny jako Kościoła do-

mowego z Kościołem – Matką (parafią, diecezją i Kościołem powszechnym). Budowanie 

rodziny chrześcijańskiej wpisuje się w szeroki kontekst wspólnoty Kościoła, który ją 

podtrzymuje i nosi w sobie. I wzajemnie – Kościół budowany jest przez rodziny, znajdu-

jąc w nich, zrodzonych z sakramentu małżeństwa, swoją kolebkę i miejsce, w którym 

wchodzi w pokolenia ludzi, one zaś w Kościół (por. FC 15)8. 

W latach 2014–2015 miało miejsce XIII i XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 

Synodu Biskupów nt. powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. 

Instrumentum laboris tegoż synodu zaleca zgłębianie wymiaru misyjnego małżeństwa 

i rodziny jako Kościoła domowego, stwierdza, że „rodzina jest z natury misyjna 

i wzmacnia swoją wiarę poprzez przekazywanie tej wiary innym”9. W podobnym duchu 

wypowiada się Relatio finale – dokument końcowy na zakończenie synodu, który zwrócił 

                                                           
6
  Por. T. MAKOWSKI, Misyjna odpowiedzialność parafii, s. 265. 

7
  D. BOURGEOIS, La pastorale de l’Eglise, s. 648–651.  

8
  Por. Z. ZAREMBSKI, Troska Kościoła w Polsce, s. 17–18; J. GOLEŃ, Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego, 

s. 75–98.  
9
  Por. SYNOD OF BISHOPS, XIV Ordinary General Assembly. 



uwagę na misyjny wymiar rodziny, podkreślając jej „otwartość na misje”10. Papież Fran-

ciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2016 r. również podkreślił wkład rodziny 

dla dzieła misyjnego stwierdzając, że „dzisiaj także niemało rodzin, realizują swoje po-

wołanie misyjne w różnych formach: od bezpośredniego głoszenia Ewangelii do służby 

charytatywnej”11. 

Współczesne, interdyscyplinarne postrzeganie małżeństwa i rodziny pozwala zrozumieć 

ważną ich rolę w odnowie świata i realizacji ich misyjnego zadania12. 

Papież Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy i II Sobór Watykański, przypomi-

na, że Kościół z natury i z powołania płynącego od Chrystusa jest misyjny, posłany do 

przekazania zbawienia i prawdy Bożej całemu światu. „Gdyby zatracił tę świadomość 

misji – stałby się martwy i niepotrzebny jak zwietrzała sól. Zawiódłby swego Założycie-

la”13. Papież w swoim nauczaniu wzywa do misyjnego przeobrażenia Kościoła (por. EG 

19–49) oraz mobilizuje członków Kościoła do „reformy misyjnej, której trzeba jeszcze 

dokonać” (LS 3). Reforma ta powinna również zmierzać do dowartościowania udziału 

małżeństwa i rodziny w dziele ewangelizacji misyjnej Kościoła.  

W adhortacji Amoris laetitia Franciszek wskazuje na „potrzeby wypracowania no-

wych dróg duszpasterskich” (AL 199) względem duszpasterstwa małżeństw i rodzin. 

Jednoczenie dając pewne ogólne założenia, papież proponuje duszpasterstwo pozytywne 

i gościnne (por. AL 38) oraz zachęca, aby „rozbudzać kreatywność misyjną” (AL 57). 

„Dzisiaj duszpasterstwo rodzin musi być zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko 

ludzi” (AL 230), „aby rodziny były równocześnie Kościołami domowymi 

i ewangelicznym zaczynem” (AL 290).  

Francesco Grasselli, podejmując temat misyjności w Kościele, podkreśla, że współ-

cześnie daje się zauważyć w Kościele „grzech niemisyjności”. „Teraz w naszych wspólno-

tach bardzo rozpowszechniony jest grzech, którego nie zauważamy i z którego nigdy się 

nie spowiadamy: grzech «niemisyjności». Podczas gdy pilnie wypełniamy przedśmiertne 

polecenie Jezusa: «To czyńcie na moją pamiątkę» (Łk 22,19–20); podczas gdy przynajm-
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  Por. SYNOD BISKUPÓW, XIV Zwyczajne Zgromadzenia Ogólne, s. 113–114.  
11  FRANCISZEK, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016. 
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  Por. S. VOJTKO, Przemiany małżeństwa i rodziny, s. 138–139.  
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niej czujemy, jak ważne jest wypełnianie innego przedśmiertnego polecenia: «Miłujcie się 

tak, jak Ja was umiłowałem» (J 13,34), nie mamy najmniejszego wyczucia zobowiązującej 

mocy słów: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu» (Mk 

16,15)”14. Z kolei Piero Gheddo stwierdza: „Kościół musi nieustannie dążyć do ewange-

licznego wzoru. Pozostaje jednak ciągle skierowany ku sobie, a nie na zewnątrz”15. Współ-

cześnie widocznym symptomem Kościoła w Polsce jest spadek udziału dzieci i młodzieży 

w praktykach religijnych16. Zarówno duszpasterstwo parafialne, jak i diecezjalne kurczowo 

trzymają się modelu: „katechizowania dzieci i młodzieży, a błogosławienia dorosłych”. 

Innym współcześnie widocznym problemem jest fakt, iż w mass mediach przekaz 

o małżeństwie i rodzinie jest coraz częściej przekazem negatywnym. Dlatego dziś tak bar-

dzo ważne jest ukazywanie piękna życia małżeńskiego i rodzinnego jako Dobrej Nowiny 

dla ludzkości, ponieważ rodzina, która żyje Ewangelią Chrystusa, w konsekwencji prze-

kształca się w Dobrą Nowinę17.  

Trzeba nam nieustannie przypominać tę prawdę, że małżeństwo i rodzina powołane 

są do „budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie 

Kościoła” (FC 49), którego głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii aż po krańce 

ziemi. Są wspólnotami, które w codziennym życiu stwarzają wiele okazji do realizacji 

tego posłannictwa18. Kościół uważa służbę małżeństwu i rodzinie za jedno ze swych naji-

stotniejszych zadań, gdyż zarówno człowiek, jak i rodzina, są „drogą Kościoła” (GS 2). 

Jest to zadanie pierwszoplanowe, wynikające także z przekonania, że przyszłość misji 

zależy w dużej mierze od Kościoła domowego (por. FC 65). Wydaje się, że wciąż za 

słabe są działania duszpasterskie Kościoła w ukazywaniu idei Kościoła domowego jako 

modelu chrześcijańskiej rodziny19. 

Zarysowana sytuacja, 50. rocznica ukazania się dekretu misyjnego Ad gentes (1965–

2015), zakończenie obrad synodu poświęconego rodzinie (2014–2015) stały się okazją do 

przeprowadzenia badań na temat świadomości misyjnej małżeństwa i rodziny jako Ko-
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  F. GRASSELLI, Tutti vengono a Te, s. 68–70. 
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  Por. P. GHEDDO, La missione continua, s. 281–284. 
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  Por. M. BURZAWA, Sytuacja rodziny, s. 289.  
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ścioła domowego. Ważnym argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem tych 

badań był także brak podejmowanego tematu misyjności Kościoła domowego bezpośred-

nio w nauczaniu Kościoła, w badaniach naukowych czy w literaturze. Temat ten został 

zaznaczony w sposób wyraźny dopiero w adhortacji Familiaris consortio (por. FC 54), 

która jednocześnie zapoczątkowała podejmowanie tematu misyjności Kościoła domowe-

go. Znalazło to później swoje odzwierciedlenie w niektórych dokumentach Kościołów 

lokalnych, szczególnie we Włoszech. Niestety, nie znalazło to przełożenia 

w dokumentach Episkopatu Polski, jak i w dokumentach diecezjalnych czy podręczni-

kach do nauki religii. Temat ten jest niewidoczny także w pracach naukowych20 

i zaledwie zasygnalizowany w artykułach kilku polskich autorów21. Stąd, aby zgłębić tę 

problematykę, sięgnięto do opracowań zawartych w dokumentach Kościołów lokalnych 

poza Polską, jak i do obcojęzycznej literatury.  

Podejmując ten temat, autor niniejszej pracy pragnie także przedstawić w sposób nau-

kowy zdobyte doświadczenie edukacyjne i pastoralne w dziedzinie misjologicznej 

i animacji misyjnej w kilku strukturach: Kościoła domowego oraz Kościoła parafialnego, 

diecezjalnego i powszechnego. Czyni to zgodnie z wytycznymi Kongregacji Nauki Wiary, 

która mówiąc o powołaniu teologa w Kościele, zaznacza: „także teologowie, na mocy wła-

ściwego im charyzmatu, uczestniczą w budowaniu Ciała Chrystusa w jedności 

i w prawdzie. Zwłaszcza dzisiaj muszą oni wnieść swój wkład w zakrojone na skalę świa-

tową dzieło ewangelizacji, które wymaga wysiłków całego Ludu Bożego” (por. ChL 32–

35)22.  

Problem badawczy pracy można ująć w pytaniu: Jaki jest stan świadomości misyjnej 

małżeństwa i rodziny? To podstawowe pytanie ukierunkowuje do zadania kolejnych: 

Jakie są teologiczne podstawy misyjności małżeństwa i rodziny – Kościoła domowego? 

Jakie faktory warunkują tę świadomość? Jaka powinna być duszpasterska odpowiedź 

Kościoła mająca na celu inicjowanie i rozwój misyjnej świadomości Kościoła domowe-

go? 

Zakres badawczy odnosić się będzie do ukazania istoty, potrzeb, sposobów i możliwości 
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  Np. A. Kurek czy A. Ambroży.  
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  KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja o powołaniu teologa, s. 26.  



duszpasterskiej troski o małżeństwo i rodzinę, mającej na celu kształtowanie ich misyjnej 

świadomości, wynikającej z eklezjalnej tożsamości, wyrażonej w teologii Kościoła domowe-

go. Konieczne jest więc tutaj przeprowadzenie badań socjologicznych, które ukażą stan świa-

domości misyjnej małżeństwa i rodziny.  

W Polsce specjalistą prowadzącym badania nad stanem świadomości misyjnej wier-

nych był socjologrWaldemar Wesoły23. Na potrzeby II Krajowego Kongresu Misyjnego 

i II Polskiego Synodu Plenarnego Wesoły24 przeanalizował w 1992 r. świadomość misyj-

ną katolików zaangażowanych. Jego dociekania naukowe dotyczyły wiadomości 

o misjach i zagadnień związanych z misjami, następnie zrozumienia zagadnień misyj-

nych Kościoła, zaangażowania na rzecz misji w życiu osobistym i społecznym oraz 

wskaźników umisyjnienia parafii i świadomości misyjnej wiernych25. 

Pewien obraz nastawienia misyjnego katolików w Polsce obrazują badania dotyczą-

ce misji i ekumenizmu podjęte w 2000 r. przez innego badacza – Edwarda Jarmocha26. 

W swoich analizach przedstawił on także problem dotyczący posyłania misjonarzy do 

krajów niechrześcijańskich27. 

Oprócz badań nad świadomością misyjną wiernych przeprowadzono badania nad 

świadomością misyjną młodzieży. Ich autorem jest wspomniany już Wesoły28, a objął 

nimi młodzież w sześciu rejonach Polski29. Konkludując swoje badania, Wesoły stwier-
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  Waldemar Wesoły SVD (1941–2015), socjolog. Wyświęcony na kapłana w Misyjnym Seminarium Duchownym 

Księży Werbistów w Pieniężnie w 1968 r. W latach 1970–1974 studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym ATK 
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w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Od 1992 r. wykłady z socjologii w Wyższej Szkole Filozoficzno-

Teologicznej SVD w St. Augustin k/Bonn. Od 2000 r. wykładowca na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. W 2005 r. 

habilitacja z teologii pastoralnej na Uniwersytecie w Opolu. Autor licznych publikacji naukowych i duszpasterskich. 
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  Por. W. WESOŁY, Świadomość misyjna katolików, s. 74. 
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  Por. Tamże, s. 132–133. 
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  Por. E. JARMOCH, Misje i ekumenizm, s. 221–241. 
27

  Tamże, s. 223–241. 
28

  Por. W. WESOŁY, Formacja i świadomość misyjna. 
29

  Tamże, por. 35–39. W. Wesoły przeprowadził także badania na grupie młodzieży pod względem świadomości 

misyjnej, tym razem zawężając grono ankietowanych. Skupił się tylko na gimnazjalistach pochodzących z terenu Warmii. 

Badania te pokazują, że generalnie młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że jest odpowiedzialna za współczesną ewangeli-

zację. Jednocześnie socjolog ten wyżej ocenia u młodych zrozumienie misji i zaangażowanie misyjne, aniżeli ich wiedzę 

o misjach. Niewątpliwie dużą rolę w budzeniu świadomości misyjnej i w zaangażowaniu misyjnym młodzieży odgrywa 



dza: „Gdyby się posłużyć stopniami szkolnymi, to badana młodzież za wiedzę o misjach 

uzyskałaby «3» (trójkę); za rozumienie misji – «4+» (cztery plus), a za zaangażowanie 

misyjne – «4» (czwórkę)”30.  

Eksploracja naukowa w aspekcie misyjnym została podjęta także wśród dzieci. Ana-

lizy takiej podjął się Jan Morcinek31, badając stopień świadomości misyjnej dzieci zaan-

gażowanych w Ruch Dzieci Maryi. Z jego badań wynika, że dzieci te wiedzą, czym są 

misje i kim jest misjonarz. Ponadto dzięki zaangażowaniu we wspomniany ruch dzieci 

nabrały odwagi w dawaniu świadectwa o Chrystusie, co ma również szeroki wpływ na 

ewangelizację rodziny przez dzieci32.  

Z analizy przeprowadzonych badań wyłania się obszar tematyczny, który nie został 

poddany szerokiej analizie badawczej. Jest on niezwykle ważny dla Kościoła zarówno 

w Polsce, jak i na całym świecie. Chodzi tutaj mianowicie o małżeństwo i rodzinę – o ich 

stan świadomości misyjnej i odpowiedzialność za misje. Tej grupy respondentów nie 

brano pod uwagę we wcześniejszych badaniach. Jest to ważny argument przemawiający 

za przeprowadzeniem tych badań.  

Na potrzeby niniejszej pracy naukowej przeprowadzono badania naukowe wśród 

małżonków: wybranych losowo, małżonków – rodziców misjonarzy oraz małżonków, 

których dzieci należą do Ogniska Misyjnego. Dodatkowo poddano analizie świadectwa 

małżonków pracujących na misjach. 

W celu dobrego zrozumienia przedstawionej w niniejszej dysertacji problematyki, 

wyjaśnienia wymagają niektóre – kluczowe dla badań – pojęcia.  

Pierwszym z nich jest pojęcie „misje”33, które przez swą wieloznaczność staje się nie-

rzadko źródłem nieporozumień i wątpliwości. Jako typowy przykład nieporozumień 

w polskiej rzeczywistości językowej Wojciech Kluj podaje trudności narosłe wokół nie-

konsekwentnego stosowania słów „misja Kościoła” (w liczbie pojedynczej) i „misje Ko-
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ścioła” (w liczbie mnogiej). Wyrażenie „misja Kościoła” jest równoznaczne z określeniem 

„posłannictwo Kościoła” i obejmuje wszystkie formy działalności Kościoła. Natomiast 

„misje” oznaczają działalność misyjną Kościoła. Pewne trudności sprawia fakt, że polskie 

słowo „misje” jest wyrażeniem precyzyjniejszym (węższym) niż łacińskie missio czy też 

angielskie, niemieckie lub francuskie mission. Ponieważ zakresy słów często nie pokrywają 

się, w wielu tłumaczeniach występują problemy z właściwym użyciem tego pojęcia. 

Z takiego właśnie powodu zaistniała w języku polskim kalka językowa „misje ad gentes”, 

która pojawiła się jako skutek tłumaczeń z innych języków, gdzie trzeba wyodrębnić różne 

znaczenia pojęcia „misje”. Niekiedy pojawiają się też inne problemy przy tłumaczeniach 

różnych pojęć. Bywa, że stosowane są inne wyrażenia, jak np. wzięte z reformacji pojęcie 

„misji wewnętrznej” albo też wzięte z czasów kolonialnych pojęcie „misji zagranicznej”34. 

W polskiej rzeczywistości używany jest termin „misje” w odniesieniu do parafii, tzw. „mi-

sje parafialne” czy „polska misja katolicka”. Termin ten stał się zatem terminem wielo-

znacznym. W pracy termin „misje” stosowany będzie jako „misje ad gentes”. 

W dokumentach Kościoła oraz w literaturze wraz z pojęciem „misje” pojawiają się ta-

kie terminy, jak: „apostolstwo” i „ewangelizacja”35. Władysław Kowalak, pisząc 

o kształtowaniu pojęć: „misje”, „apostolstwo”, „ewangelizacja”, zauważa, że „apostolstwo” 

i „misje” mają ten sam źródłosłów (gr. apostello = posyłam) – wysyłać, delegować, upo-

ważniać. „Apostolstwo” zatrzymało brzmienie greckie, „misje” natomiast są łacińskim 

tłumaczeniem tego samego słowa: missio, missus – posłannictwo, posłany (posłaniec). 

Funkcjonalnie oba pojęcia oznaczały to samo i zawierały dwa elementy: być posłanym 

przez kogoś oraz mieć zlecone zadanie (misję) do wypełnienia. Oba pojęcia nawiązywały 

do apostołów wysłanych przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Historia jednak wskazu-

je, że przez całe wieki, niemal do II Soboru Watykańskiego, używając tych pojęć, podkre-

ślano głównie wypełnienie zleconego zadania, mniej natomiast akcentowano element dru-

gi, czyli kto i kogo posyła. Dlatego głoszenie Ewangelii tym, którzy o niej jeszcze nie sły-

szeli, uważano za główne zadanie misji i apostolstwa. Wieki późniejsze uzupełniały treść 

tych pojęć oraz zacierały coraz bardziej znaczeniowe różnice między misjami, apostol-
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stwem i ewangelizacją36. 

Można się zgodzić z teologiem Domenico Grasso, że pojęcie „ewangelizacja” stało się 

dziś najczęstszym określeniem całokształtu działalności Kościoła. Zdaje się ono wypierać 

i zastępować używany dotąd termin „apostolstwo”. To ostanie przechodzi stopniowo do 

bardziej uroczystego i tradycyjnego słownictwa kościelnego. „Ewangelizacja” zastępuje też 

coraz częściej pojęcie „misje”, które kojarzą się w jakimś stopniu z kolonialnym obciąże-

niem oraz jednokierunkową akcją misyjną płynącą z Zachodu na resztę świata, która miała 

być nawracana na chrześcijaństwo37. Może o tym chociażby świadczyć fakt, iż watykańska 

Kongregacja ds. Rozkrzewiania Wiary nazywa się obecnie Kongregacją Ewangelizowania 

Narodów. W samym też Mszale rzymskim dla diecezji w Polsce nie ma formularza Mszy 

św. wotywnej za misje, jest tylko o „Ewangelizowanie ludów”. W ostatnim czasie Kongre-

gacja Ewangelizowania Narodów zmieniła również nazwę Papieskich Intencji Misyjnych 

na Papieskie Intencje Ewangelizacyjne.  

W polskiej rzeczywistości kościelnej wciąż jeszcze bardzo silnie zakonotowane jest 

pojęcie „misje”, które odnosi się do działalności misyjnej prowadzonej przez misjonarzy. 

Stąd też Komisja Misyjna działająca przy Episkopacie Polski nazywa się Komisją Misyj-

ną, a nie Ewangelizacyjną. Słowo „misje” w większości kojarzone jest z pracą na misjach 

ad gentes, zaś terminy: „ewangelizacja” czy „nowa ewangelizacja38” odnoszą się bardziej 

do duszpasterstwa.  

W pracy podkreślone zostało także znaczenia „powołania misyjnego”, które jest po-

wszechne, jak powołanie do życia czy do zbawienia39. Papież Franciszek w swoim nauczaniu 

podkreśla, że każdy jest „uczniem-misjonarzem” (por. EG 120). Nie pomniejsza to faktu, iż 

niektórych Bóg wybiera do głoszenia Ewangelii w specjalnych warunkach, jakimi są misje 

ad gentes. Nie wszyscy chrześcijanie są powołani do wyjazdu na misje, ale wszyscy mają 

powołanie misyjne40. 

Do refleksji teologicznej wraz z soborowym dekretem Ad gentes wprowadzone zo-

stało – używane także w naszych badaniach, a bezpośrednio związane z terminem „mi-
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sje” – szerokie pojęcie „misyjność”. To pojęcie – jak stwierdza Piotr Sokołowski – było 

(i jest) przez teologów interpretowane najczęściej na trzy sposoby. Czasami ukazuje się 

związek misyjności z pojęciem sakramentalności Kościoła, z każdym z jego znamion. 

Innym razem odnosi się je do znamienia powszechności i działalności misyjnej ad gen-

tes. W końcu istnieją też próby ukazania głębokiej relacji misyjności z apostolskością 

Kościoła41. W pracy te trzy konotacje będą składały się na rozumienie pojęcia „misyj-

ność” i będą brane pod uwagę. Ogólnie misyjność małżeństwa i rodziny będzie rozumia-

na jako wyjście „ku” człowiekowi z przekazem wiary, a związany z nią „duch misyjny” 

będzie oznaczał postawę zaangażowania w dzieło misyjne. Owo wyjście i zaangażowanie 

zataczać będzie kilka kręgów: wewnątrz rodziny (ad intra), na zewnątrz rodziny (ad 

extra) oraz wyjście (ad gentes) do tych, którzy żyją na terytoriach misyjnych (kręgach 

misyjnych) i na współczesnych „areopagach” (por. RMis 37). Kościół bowiem, dla zrea-

lizowania swego misyjnego wyzwania, ma dziś do czynienia z nowymi kategoriami ad 

gentes i nowymi loci42.  

Kolejnym pojęciem stosowanym w pracy jest „świadomość misyjna”. Sama świa-

domość to nic innego, jak stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze 

swoich przeżyć. Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje świadomości: podmiotowa – to 

poznanie towarzyszące przeżyciom człowieka i przeżywanie własnych czynności życio-

wych jako przynależących i wykonywanych przez własne „ja”; przedmiotowa – oznacza 

zespół zjawisk psychicznych (wrażeń, spostrzeżeń, emocji, myśli), które są aktualnie 

przeżywane, oraz refleksyjna (samoświadomość) – polega na celowej analizie własnych 

aktów psychicznych oraz ustalaniu ich charakteru i wartości43. W ujęciu psychologicz-

nym „świadomość” jest to „stan czuwania (przytomności), odbierania i przetwarzania 

informacji, zdawanie sobie sprawy z własnej tożsamości (kim jestem), sytuacji (gdzie 

jestem), jak również rozumienie przynajmniej podstawowych własnych działań (co 

i dlaczego mam czynić)”44. W przypadku świadomości misyjnej45 chodzi o zdanie sobie 

sprawy z przynależności do Kościoła, który jest misyjny ze swej natury i z wynikających 
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z tego konsekwencji, jakimi są: powszechność powołania misyjnego i odpowiedzialność 

wszystkich za misje. 

Kolejnym ważnym dla pracy pojęciem jest wyrażenie „małżeństwo i rodzina”. Nale-

ży zaznaczyć, że najczęściej w dokumentach Kościoła mówi się o małżeństwie chrześci-

jańskim, a nie o małżeństwie katolickim. Chodzi bowiem o dotarcie do takiego pojęcia 

małżeństwa, które wynika z nauczania Chrystusa, z określeń małżeństwa zawartych 

w Biblii i z analizy natury ludzkiej. Oczywiście, prawdę o małżeństwie odczytujemy 

dzisiaj, a więc w świetle osiągnięć współczesnej egzegezy, antropologii i psychologii. 

Jest to więc określanie istoty (pojęcia) małżeństwa chrześcijańskiego, ale z punktu wi-

dzenia nauki katolickiej46.  

W niniejszych badaniach naukowych mowa jest o rodzinie jako Kościele domowym, 

a więc o małżonkach i ich dzieciach. W studium używane jest sformułowanie „małżeń-

stwo i rodzina”, ponieważ wskażemy zarówno na sposoby misyjnego zaangażowania 

samych małżonków, kiedy swoją aktywność ewangelizacyjną podejmują tylko we dwoje, 

jak również kiedy podejmują ją w rodzinie, tzn. wspólnie ze swoimi dziećmi (choć nie 

zabraknie także badań nad takimi działaniami, które podejmują same dzieci). Aby nie 

popełniać błędu dostrzeganego w pracach naukowych czy w duszpasterstwie, polegają-

cego na utożsamianiu małżeństwa z rodziną, wypowiadaniu się o małżeństwie, używając 

słowa „rodzina”, uznawaniu, że jest to jedno i to samo, w niniejszych badaniach celowo 

używane jest rozróżnienie. Stosowanie wyrażenia „małżeństwo i rodzina” służy więc 

również podkreśleniu, że choć te dwie rzeczywistości ściśle się ze sobą łączą, mają jed-

nak odrębną definicję i zakres. Takiej formy używał w swoim nauczaniu Jan Paweł II, 

wyjaśniając, że mamy tu do czynienia z dwiema odrębnymi, autonomicznymi wspólno-

tami: „Rodzina jest instytucją, u podstaw której stoi małżeństwo. Nie można w życiu 

wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo mał-

żeństwa. Nie znaczy to jednak, że małżeństwo należy traktować tylko i wyłącznie jako 

środek do celu, którym jest rodzina. Jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą 

prowadzi do jej zaistnienia i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo mał-

żeństwo bynajmniej nie zatraca się w rodzinie. Zachowuje ono swą odrębność jako insty-
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tucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny”47. 

Wyjaśnienia wymaga także pisownia pojęcia: Kościół domowy. W pracy zastosowa-

no zasadę pisania kursywą. Jednym z argumentów jest to, że rodzina nie jest w pełni 

Kościołem, jest nim na zasadzie paraleli. W dokumentach Kościoła pisane jest to pojęcie 

zarówno w cudzysłowie, jak i też bez cudzysłowu. Podobnie jest także w różnych dyser-

tacjach teologicznych. Często zdarza się, że w opracowaniach używa się słowa „Domo-

wy Kościół”, określając w ten sposób Kościół domowy. W polskiej rzeczywistości może 

to być mylące, ponieważ kojarzone jest z ruchem rodzinnym o nazwie „Domowy Ko-

ściół”. 

Ostatnim określeniem, które należy doprecyzować, jest „dom”. Według definicji 

dom to miejsce wspólnego zamieszkiwania osób, których łączą więzy krwi, pochodzenie, 

powołanie, praca zawodowa, misja apostolska lub jakiś inny doniosły cel. Jednak 

w pracy zostanie ukazane, że dom to coś więcej niż tylko miejsce. Katolicki dom rodzin-

ny to dom oparty na małżeństwie sakramentalnym48. Dom to ognisko rodzinne, wspólno-

ta oparta na miłości, więzi posiadającej najróżniejsze odcienie: między małżonkami, 

rodzicami a dziećmi, dziadkami a wnukami, między rodzeństwem. Jest miejscem, gdzie 

dzieci otrzymują pierwsze przepowiadanie wiary49.  

Postawiony już wcześniej problem badawczy implikuje zastosowanie odpowiedniej 

metody badawczej. Podjęte badania mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że 

posiadają one jeden cel, ale są realizowane przy użyciu wielu metod50. 

Podtytuł pracy: Studium misjologicznopastoralne wyznacza kierunek rozprawy, 

określając jednocześnie jej bazę źródłową. Wskazuje na połączenie dwóch dyscyplin 

naukowych: misjologii i teologii pastoralnej, z których zostały zaczerpnięte paradygmaty 

analityczne.  

Misjologia jest nauką interdyscyplinarną, ponieważ bada nie tylko swoją własną 

„zawartość”, ale musi również zharmonizować ją z pojęciami z teologii, filozofii, historii, 

antropologii kultury, socjologii, teologii religii, psychologii i komunikacji społecznej. 
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Misjologia towarzyszy innym przedmiotom teologicznym. Zadaje im pytania i pozwala, 

by one zadawały jej pytania. Prowadzi z nimi dialog dla ich i swojego dobra. Misjologia 

ma swoje własne fundamenty, cele, metodologię, środki. Można ją podzielić na trzy 

główne części: teologiczną, pastoralną i duchową. Na teologiczną składają się zagadnie-

nia trynitarne, chrystologiczne, pneumatologiczne, zbawcze i eklezjologiczne. W części 

pastoralnej zawarte są: wdrożenie (implementacja) Kościoła, głoszenie królestwa Boże-

go, dawanie świadectwa, odprawianie liturgii, działalność charytatywna, tworzenie spo-

łeczności, animacja misyjna, współpraca misyjna itp. W części duchowej zawierają się: 

powołanie misyjne, wierność Duchowi Świętemu, uczucie i miłość do Kościoła, kontem-

placja, cnoty i charyzmaty, życie we wspólnocie, duchowość misyjna. Badanie misjolo-

giczne może przybrać formę specjalnego traktatu autonomicznego na podstawie tego 

samego prawa, które dało początek innym traktatom teologicznym w dziejach historii. 

Może również stać się „zbiorem” misyjnym wszystkich traktatów, powstałym jako baza 

(fundament) dla „różnych aspektów misji” (RMis 2)51. 

Misjologia, jako „młoda” dziedzina, narażona jest wciąż na niedostrzeganie jej miej-

sca ze strony przedstawicieli klasycznych dyscyplin teologicznych. Jednakże stwarza 

nadzieję na wypracowanie pewnego rodzaju teologicznej odpowiedzi w obliczu rzeczy-

wistości świata w fazie postępującej globalizacji, a także wobec wyzwania, przed jakim 

stoi Kościół, a jakim jest odzyskiwanie świadomości misyjnej na wszystkich poziomach 

życia jego wiernych52. 

Drugą dyscypliną naukową, obok misjologii, którą posłużono się w niniejszym stu-

dium, jest teologia pastoralna. Pastores dabo vobis wskazuje, że teologia pastoralna jest 

„naukową refleksją o codziennym wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha Świętego, 

w kontekście historii, a więc o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia (LG 

48), jako znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez sło-

wo, sakramenty i posługę miłości. Teologia pastoralna nie jest tylko umiejętnością, ze-

społem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej, 

ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła 
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w historii; Kościoła, który rodzi każdego dnia Kościół, jak to trafnie ujmuje św. Beda 

Czcigodny: Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclensiam. Wśród tych zasad i kryteriów 

szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-

kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska” (PDV 57). 

Refleksja pastoralna zakłada trzy etapy postępowania badawczego: przesłanki ontycznej 

(kryteriologia), przesłanki kariologicznej (kairologia) i wniosku pastoralnoprakseolo-

gicznego (prakseologia)53.  

Na poszczególnych etapach badawczych wykorzystanych będzie szereg metod 

szczegółowych. Na etapie pierwszym, normatywnym, ukazane zostaną teologiczne pod-

stawy misyjności małżeństwa i rodziny. Na tym etapie zostaną użyte różne metody de-

dukcyjne, jak: egzegeza, interpretacja tekstu, metoda analizy źródeł i syntezy, metoda 

analogii i porównawcza54. Na drugim etapie badawczym, ukazującym świadomość mi-

syjną małżonków, wykorzystana zostanie metoda indukcyjna. Profil grup docelowych 

oraz zakres celów badania wymagały podejścia ilościowego, umożliwiającego przepro-

wadzenie analizy statystycznej. W niniejszym badaniu zastosowano taką metodologię 

badania, która umożliwiła dokonanie rzetelnej analizy i udzielenie możliwie pełnej, rze-

czowej i opartej na wynikach badań odpowiedzi na pytania badawcze. Zgromadzone 

dane ilościowe zostały poddane analizie statystycznej. Badanie miało charakter ilościo-

wy, jednak określanie w specyfikacji grup docelowych rodziło problem definicji opera-

cyjnej populacji celowej, w tym kompletnego określenia i weryfikacji jednostek należą-

cych do badanej populacji. Podejście metodologiczne przyjęte w badaniu uwzględniło 

charakter prowadzonego badania – dobór metod i technik badawczych został opracowany 

odrębnie dla każdej z części badania. Tym samym został dostosowany do charakteru listy 

pytań. W badaniu wykorzystano różne źródła informacji: analizę danych zastanych, 

z badań własnych przy zastosowaniu metod i technik ilościowych. Badanie zrealizowano 

przy pomocy techniki PAPI55, a następnie ankiety zakodowano w programie do analizy 
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danych statystycznych SPSS/PASW Statistics56. Narzędziem badania były kwestionariu-

sze socjologiczne zawierające kafeterie zamknięte i kafeterie półotwarte. System reguł 

przejścia umożliwił wyodrębnienie kategorii respondentów odpowiadających kryteriom 

poprawności próby. Standardowo struktura kwestionariusza obejmowała kafeterie pytań, 

skale, filtry oraz dane ewidencyjne. Trzeci etap postępowania badawczego ma charakter 

prakseologiczny i prowadzi do sformułowania wniosków i postulatów pastoralnych. Na 

etapie tym zastosowana zostanie metoda strategiczna: syntezy, dyrektyw, autorealizacji, 

klasyfikacji oraz metoda porównawcza57. Wszystkie etapy postępowania badawczego 

zachowują wewnętrzną jedność pomiędzy refleksją nad misyjnością Kościoła domowego, 

stanem faktycznym, czyli świadomością misyjną małżeństwa i rodziny, oraz wnioskami 

i postulatami pastoralnymi. 

Rozwiązanie problemu badawczego wymagało skorzystania ze źródeł zastanych 

i wytworzonych. Pierwszą grupę źródeł stanowi Pismo Święte, dokumenty II Soboru 

Watykańskiego, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego, a także 

nauczanie posoborowe papieży dotyczące małżeństwa i rodziny. Do tej grupy zaliczają 

się także dokumenty partykularne: Konferencji Episkopatu Polski oraz innych krajów, 

następnie dokumenty synodów diecezjalnych, księgi liturgiczne, konstytucje i statuty 

zgromadzeń zakonnych, instrukcje i programy duszpasterskie oraz podręczniki do nauki 

religii, przewodniki metodyczne i konspekty katechez. Drugą grupę stanowią źródła wy-

tworzone dla potrzeb niniejszej rozprawy. Stanowią je (będące w posiadaniu autora pra-

cy) wypełnione przez małżonków, rodziców i misjonarzy ankiety do badań nad świado-

mością misyjną małżeństw, wpływem rodziny na przyszłe powołanie do pracy na mi-

sjach, następnie wpływem dzieci należących do Ogniska misyjnego na ich rodziców. Do 

tej grupy należą także świadectwa pracy misyjnej małżeństw. Trzecią grupę źródeł pracy 

stanowią książki, artykuły oraz strony internetowe. Wiele z tych materiałów pochodzi 

z literatury obcojęzycznej.  

Rozprawa składa się ze spisu treści, wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, wykazu 

skrótów, bibliografii oraz streszczenia. Treść studium stanowi próbę ukazania świadomo-
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ści misyjnej Kościoła domowego z trojakiej perspektywy: teologicznej, socjologicznej 

i pastoralnej. Spis treści oraz streszczenie zostały przetłumaczone na język angielski i 

język hiszpański.  

Pierwszy rozdział – misjologicznokryteriologiczny – podejmuje analizę teologicz-

nych podstaw odpowiedzialności małżeństwa i rodziny za misje, wypływających z nauki 

głoszonej w Biblii. W wybranych fragmentach Starego i Nowego Testamentu mowa jest 

nie tylko o ustanowieniu małżeństwa, ale i o zadaniach wyznaczonych małżeństwu 

i rodzinie przez Boga. Stary Testament nie zawiera jeszcze elementów misyjności, po-

nieważ misyjne posłanie ukonstytuowało się dopiero z momentem Zesłania Ducha Świę-

tego i powstania Kościoła. Zawiera jednak elementy uniwersalizmu stworzenia, przymie-

rza i zbawienia. W tym przekazie Bożego zamysłu i wychowaniu do uniwersalizmu 

uczestniczy małżeństwo i rodzina, co zostanie ukazane na przykładzie Samuela i Rut. 

Misyjność małżeństwa i rodziny w Nowym Testamencie oparto na przywołaniu ob-

razu rodziny Jezusa, narodzonego z Maryi poślubionej Józefowi, oraz na nauczaniu Jezu-

sa o rodzinie i małżeństwie. Następnie zostaną ukazane relacje Chrystusa do Kościoła, 

będące wzorem miłości małżeńskiej. Zakończenie tychże dociekań koncentrować się 

będzie na misyjnym mandacie Chrystusa skierowanym do Kościoła i rodziny, a jako 

przykład jego realizacji posłuży obraz małżeństwa Pryscylli i Akwili. 

Naukowej analizie zostanie poddany wątek misyjności małżeństwa i rodziny 

w refleksji teologicznej, która wynika z objawienia Bożego. Ukazane zostaną tutaj trzy 

źródła misyjności małżeństwa i rodziny: Trójca Święta, przymierze małżeńskie oraz Ko-

ściół domowy. Ponadto w studium nad teologicznymi podstawami misyjności małżeń-

stwa i rodziny zostaną ukazane wymiary misyjności Kościoła domowego: ad intra, ad 

extra oraz ad gentes. 

Rozdział drugi – kairologicznosocjologiczny – podejmuje temat świadomości misyj-

nej małżonków i rodzin katolickich w perspektywie socjologicznej. Celem badań jest 

poznanie świadomości misyjnej współczesnych małżonków oraz rzeczywistości, które tę 

świadomość warunkują. Chcąc osiągnąć taki cel, badaniu poddano najpierw małżonków 

z różnych regionów Polski. W ich przypadku przeanalizowano podstawowe komponenty: 

wiedzę na temat misji, zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła oraz gotowość do pod-

jęcia pracy misyjnej.  



Następnie badaniu poddano małżonków będących rodzicami misjonarzy. Badanie to 

przeprowadzone zostało przez pryzmat spojrzenia ich dzieci – czyli obecnych misjona-

rzy: zakonnych, diecezjalnych i świeckich. Badano m.in. wpływ wiary i świadectwa ży-

cia rodziców na podjęcie przez ich dzieci decyzji o wyjeździe na misje.  

Trzecią badaną grupę stanowią małżonkowie – rodzice dzieci, które uczęszczają na 

spotkania Ogniska Misyjnego. Tutaj z kolei podjęto badania nad wpływem dzieci zaan-

gażowanych we współpracę misyjną na świadomość misyjną ich rodziców58.  

Badanie naukowe dotyczyło samych małżonków w sposób bezpośredni, ale także 

pośredni z perspektywy ich dzieci. Stąd też, w szerszym ujęciu, można je traktować jako 

badanie nad świadomością misyjną małżeństwa i rodziny.  

Ostatni rozdział – prakseologiczno-strategiczny – koncentruje się wokół kształtowa-

nia świadomości misyjnej Kościoła domowego. Prakseologia duszpasterstwa inspirowa-

nego misyjnością to próba określenia priorytetów duszpasterskich, wynikających 

z poprzednich analiz nad misyjnością Kościoła domowego i stanem świadomości misyj-

nej małżonków i rodzin. Szczególnego znaczenia nabierają tutaj inspiracje ukazujące 

misyjność w każdym wymiarze duszpasterskim. 

Pierwszą strukturą, która kształtuje misyjną świadomość Kościoła domowego, jest 

diecezja. W jej ramach zostanie ukazane budowanie Kościoła misyjnego w diecezji oraz 

animacja i formacja misyjna małżeństw i rodzin. Jako narzędzia zostaną tutaj wskazane: 

Diecezjalne Centrum Animacji Misyjnej, Papieskie Dzieła Misyjne i właściwa edukacja 

misyjna. Drugą strukturą, która budzi świadomość misyjną Kościoła domowego, jest 

parafia. W tej wspólnocie potrzebna jest permanentna misyjna aktywizacja. Adekwatnie 

do diecezji narzędziami realizującymi tę aktywizację będzie: Parafialna Komisja Misyjna 

i Papieskie Dzieła Misyjne. Wśród proponowanych imperatywów pastoralnego działania 

będzie formacja misyjna w ramach: przepowiadania słowa Bożego, liturgii, pobożności 

ludowej, przygotowania do sakramentów, ruchów prorodzinnych, zawierających elemen-

ty formacji misyjnej (poprzez misyjne wychowanie dzieci i rozwój duchowości misyjnej 

małżeństwa i rodziny). Ostatnia część tego rozdziału, a zarazem całej pracy, stanowić 

będzie próbę nakreślenia sposobu misyjnego zaangażowania Kościoła domowego, które 
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ma swe źródła w cooperatio missionalis Kościoła domowego: ad intra, ad extra oraz ad 

gentes. 

 Analizie poddana została praca samych małżeństw na misjach na podstawie ich li-

stów, publikacji oraz wypowiedzi udzielanych w środkach masowego przekazu. Świa-

dectwa te zostały przebadane pod względem motywacji i celu wyjazdu na misje, działań 

podejmowanych na misjach i związanych z tą pracą trudności.  

Zakończenie studium zawiera krytyczną misjologiczną refleksję i ocenę, podsumo-

wanie badań nad stanem świadomości misyjnej małżonków i rodzin oraz wskazanie na 

perspektywę kolejnych badań naukowych. Do pracy dołączono kilka aneksów, w których 

zawarto m.in.: wykaz tabel i wykresów, wypowiedzi ankietowanych oraz propozycje 

misyjnych akcydensów. 



 



 



Rozdział I 

 

Teologiczne podstawy misyjności  

Kościoła domowego  

Fundamentem misyjności małżeństwa i rodziny jest objawienie zawarte na kartach 

Pisma Świętego i tradycji Kościoła. W pierwszej części Biblii, która stanowi Pierwszy 

Testament, nie znajdujemy wątków o misyjności małżeństwa i rodziny w sensie ścisłym. 

Istnieje jednakże wiele tekstów, które, wyrażając uniwersalizm stworzenia i zbawienia, 

stanowią podstawę do szukania zalążków idei misyjności małżeństwa i rodziny. Ukazują 

one istotne uczestnictwo małżeństwa i rodziny w uniwersalizmie wiary Izraela poprzez 

przekazywanie życia, wychowanie i świadectwo wiary, które niejednokrotnie prowadziło 

pogan do wyznania wiary w Boga Izraela (prozelityzm).  

To, co zostało zalążkowo ukazane w Starym Testamencie, znalazło potwierdzenie 

i pogłębienie oraz nową perspektywę w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Nie tylko 

przyszedł On na świat w rodzinie, nie tylko nauczał o nierozerwalności związku małżeń-

skiego, ale uczynił z małżeństwa znak Jego miłości do Kościoła. 

Misyjny nakaz Chrystusa skierowany do wspólnoty Kościoła jest jednocześnie zobowią-

zujący dla małżeństwa i rodziny. Na objawieniu bazuje teologiczna refleksja Kościoła, wyka-

zująca źródła misyjności małżeństwa i rodziny, którymi są: wewnętrzna relacja Trójcy Świę-

tej (miłość i posłannictwo), przymierze małżeńskie, będące odwzorowaniem przymierza 

Boga z ludźmi, oraz uczestnictwo małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego 

w posłannictwie Kościoła powszechnego. 

Wynikająca z wyżej wymienionych źródeł misyjność Kościoła domowego wyraża 

się w jego misyjności wewnętrznej (ad intra), zewnętrznej (ad extra) oraz w trosce 

o misje (ad gentes).  



1. Uczestnictwo małżeństwa i rodziny w uniwersalizmie zbawczym w Starym 

Testamencie  

Starotestamentowa refleksja dotycząca małżeństwa i rodziny rozpoczyna się już na 

pierwszych stronach Biblii, gdzie w Księdze Rodzaju odnajdujemy dwa opisy stworzenia 

świata i człowieka. I chociaż oba teksty – różnie datowane – pochodzą z odmiennych 

tradycji, zawierają opowiadania o ustanowieniu i zadaniach małżeństwa oraz rodziny 

według pierwotnego zamysłu Boga (uniwersalizm stworzenia).  

Małżeństwo i rodzina miały także ważny udział w przymierzu Boga ze swoim lu-

dem, a także w uniwersalizacji wiary Izraela poprzez zaangażowanie na rzecz szerzenia 

wiary w jedynego Boga Izraela pośród innych narodów (ad gentes). Misja ta wynikała 

z przekonania, że Jahwe jest jedynym i prawdziwym Bogiem (monoteizm), a tym samym 

Zbawicielem wszystkich ludzi (uniwersalizm zbawczy). Konkretnym przykładem takiego 

skutecznego oddziaływania rodziny jest historia Moabitki Rut, pozyskanej dla wiary 

w Boga Izraela w kontekście relacji małżeńskiej i rodzinnej. 

W głównych zadaniach małżonków i rodzin, zwłaszcza w przekazywaniu życia 

i wychowaniu potomstwa, wyraża się starotestamentowa misyjność małżonków i rodziny 

(ad intra). Jako konkretny przykład takiego zaangażowania zostaną wskazani małżonko-

wie Elkana i Anna oraz ich troska o wychowanie młodego Samuela. 

1.1. Zamysł Stwórcy względem małżeństwa i rodziny  

Pierwszy pod względem chronologicznym opis stworzenia świata i człowieka należy 

do tradycji jahwistycznej i jest datowany na X w. przed Chr., na czasy panowania króla 

Salomona59. Fragment ten znajduje się w Rdz 2,4b–25. Stworzenie człowieka 

i ustanowienie małżeństwa przez Boga zostało przedstawione w kontekście stworzenia 

świata. Pierwszym elementem tego opisu jest stworzenie człowieka (mężczyzny). Został 

on „ulepiony z prochu ziemi”, a następnie Bóg „tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” 

i w ten sposób człowiek „stał się istotą żyjącą” (2,7). Porównanie człowieka do glinianego 
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naczynia w obrazowy sposób ukazuje całkowitą przynależność człowieka do Stwórcy60. 

Człowiek został obdarzony ciałem, które ulega zniszczeniu („z prochu ziemi”), jednak 

Bóg tchnął w nie życie, siłę witalną, i od tego momentu jest w nim coś z istoty samego 

Stwórcy, oddech Boga stał się jego oddechem. Człowiek otrzymał od Boga wszystko, 

czego potrzebował, został osadzony w ogrodzie Eden (2,8), aby go „uprawiał i strzegł” 

(2,15), mimo to odczuwał on wielką samotność. Stwórca wówczas rzekł: „Nie jest dobrze, 

by człowiek był sam” (2,18). Pierwszy mężczyzna – jako istota z natury swej społeczna 

i obdarzona instynktem seksualnym – nie wystarczył sam sobie. Potrzebował towarzystwa 

i pomocy istoty o takiej samej naturze, ale odmiennej płci61. Bóg postanowił mu pomóc, 

ulepił „wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo powietrzne” (2,19) i przyprowadził 

do człowieka, ale ten nie znalazł wśród nich odpowiedniej pomocy dla siebie (2,20). Po-

śród zwierząt bowiem nie było żadnego stworzenia równego naturą człowiekowi. Bóg 

zesłał zatem na niego głęboki sen i z wyjętego boku (żebra) mężczyzny „zbudował” ko-

bietę (2,22). Jahwista używa tutaj sugestywnego obrazu: kobieta zostaje stworzona z ciała 

mężczyzny i do tego z żebra znajdującego się blisko serca. W ten sposób zaakcentowana 

została godność niewiasty oraz jej natura równa mężczyźnie, a tym samym wzajemne 

relacje między mężczyzną a kobietą, która pozostaje bliska jego sercu62.  

Obraz „żebra” osłaniającego serce, które u Semitów rozumiane jest jako centrum in-

telektualne, wolitywne i emocjonalne, wyjaśniać może z jednej strony odczuwalny tak 

boleśnie przez mężczyznę brak kobiety, a z drugiej strony tłumaczy, dlaczego kobieta 

pozostaje tak bliska mężczyźnie i jest dla niego pomocą: aby ten mógł w pełni stać się 

osobą63. Świadczą o tym także słowa wypowiedziane przez mężczyznę, kiedy stworzona 

kobieta stanęła przed nim: „Ta wreszcie jest kością z moich kości i ciałem z mojego cia-

ła. Będzie się zwała kobietą, bo z mężczyzny została wzięta” (2,23). Pierwsza część wy-

powiedzi mężczyzny nawiązuje do semickiego sposobu określania pokrewieństwa oraz 
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  W Rdz 2,27 działanie stwórcze Boga zostaje porównane do pracy garncarza, który na kole wyrabia i lepi z gliny 
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ska, s. 150–151. 
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  Por. J.S. SYNOWIEC, Na początku, s. 162. 
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  Por. T. BRZEGOWY, Pięcioksiąg Mojżesza, s. 159–160. 
63

  Por. J. KUŁACZKOWSKI, Jedność małżeńska, s. 165–166. 



przynależności do jedności rodowej64. Mężczyzna stwierdza zatem, że kobieta należy do 

tego samego gatunku, co on sam, w odróżnieniu od zwierząt, wśród których nie znalazł 

odpowiedniej pomocy dla siebie. Także imię niewiasty wskazuje na jej pochodzenie od 

mężczyzny i w ten sposób wyraża równość co do godności obojga osób65. W dalszych 

wersetach omawianego fragmentu zaakcentowana jest jedność małżeńska będąca dopeł-

nieniem człowieczeństwa i odmienności: „Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją 

matkę, a złączy się ze swoją żoną, tak że będą jednym ciałem” (2,24) oraz pełna harmo-

nia pomiędzy mężczyzną i kobietą: „Mężczyzna i jego żona byli nadzy, ale nie odczuwali 

wstydu” (2,25)66. Zdaniem Gabriela Witaszka, w wersecie 2,24 znajduje się jedna 

z typowych formuł zawarcia przymierza (por. 2 Sm 5,1; 19,13), które jest „odzwiercie-

dleniem całkowitego zaangażowana się jednego podmiotu względem drugiego do tego 

stopnia, że odtąd obydwa podmioty stają się niepodzielną całością. Taki właśnie ma cha-

rakter przymierze, które łączy dwa podmioty w jedno. Jest ono wyrazem prawdziwego 

związku pary małżeńskiej, relacji między ludźmi, a przede wszystkim definitywnego 

związku między człowiekiem a Bogiem”67. 

Drugi opis stworzenia świata i człowieka, znajdujący się w Rdz 1,1–2,4a, wiąże się 

z tradycją kapłańską pochodzącą z V w. przed Chr.68 Podobnie jak w poprzednim frag-

mencie, także i w tym stworzenie człowieka zostało opisane w szerszym kontekście całe-

go dzieła stwórczego ujętego schematycznie w sześciu dniach stwarzania (Heksaemeron) 

i siódmym dniu odpoczynku. W ostatnim dniu stwarzania, tzn. szóstym, Bóg postanowił 

powołać do istnienia człowieka jako byt najdoskonalszy z dotychczasowych. Już samo 

wprowadzenie do aktu stwórczego człowieka: „uczyńmy ludzi” (1,26 – pluralis maje-
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  Por. S.A. MEIER, Linguistic Clues, s. 18–24. 
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  Prawdopodobnie Jahwista posłużył się tutaj etymologią ludową dwóch słów hebrajskich: mężczyzna (vyai) 

i niewiasta (hV’ai). Według tej etymologii imię niewiasty hV’a byłoby formą żeńską od rzeczownika mężczyzna vya. 

W języku polskim trudno oddać tę hebrajską grę słów. Próbował uczynić to Jakub Wujek, który zaproponował następujący 

przekład: „tę będą zwać Mężyna, bo z męża wzięta jest”, por. J. FRANKOWSKI, Biblia w przekładzie, s. 34. 
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  Szczegółowiej na temat jedności małżeńskiej jako dopełnienia człowieczeństwa i odmienności oraz pełnej harmonii 

między małżonkami, por. J. KUŁACZKOWSKI, Jedność małżeńska, s. 176–188. 
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  G. WITASZEK, Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny, s. 22. Warto także wspomnieć, że często metafora małżeńska 

będzie używana, zwłaszcza przez proroków, dla wyrażenia idei przymierza między Bogiem a Izraelem: por. R. RUMIANEK, 

Metafora małżeństwa, s. 383–402. 
68

  Na temat tradycji kapłańskiej: J.S. SYNOWIEC, Na początku, s. 49–50. 



statis lub deliberationis69) podkreśla uroczysty jego charakter oraz wyraża przekonanie, 

że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia i ma najwyższą godność. Opis kapłański jest 

bardziej zwięzły. Przedstawia stworzenie gatunku ludzkiego70 na „obraz i podobieństwo” 

Boga. Ludzie w pełni przynależą do Stwórcy oraz w Jego imieniu panują nad stworzo-

nym światem (1,28), nad „rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, 

nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (1,26.28). Bóg uczy-

nił wszystko zgodnie ze swoim zamysłem, „stworzył ludzi na swój obraz: na obraz Boży 

ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (1,27). Emfatyczne podkreślenie 

podobieństwa do Boga wyraża godność ludzi, wyjątkową bliskość Boga. On sam powo-

łuje ludzi do istnienia jako „mężczyznę i kobietę”, tzn., że z woli Stwórcy są oni równi co 

do godności i natury, a jednocześnie różni co do płciowości. Bóg nakazuje im, aby 

w Jego imieniu panowali nad stworzeniem, oraz wyraźnie poleca, aby „byli płodni, roz-

mnażali się i zaludniali ziemię” (1,28). Polecenie to jest poprzedzone Bożym błogosła-

wieństwem. Podobieństwo człowieka do Stwórcy wyraża się zatem także w możliwości 

przekazywania życia, czyli płodności, która staje się uczestnictwem człowieka 

w stwórczym dziele Boga71. Jak stwierdza słusznie Janusz Podzielny: „Człowiek, jako 

najdoskonalsze dzieło Boże (Rdz 1,31), jest tu opisany w sposób bardziej metafizyczny 

niż fizyczny. Tajemnicy zaś jego kreacji (Rdz 1,27) odpowiada perspektywa prokreacji 

(Rdz 1,28), co stanowi również podstawę biblijnej nauki na temat małżeństwa. Kapłański 

opis stworzenia przekazuje bowiem prawdę o ustanowieniu przez Boga stanu małżeń-

skiego wraz ze stworzeniem mężczyzny i kobiety. Tworząc wspólnotę małżeńską, męż-

czyzna i niewiasta dzięki różnicy płci uzupełniają się wzajemnie. Korzystając 

z przymiotów i darów, jakimi ich Pan Bóg obdarzył, mogą nie tylko wydawać na świat 

potomstwo oraz zaludniać ziemię, ale mają także prawo nad nią panować”72. 

Podsumowując: małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, ukierunkowany na 

uczestnictwo w dziele przekazywania życia, ukazany jest już na pierwszych stronach 
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  W 1,23 rzeczownik „adam” został użyty bez rodzajnika, a to wskazuje zatem na jego użycie zbiorowe, oznaczające 

rodzaj ludzki, a nie pojedynczego człowieka. Potwierdza to zresztą czasownik „niech panują”, który jest użyty w liczbie 

mnogiej.  
71
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  J. PODZIELNY, Wizja małżeństwa, s. 46. 



Pisma Świętego. „Orędzie zawarte w Księdze Rodzaju dobitnie akcentuje to, że między 

mężczyzną a kobietą istnieje fundamentalna tożsamość, gdyż oboje jako ludzie są istota-

mi równymi w naturze i godności; zróżnicowanie płci (seksualne) wskazuje wyraźnie na 

wzajemną komplementarność, wyrażającą się w płodności; płciowość jako dar Boży jest 

wartością wynikającą z godności osobowej człowieka. Biblijny opis stworzenia podkre-

śla jedność małżeństwa, przekraczającą wymiar zjednoczenia cielesnego, oraz służenia 

sobie wzajemną pomocą w realizacji podstawowego celu, jakim jest wychowanie dzieci. 

Ukazany na początku Księgi Rodzaju obraz małżeństwa ma w wymiarze etycznym cha-

rakter normatywny dla małżeństw wszystkich czasów”73. 

Elvis Elengabeka, analizując Rdz 1,26–2a pod względem odpowiedzialności misyjnej 

małżeństwa, pisze: „Tak jak w wersetach 26 i 27 pojawia się odpowiednio decyzja 

o stworzeniu i jego realizacja, to werset 28 wyróżnia się poprzez podanie przepisu postę-

powania. Widzimy w nim serię jasno sformułowanych nakazów: pharah /«bądźcie płod-

ni»/, rabah /«napełniajcie»/, male /«panujcie»/, kabash /«podporządkujcie sobie, czyńcie 

poddanym»/. Chodzi tutaj, co najmniej formalnie, o napomnienie lub o przykazanie Boże 

względem ludzkości. Te nakazy odnoszą się do małżeństwa w całości, a nie tylko do jed-

nego z małżonków. Misja, o której mowa, angażuje więc wspólnotę małżeńską”74. 

Następnie Elengabeka wzmiankuje kilka aspektów misyjnych. „Rozpatrując wyraże-

nia określające czasowniki, które zostały zacytowane, zadania te wpisują się w dwa ob-

szary: relacja ludzkości z samą sobą oraz jej związek z innymi stworzeniami. Toteż moż-

na zauważyć zarysowywanie się dwóch pól misyjnych: demografia i ekologia. Misja 

małżeństwa polega na podwójnej odpowiedzialności opartej na wzroście liczebności 

rodzaju ludzkiego oraz na zarządzaniu wszechświatem”75. 

„Inny aspekt odpowiedzialności misyjnej małżeństwa – pisze Elengabeka – jest uka-

zany poprzez relacje między różnymi postaciami obecnymi w tekście. Pojawiają się one 

w relacji hierarchicznej wokół nakazów wyrażonych powyżej. Bóg jest ich źródłem, 

ludzkość jest podmiotem, a inne stworzenia przedmiotem, mimo iż trzeba zauważyć 

obecność pewnego porządku stosującego się do gatunku ludzkiego. Źródło misji jest 
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teologiczne, przeznaczenie jest antropologiczne, a jego treść jest kosmologiczna. W ten 

sposób tworzy się łańcuch, którego środkowym ogniwem jest mężczyzna i kobieta. Mi-

sja, którą otrzymują, przekracza ich i przewyższa. Nie są jej właścicielami, ani jedynymi 

odbiorcami, lecz tylko pełnomocnikami. Jeśli władza nad naturą pochodzi z Wysoka, nie 

mogą rościć sobie prawa stania się jej panami. Jeśli nie mogą uzurpować sobie miejsca 

Boga, nie powinni również łączyć się z innymi stworzeniami”76. 

1.2. Rola małżeństwa i rodziny w uniwersalizacji wiary Izraela 

Zaraz po grzechu pierwszych ludzi Bóg zapowiedział definitywne zwycięstwo nad 

złem (Rdz 3,15). Rozpoczęła się zatem historia zbawienia polegająca na działaniu Boga, 

który pragnie ofiarować człowiekowi dar zbawienia77. Czytając biblijną historię zbawie-

nia, dostrzegamy, że to zbawcze działanie Boga dokonuje się często w kontekście mał-

żeńskim i rodzinnym. Wobec rozpowszechniania się grzechu, Bóg zdecydował o potopie 

(Rdz 6,5–7), który ostatecznie był aktem miłosierdzia i ocalenia ludzkości. Bóg postano-

wił zachować sprawiedliwego Noego wraz z całą jego rodziną (Rdz 6,18; 7,1.6), 

a następnie, po potopie, zawarł z nim przymierze78, na mocy którego zadeklarował, że już 

nigdy nie dokona zniszczenia ziemi (Rdz 8,21–22). Bóg na nowo (Rdz 1,28) pobłogo-

sławił Noego i jego synów, polecając im zarządzać stworzonym światem w Jego imieniu 

(Rdz 9,1.7). W tej biblijnej historii pojawia się po raz pierwszy słowo „przymierze”, któ-

re jest dominujące „w opisywaniu wyjątkowej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, 

Jego związku z Izraelem czy innymi narodami”79. Przez Noego, którego sprawiedliwość 

ocaliła także jego rodzinę (żonę oraz trzech synów: Sema, Chama i Jafeta wraz z ich 

małżonkami), „nowego założyciela rodzaju ludzkiego, Bóg ustanowił przymierze z całą 

                                                           
76

  Tamże. 
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  Termin „zbawienie” zawiera w sobie dwa elementy konstytutywne: pozytywny i negatywny. Zdaniem T. HANELTA, 

Pismo Święte, s. 9 „Element negatywny polegał na tym, że zbawienie oznaczało wyrwanie kogoś ze stanu nieszczęścia lub 

grożącego nieszczęściem, a więc ze stanu niewoli, choroby śmierci, cierpienia, itp. Element pozytywny pojęcia zbawienia 

mówił, że zbawić kogoś, znaczyło postawić go w sytuacji diametralnie odmiennej od obecnej, a więc sytuacji gwarantują-

cej życie, bezpieczeństwo, szczęście. Tym, który może zbawiać, czyli wyrwać z nieszczęścia i dawać szczęście jest wy-

łącznie Bóg. Człowiek sam, własnymi siłami, nie potrafi siebie zbawiać. Może oczekiwać zbawienia tylko od Jedynego 

Boga, Pana Wszechświata”. 
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  Na temat przymierza z Noem i jego znaczenia, por. E. ZAJĄC, Teologiczno-soteryczne, s. 209–236.  
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  Tamże, s. 209. 



ludzkością i z całym stworzeniem”80. Synowie Noego stali się protoplastami całej ludz-

kości (Rdz 10,1–32), a wszyscy ludzie mają udział w uniwersalnym (kosmicznym) 

przymierzu zawartym między Noem i Bogiem.  

Przymierze zawarte z Abrahamem dokonuje się także w kontekście małżeńskim 

i rodzinnym. Powołanie patriarchy oraz obietnica błogosławieństwa jego samego i jego 

rodziny obejmuje wszystkie ludy ziemi (Rdz 12,1–3; 18,18). Obietnica złożona przez 

Boga odnosi się do Abrahama: „uczynię ciebie wielkim narodem” (Rdz 12,2). Jak słusz-

nie zauważa Anna Kuśmirek: „W przeciwieństwie do ludzkich starań o ustanowienie 

centrum świata w Babel Abram słyszy obietnicę, że wokół niego i jego potomstwa Bóg 

utworzy wielki naród, który będzie zalążkiem odkupionych, zaczynem nowego ludu Bo-

żego”81. Warto zauważyć, że początek tej partykularnej historii wybrania związany jest 

z pojedynczym człowiekiem i jego rodziną. Przez Abrahama Bóg będzie błogosławił 

wszystkim narodom, a patriarcha stanie się pośrednikiem błogosławieństwa dla wszyst-

kich ludzi. W ten sposób obietnice złożone Abrahamowi mają niezwykle istotne znacze-

nie, gdyż potwierdzają pierwotny Boży zamysł zbawienia całego rodzaju ludzkiego (Rdz 

12,3; 18,18; 22,18; 26,4; 28,4.14), wskazując jednoznacznie na uniwersalizm zbawczy82. 

Przymierze zawarte z Bogiem odnosiło się bezpośrednio do Abrahama i jego potomstwa, 

ale – jak czytamy w Rdz 17,27 – na znak zawartego przymierza obrzezani zostali także 

wszyscy niewolnicy, którzy urodzili się w domu patriarchy, także ci, których kupiono za 

pieniądze od innych narodów, co potwierdza także uniwersalny wymiar przymierza mię-

dzy Bogiem a Abramem. W ten sposób Abraham stał się „potężnym ojcem mnóstwa 

narodów” (Syr 44,19), a Bóg „złożył mu przysięgę, że pobłogosławi narody w jego po-

tomstwie, rozmnoży go jak piasek na ziemi, jego potomstwo wyniesie jak gwiazdy, aby 

dziedzictwo jego sięgało od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi” (Syr 44,21)83.  

 Kiedy Abraham zawierał przymierze z Bogiem, otrzymał także obietnicę syna, które-

go miała urodzić Sara, nazwana „matką narodów” (Rdz 17,16.21). Syn obietnicy – Izaak 
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(Rdz 21,1) stał się znakiem potwierdzającym wierność Boga. Warto zatem zauważyć, jak 

istotny wydaje się kontekst małżeński i rodzinny w toczącej się historii zbawienia. Z jednej 

strony wydaje się on być naturalnym środowiskiem życia bohaterów biblijnych, z drugiej 

jest szczególnym i niejako „pierwszym miejscem” toczących się wydarzeń zbawczych, 

wypełniania się obietnic wynikających z zawartego przymierza, a tym samym odczytywa-

nia woli Boga i rozpoznawania Jego przymiotów, takich jak: wierność, dobroć, łaskawość, 

miłosierdzie, a jednocześnie sprawiedliwość i niepobłażliwość wobec zła i grzechu 

(Wj 33,19; 34,6–7)84. W kontekście także relacji rodzinnych ma miejsce próba, której Bóg 

poddaje Abrahama, kiedy zażądał od niego złożenia w ofierze syna – Izaaka (Rdz 22,1–

19). Wydarzenie to jest nie tylko dowodem bojaźni Boga (Rdz 22,12) oraz ufności po-

twierdzonej czynem bezwarunkowego posłuszeństwa Jego woli, ale zarówno Abraham, jak 

i Izaak przekonali się o niezmiennej i absolutnej wierności Boga, który uroczyście potwier-

dził złożone wcześniej obietnice i zapowiedział obfite błogosławieństwo dla Abrahama 

i jego potomstwa, którego będą pragnęły wszystkie narody ziemi (Rdz 22,17–18). 

Boże obietnice złożone Abrahamowi, potwierdzone zawartym z nim przymierzem 

stały się fundamentem życia i misji kolejnych patriarchów, zwłaszcza Izaaka (Rdz 26,2–

6) oraz Jakuba (Rdz 28,13–15). Powtórzenie przez Boga obietnic związanych 

z przymierzem zawartym z Abrahamem w sposób bezpośredni łączy je z Izraelem i staje 

się podstawą ciągłości relacji przymierza z narodem izraelskim, a Bóg Izraela zostaje 

scharakteryzowany jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba85. Towarzyszył on patriarchom 

i nie opuszcza swojego ludu, który znalazł się w trudnej sytuacji w Egipcie (Wj 1,8–22). 

A kiedy „Izraelici wciąż cierpieli ucisk i krzyczeli z bólu, ich lament spowodowany uci-

skiem wzniósł się do Boga. Usłyszał Bóg ich skargę i wspomniał na przymierze 

z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem” (Wj 2,23–24), spojrzał na nich łaskawie i powołał 

Mojżesza (Wj 3,1–6), któremu objawił się w gorejącym krzewie, przedstawiając się: „Ja 

jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba” 

(Wj 3,6.15.16). Bóg powierzył Mojżeszowi misję wyprowadzenia ludu (Wj 3,7–12) oraz 

objawił swoje Imię – „Jestem, który jestem” (Wj 3,14). Mojżesz podjął misję zleconą 

przez Boga i wyruszył do Egiptu wraz ze swoją żoną Seforą i synem Gerszomem 
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(Wj 2,22). W czasie drogi miało miejsce dziwne wydarzenie, które opowiada Wj 4,24–

26, kiedy to Bóg «zastąpił drogę Mojżeszowi i chciał go pozbawić życia. Wtedy Sefora 

kamiennym nożem odcięła napletek swojego syna, dotknęła nim nóg Mojżesza i rzekła: 

„Jesteś dla mnie oblubieńcem krwi!”. Wówczas Bóg pozostawił go przy życiu. Sefora 

powiedziała wtedy: „oblubieniec krwi”, ze względu na obrzezanie». Niewątpliwie tekst 

ten wskazuje na wagę relacji rodzinnych w wypełnianiu się Bożego planu zbawienia. 

Życie Mojżesza zostało uratowane przez jego małżonkę. Nawet jeśli Mojżesz wydaje się 

być bezradny wobec Boga, Sefora wie, co ma czynić. To ona, cudzoziemka, „obdarza 

swego syna znakiem Przymierza Boga z narodem wybranym, nadając tym samym toż-

samość swemu mężowi i ratując go od śmierci”86. 

Po cudownym wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli pod górę Synaj, gdzie zostało zawar-

te przymierze, w konsekwencji którego Izrael stał się w pełni ludem Bożym. Zamiary Boga 

wobec ludu zostały wyrażone w Wj 19,3–6. Bóg każe Mojżeszowi powtórzyć następujące 

słowa: „Tak powiesz potomkom Jakuba, tak oznajmisz Izraelitom: Na własne oczy widzie-

liście, co uczyniłem Egipcjanom, uniosłem was na skrzydłach orłów i przywiodłem was do 

siebie. Jeśli więc teraz naprawdę będziecie Mi posłuszni i będziecie przestrzegać przymie-

rza ze Mną, staniecie się moją szczególną własnością, bardziej niż inne ludy, gdyż do Mnie 

należy cała ziemia. Ale wy będziecie dla Mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. 

To są słowa, które masz powtórzyć Izraelitom”. Na szczególną uwagę zasługuje to, że wy-

branie Izraela jako ludu Jahwe nie zmienia faktu, że pozostaje on Bogiem wszystkich lu-

dów. Izrael, jako „szczególna własność Boga” oraz „królestwo kapłanów i naród święty”, 

„winien służyć światu, będąc od niego odseparowany, podobnie jak kapłan służy wspólno-

cie, wiodąc życie odmienne od niej. Powołanie Izraela (Wj 19,5) miało na względzie cały 

świat. Naród ten miał być święty i służyć światu, będąc od niego odizolowany. Życie Izrae-

la miało być czytelnym znakiem, iż to Jahwe jest jego Władcą, a w ten sposób również 

modelem Jego panowania nad całym światem”87. Rozumiemy zatem, że kolejne przymie-

rze ma wymiar uniwersalny i czyni z Izraela jako ludu Bożego szczególne swoje narzędzie, 

za pomocą którego Bóg będzie dawał się poznać innym narodom jako prawdziwy i jedyny 

Bóg całego stworzenia, aby ludy oddały Mu hołd i uwielbienie, uznawszy Go za jedynego 
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Stworzyciela i Zbawiciela88.  

Na mocy zawartego przymierza na Synaju Bóg wszedł w niepowtarzalną relację ze 

swoim ludem, która często była porównywana przez proroków zwłaszcza do relacji ob-

lubieńczej małżonków. Izrael stał się Oblubienicą Boga. Motyw ten bardzo często po-

wraca w Starym Testamencie. Wystarczy wspomnieć proroctwa Ozeasza o umiłowanej 

Oblubienicy, która obdarzona miłością Oblubieńca okazała się niewierna89, ale pomimo 

tego Oblubieniec pozostał wiernym i kochającym Mężem, który przebacza oraz pozwala 

na nowo poznać siebie i Jego wierną miłość. Jeremiasz, który jest duchowym spadko-

biercą Ozeasza, podejmuje również symbolikę małżeńską, aby zdradę i zepsucie Izraela 

przeciwstawić odwiecznej miłości Boga do swojego ludu (Jr 2,2; 31,3). Podobnie 

w Pieśni nad Pieśniami miłość małżeńska jest typem przymierza i miłosnej relacji Jahwe 

do swojego ludu90, która w szerszej perspektywie uniwersalizmu zbawczego staje się 

także symbolem miłości Boga do wszystkich. Bóg jako Pan stworzenia darzy swoją mi-

łością wszystkie ludy i narody, i jest gotowy do przebaczenia. W tym kontekście poucza-

jąca jest Księga Jonasza i doświadczenie proroka, który ma wzywać do nawrócenia 

mieszkańców Niniwy. Bóg objawia prorokowi swoją powszechną (uniwersalną) wolę 

zbawczą91, gdyż tylko On pozostaje jedynym Królem narodów92. 

Izrael zatem miał od samego początku świadomość swojej misji wobec innych naro-

dów (prozelityzm93). Jak zauważa słusznie Ludwik Fąs, „mówiąc o misjach w Starym 
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wskazują na brak wierności wobec Oblubieńca. 
90
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  Termin prozelita (prosh,lutoj), od hebr. rGE oznacza cudzoziemca, przybysza, który przylgnął w pełni do judaizmu 
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Testamencie, należy rozróżnić misje centrotypiczne – dośrodkowe i centrofugiczne – 

odśrodkowe. Teologia Starego Testamentu pokazuje, że idea misyjna głównie ma charak-

ter centrotypiczny, to znaczy, że jest to kierunek dośrodkowy (…), czyli wszystko zmie-

rza do Jerozolimy, ku świętej górze Syjon. Ludy przybędą do Jerozolimy (Iz 60,5nn; 

61,6; 66,12nn). Góra Święta jest związana z Jerozolimą, bowiem tam mieszka Pan, tam 

jest miejsce Króla (Iz 24,23). (…) Z drugiej jednak strony liczne przykłady wskazują 

również kierunek odśrodkowy – centrofugiczność. Izrael, świadek wiary, przebywał 

w różnych środowiskach pogańskich, przebywał wśród obcych ludów, zwłaszcza 

w okresie wygnania asyryjskiego i babilońskiego. Przebywanie wśród nich dawało spo-

sobność do dawania świadectwa i oddziaływania na te ludy. (…) Izraelici, przebywając 

wśród pogan, nauczali obcych swej wiary, a co za tym idzie, musieli włączać jednostki 

z innych narodów w swoje struktury religijne. Od początku Izrael jest umieszczony 

w rodzinie narodów i w historii zbawienia w erze końcowej, w mesjańskiej erze widziano 

inne narody razem z Izraelem. Bardzo wyraźnie widać solidarność z całą rodziną ludz-

ką”94.  

Biblia dostarcza nam szereg przykładów ludzi wywodzących się z pogan, którzy 

odegrali istotną rolę w historii zbawienia. Są to tzw. „święci poganie”, a wśród nich nale-

ży wymienić: Abla (Rdz 4), Henocha (Rdz 5,22–24), Noego (Rdz 6,8n; 7,1; Syr 44,17), 

Melchizedeka (Rdz 14,19; Hbr 6,20), Lota (Rdz 11,27; 13,19), królową Saby (1 Krl 

10,1–13; 2 Krn 9,1–12), Daniela (Ez 14,14.20)95, Hioba (Ez 14,14; Hi), Jetro (Wj 18), 

Balaama (Lb 22–24), Rachab (Joz 6,22–25; Hbr 1,5), Rut (Rt), wdowę z Sarepty Sydoń-

skiej (1 Krl 17,8–24), Naamana (2 Krl 5) oraz Cyrusa (Ezd 1,18; Iz 48,12–16)96. Podej-

mując temat oddziaływania (świadectwa) Izraela wobec innych narodów, które dokony-

wało się w kontekście relacji i więzi małżeńskich i rodzinnych, na szczególną uwagę 

zasługuje historia Rut – Moabitki, która była prababką króla Dawida. 

                                                                                                                                                               

wyznawców jedynego Boga Izraela.  
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  Por. L. FĄS, Główne idee misyjne, s. 97–98.  
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  Nie chodzi tutaj o proroka Daniela, bohatera Księgi Daniela, ale o legendarnego, sprawiedliwego mędrca, znanego 

z kananejskich tekstów z Ugarit, gdzie występuje on w obronie najsłabszych. Legenda o nim była przekazywana przez 

Fenicjan (Ez 28,3) oraz Izraelitów. 
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  Por. A. KUŚMIREK, Zbawienie narodów, s. 259–288. 



1.3. Prozelityzm na przykładzie Moabitki Rut  

Historię Rut opowiada księga, która bierze swój tytuł od imienia głównej jej bohater-

ki97. Jest to nowela (saga) rodzinna z epoki powygnaniowej (V–VI w. przed Chr.) opowia-

dająca o nawróceniu poganki Moabitki na wiarę żydowską i przylgnięciu do narodu wy-

branego98. W jaki sposób było to możliwe? 

W okresie Sędziów (XII–X w. przed Chr.) nastał głód w Judzie. Z Betlejem wyru-

szył Elimelek wraz ze żoną, Noemi, i dwoma synami, Machlonem i Kilionem, do ziemi 

Moabu i tam się osiedlili. Synowie Elimeleka wzięli sobie za żony Moabitki: Orpę i Rut. 

W Moabie zmarli najpierw Elimelek, a po dziesięciu latach dwaj jego synowie (Rt 1,1–

4), pozostawiając Noemi, Orpę i Rut bezdzietnymi wdowami, a zatem bez zabezpiecze-

nia materialnego ani jakiejkolwiek ochrony: „Noemi pozostała więc sama, nie mając ani 

dzieci, ani męża” (Rt 1,5).  

Kiedy Noemi dowiedziała się, że w Betlejem zakończyła się klęska głodu, bo Pan oka-

zał litość (Rt 1,6), postanowiła wrócić do rodzinnego miasta wraz ze swoimi synowymi. 

Jednak w czasie drogi zmieniła zdanie i doradzała Orpie i Rut, aby powróciły do swoich 

domów: „Idźcie, niech każda wróci do domu swej matki! A Bóg niech darzy was łaską, tak 

jak wy nią darzyłyście waszych zmarłych mężów i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda 

z was znalazła wytchnienie u boku swojego męża” (Rt 1,8–9). Noemi zdawała sobie spra-

wę, że nie będzie łatwo cudzoziemkom, zwłaszcza Moabitkom, zamieszkać na ziemi judz-

kiej. Wobec dalszych nalegań Noemi (Rt 1,11–13) Orpa posłuchała jej rady, „ucałowała 

swoją teściową i odeszła, ale Rut pozostała przy niej” (Rt 1,14).  

Kiedy Noemi dalej próbowała przekonać Rut, aby powróciła do rodzinnego domu 

i „swoich bogów” (Rt 1,15), Moabitka odpowiedziała: „Nie nalegaj, abym cię opuściła 

i odeszła od ciebie, gdyż dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, 

tam i ja zamieszkam, twój naród stanie się moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bo-

giem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mnie Pan ciężko 

ukarze, jeśli nie zostanę z tobą aż do śmierci” (Rt 1,16–17). Wobec takiej przekonującej 

deklaracji Noemi zamilkła i pozwoliła Rut wrócić do Betlejem. W ten sposób los obu 
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  Poza Rt jej imię pojawia się tylko w Mateuszowej genealogii Jezusa (Mt 1,5). 
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kobiet został związany na zawsze, o czym świadczy dalszy ciąg tej niezwykłej historii. 

Kiedy Noemi i Rut powróciły do Judy, nadal znajdowały się w trudnej sytuacji mate-

rialnej, bo nie miały środków do życia. A ponieważ trwały żniwa jęczmienia (Rt 1,22), 

Rut udała się na pole Booza, człowieka z rodziny Ehimeleka, aby zbierać zgodnie 

z prawem (Kpł 19,9–10) kłosy, które pozostały na polu dla ubogich. W czasie zbierania 

kłosów Rut spotkała Booza, który ze względu na jej lojalność wobec Noemi polecił trak-

tować Rut życzliwie (Rt 2,8–16). Noemi miała nadzieję, że Booz na mocy prawa lewiratu 

poślubi Rut, zapewni jej potomstwo, a jednocześnie jako goel99 wykupi rodzinny majątek 

(Pwt 25,5–10; Kpł 25,23–28). Zachęciła zatem synową, aby ta fortelem zdobyła względy 

Booza (Rt 3,1–5). Kiedy okazało się, że istnieje jeszcze inny bliższy krewny, który miał-

by prawo poślubić Rut, Booz spotkał się z nim w bramie miasta. Ten w obecności dzie-

sięciu starszych zrzekł się swego prawa na rzecz Booza (Rt 4,6), który w ten sposób mógł 

wziąć Rut za żonę: „Jesteście dziś świadkami, że nabyłem od Noemi wszystko, co nale-

żało do Elimeleka, oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Wziąłem także 

sobie za żonę Moabitkę Rut, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dzie-

dzictwie, aby pamięć o nim nie zaginęła wśród jego braci i rodaków” (Rt 4,9–10). Naby-

wając całą własność Noemi, Booz wziął tym samym na siebie obowiązek pełnej opieki 

nad Noemi za życia i pochowania jej po śmierci, a biorąc Rut za małżonkę, zobowiązy-

wał się stworzyć jej możliwość rodzenia dzieci, które w pierwszym rzędzie były dziedzi-

cami i synami Elimeleka100. Rut urodziła Boozowi syna, Obeda, który był ojcem Jessego, 

a zatem dziadkiem Dawida (Rt 4,17.22).  

Historia Rut, która jest niewątpliwie „pochwałą życia rodzinnego, wzajemnego sza-

cunku i miłości”101, ukazuje wyraźnie, w jaki sposób więzy małżeńskie i rodzinne mają 

wpływ na przekazywanie wiary w prawdziwego Boga Izraela. Moabitka Rut zetknęła się 

z wiarą Izraela dzięki swojemu małżeństwu z Machlonem oraz relacjom rodzinnym, 

zwłaszcza z teściową Noemi102. Jak wynika jasno z jej słów wypowiedzianych do teścio-
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  Goel oznacza tutaj wykupiciela, to znaczy tego, który na mocy Prawa (Kpł 25,48) ma obowiązek wykupić brata 
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wej, była gotowa wejść do społeczności Izraela: „twój naród stanie się moim narodem” 

(Rt 1,16), ale nade wszystko pragnęła wyznawać Boga Noemi jako swojego Boga: „twój 

Bóg będzie moim Bogiem” (Rt 1,16). On już zna Imię prawdziwego Boga Izraela, 

o czym świadczy dalsza część wypowiedzi: „Niech mnie Pan (JHWH) ciężko ukarze, 

jeśli nie zostanę z tobą aż do śmierci” (Rt 1,17). Nawet jeśli może się wydawać, że taka 

postawa Rut jest możliwa raczej dzięki jej relacji z Noemi, a nie z Bogiem Izraela103, to 

jednak Jahwe posłużył się tymi ludzkimi i rodzinnymi więzami, aby doprowadzić Rut do 

wyznania wiary104 i włączyć ją do swojego ludu: poganka, Moabitka, przestaje być cu-

dzoziemką, a staje się prozelitką. Co więcej, Bóg uczynił z niej także ważne ogniwo to-

czącej się historii zbawienia. Jak trafnie stwierdza Kuśmirek, «Warto zwrócić uwagę na 

narodowość głównej bohaterki oraz pochodzenie jej przodków. Rut była Moabitką, córką 

narodu, które swoje początki miał w Moabie, synu Lota z jego starszej córki (Rdz 19,37). 

Rut, jako potomkini chwiejnego i odstępczego Lota, odegrała jedną z najważniejszych ról 

w historii zbawienia. Dziewczyna z Moabu nie tylko wpłynęła na zjednoczenie ze szcze-

pem Abrahama, od którego oddzielił się Lot, i stała się tym samym ucieleśnieniem ogni-

wa mesjańskiego łańcucha, prowadzącego od Abrahama do Dawida (do Chrystusa), ale 

także była narzędziem służącym pojednaniu Judy i Moabu. Takiego paradygmatu pojed-

nania Bóg pragnie między narodami jako wypełnienia patriarchalnego błogosławieństwa. 

Dzieje Rut zatem korespondują z losami innych kobiet, przede wszystkim córek Lota, 

Tamar, Racheli i Lei. W efekcie spełnienia profetycznego błogosławieństwa Rut stała się 

„niczym Rachela i Lea, z których powstał dom Izraela” (Rdz 4,11). Ważne w tym kon-

tekście są także historie o Sarze i Hagar, Rebece i Annie. Wśród tych kobiet Rut ma swo-

je ważne miejsce, to ona zostaje wybrana na poprzedniczkę jednego z największych 

przywódców Izraela, a przez syna, Obeda, przyczyniła się do przekazania mesjańskiej 

królewskości i kapłaństwa w narodzie wybranym»105. 

Dzieje Rut, pochodzącej z nienawidzonego przez Izraelitów narodu Moabitów (gdyż 

ci nie pomogli im podczas wyjścia z Egiptu (Pwt 23,1–5) jest także opowiadaniem 
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  A. KUŚMIREK, Zbawienie narodów, s. 279. 



o miłości Jahwe do wszystkich ludzi. Jego miłosierdzie rozciąga się na wszystkie narody, 

nawet na nieprzyjaciół Izraela, bo On, Pan i Stwórca wszystkiego, troszczy się 

o wszystkich ludzi. Rut otrzymała szansę rozpoznania i uznania tej uniwersalnej miłości 

Boga Izraela w kontekście relacji małżeńsko-rodzinnych, które ostatecznie mają zawsze 

swoje źródło w miłości Boga. To właśnie ta miłość Boga sprawiła, że „Jahwe przygarnął 

Rut jak córkę Izraela, dzięki czemu zrównała się ona z wielkimi kobietami narodu wy-

branego”106. Stało się to możliwe dzięki spotkaniu w rodzinie, świadectwie wiary (ad 

extra) zwłaszcza Noemi, małżeństwu z Boozem, dzięki czemu Moabitka odkrywa miło-

siernego Boga Izraela, litującego się nad potrzebującymi (Rt 1,8), „który nie zaprzestał 

obdarzać łaską żywych i umarłych” (Rt 2,20). Rut wiedziała zatem doskonale, bo do-

świadczyła tego we własnym życiu, że warto było przybyć do ziemi judzkiej i „schronić 

się pod skrzydła Pana, Boga Izraela” (Rt 1,12)107. 

1.4. Zadania małżeństwa i rodziny w przekazie wiary  

Zaprezentowane dwie tradycje biblijne, które mówią o początkach małżeństwa 

i rodziny według zamysłu Stwórcy, wskazują na dwa podstawowe zadania: prokreacji 

(Rdz 1,28a) oraz administrowania w imieniu Boga (Rdz 1,28b; 2,15). Biblia od samego 

początku ukazuje ludzi, którzy wypełniają Boże polecenia (Rdz 4,1–2), a niewiasta 

otrzymała imię Ewa, ponieważ „stała się matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20). Prze-

kazywanie życia stało się jednym z głównych zadań biblijnego małżeństwa108, a liczne 

potomstwo odczytywano jako znak Bożego błogosławieństwa i łaski (Ps 127,3; Prz 

17,6), zaś bezdzietność rozumiano jako przekleństwo, któremu na różne sposoby próbo-

wano zaradzić (Rdz 16,1–4; 30,1–13).  

W Izraelu małżonkom bardzo zależało na posiadaniu licznego potomstwa, co wyni-

kało z kultu płodności oraz ideału licznej rodziny. Cel ten był osiągany także poprzez 
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dopuszczalną i praktykowaną czasami poligamię109 oraz prawo lewiratu polegające na 

tym, że «według postanowienia Prawa Mojżeszowego małżonka mężczyzny zmarłego 

bezpotomnie winna być oddana jego bratu na żonę, który miał obowiązek „wzbudzić” 

zmarłemu potomka. Pierworodny syn małżeństwa lewirackiego był uważany za prawo-

witego potomka zmarłego i winien był otrzymać jego imię»110. 

W czasach Starego Testamentu rodzina stanowiła podstawową komórkę społeczną. 

Miała ona charakter patriarchalny, a ojciec wywierał największy wpływ na życie rodzin-

ne111. Rodzice byli odpowiedzialni nie tylko za przekazanie życia, ale za wychowanie 

potomstwa i tym samym przekazanie im wartości rodzinnych, religijnych i społecznych, 

zwłaszcza że w starożytnym Izraelu raczej nie było szkół, które wspierałyby edukację 

dziecka112. To właśnie wychowanie stanowiło jedno z podstawowych zadań małżonków 

i rodziny. Dzieci izraelskie uczyły się i wychowywały zgłównie poprzez życie 

w rodzinie, żyjąc i modląc się razem z rodzicami i krewnymi. Jest to bardzo ważny 

aspekt misyjności ad intra rodziny w Starym Testamencie.  

Za wychowanie potomków płci żeńskiej odpowiadała przede wszystkim matka. 

Przygotowywała ona córkę do roli przyszłej małżonki i matki, ucząc ją najważniejszych 

prac domowych, polnych oraz opiekowania się stadami, co też należało czasem do obo-

wiązków kobiet. Bardzo wiele zależało zatem od matki i jej trudu wychowawczego, cze-

go dowodem może być zachowane starożytne przysłowie: „Jaka matka, taka córka” (Ez 

16,44). Ponadto Biblia ukazuje nam także wzór kobiety dzielnej, który był swoistego 
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rodzaju programem wychowawczym dla dziewcząt izraelskich (Prz 31,10–31).  

Nieco inaczej wyglądało wychowanie potomków płci męskiej. Każdy pierworodny 

syn pozostawał szczególną własnością Boga Jahwe (Wj 13,1–2) i należało go wykupić 

(Wj 13,14–15; Lb 18,16). Jednocześnie cieszył się określonymi przywilejami w rodzinie 

(Rdz 27,28–29)113. Jako niemowlęta synowie pozostawali pod opieką matki do trzeciego 

roku życia i dalej wychowaniem syna zajmował się ojciec, który odgrywał rolę nauczy-

ciela oraz kapłana. To właśnie on wprowadzał syna w znajomość Tory, uczył wykony-

wania zawodu i przysposabiał syna do wszystkiego, co mogło mu być niezbędne 

w dorosłym i samodzielnym życiu114. Jak podkreśla Stefan Szymik, „Biblia zawiera bar-

dzo wiele obrazów ilustrujących wychowawczą funkcję ojca. Ojciec własnym przykła-

dem i objaśniającym, chociaż oszczędnym słowem pouczał syna o pracach domowych 

i zajęciach gospodarskich, prawach i obowiązkach mężczyzny, tradycjach i świętościach 

narodowych (…). W ten sposób tradycje narodowe, wiedza historyczna i geograficzna, 

doświadczenie mądrościowe przechodziły z pokolenia na pokolenie, a syn dorastał powo-

li do funkcji ojca i głowy rodziny”115. Biblia zachęca także wielokrotnie rodziców, aby 

wychowywali swoje dzieci w karności i posłuszeństwie116. Dzieci z kolei powinny oka-

zywać rodzicom szacunek (Wj 20,12). 

Wychowanie dzieci polegało nie tylko na praktycznym wdrożeniu w rodzinne 

i społeczne obowiązki, ale przede wszystkim na przekazaniu dzieciom wartości religij-

nych i wprowadzeniu ich w wyznawaną przez rodziców wiarę. Tutaj niezwykle ważną 

rolę odgrywało zaznajomienie potomstwa z historią narodu wybranego poprzez opowia-

danie o wielkich dziełach Boga, których dokonał w dziejach Izraela, zwłaszcza podczas 

wyjścia z Egiptu (Wj 10,2). Wymownym przykładem spełniania tego obowiązku jest 

liturgia wieczerzy paschalnej, podczas której ojciec opowiadał o Bożych dziełach doko-

nanych podczas nocy paschalnej. Prawo Mojżeszowe nakazywało zachowywanie przy-

kazań i polecało, aby wpajać je synom (Pwt 6,7)117. Istotne znaczenie w wychowaniu 

miały także praktyki religijne: „Nieodłącznym składnikiem codziennego życia rodziny 
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izraelskiej były również praktyki religijne, publiczne i prywatne, a z biegiem czasu każdy 

dzień, tydzień czy rok kalendarzowy otrzymał ustalony porządek. Rodzina była naj-

mniejszą, podstawową wspólnotą religijną w Izraelu i miejscem aktów kultu religijnego. 

Tak na przykład typowo rodzinnym świętem była pascha żydowska, którą celebrowano 

w gronie najbliższej rodziny (Wj 12,3nn). Inną formą pobożności rodzinnej, już 

w Starym Testamencie, były pielgrzymki doroczne do sanktuariów izraelskich”118.  

Przedstawione wyżej przykłady z Biblii pokazują, w jaki sposób rodzice przekazy-

wali dzieciom miłość do Boga, głęboką wiarę zakorzenioną w kultywowanej tradycji 

religijnej i narodowej oraz obowiązki religijne wynikające z przynależności do narodu 

wybranego, z którym Jahwe zawarł przymierze. Nie bez trudności i przeszkód starali się 

realizować powierzone im przez Stwórcę zadanie, wypełniając w ten sposób polecenia 

samego Boga. Ukazana w Biblii rola małżonków nie sprowadza się tylko do przekazania 

samego życia, ale wiąże się ściśle z troską o integralny rozwój, zarówno fizyczny, jak 

i duchowy, młodego człowieka.  

Można zatem powiedzieć, że misyjność małżeństwa i rodziny wynika z samej istoty 

małżeństwa oraz realizuje się w Starym Testamencie zwłaszcza wewnątrz samej rodziny 

(ad intra). Ukierunkowana jest na przekazanie wiary oraz wychowanie potomstwa po-

przez przykład życia rodziców, którzy powinni być świadectwem formującym młodego 

człowieka. 

1.5. Wartość wychowania w rodzinie proroka Samuela  

Stary Testament przedstawia wiele wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego, opar-

tego na wzajemnej miłości i szacunku: Izaak i Rebeka (Rdz 24,67), Jakub i Rachela (Rdz 

29,9–14), Tobiasz i Sara (Tb 6,19)119. Wymownym przykładem, który ukazuje zadania 

wychowawcze rodziny rozumiane jako jej swoistego rodzaju misyjność ad intra, są mał-
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  S. SZYMIK, Małżeństwo i rodzina w Biblii, s. 205. 
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nych i religijnych, por. TENŻE, Kryzys solidarności rodziny, s. 128–132; TENŻE, Rodzina miejscem identyczności narodowej, 

s. 137–145. 



żonkowie Elkana i Anna, rodzice proroka Samuela (1 Sm 3,1–4,1a)120. Troszczą się oni 

o syna i jego wychowanie, stwarzają także należyte warunki, aby młody Samuel mógł 

odpowiednio odczytać swoje powołanie. Niewątpliwie stanowią oni starotestamentowy 

wzorzec zaangażowania się rodziców w wychowanie dziecka. 

W opowiadaniu o powołaniu proroka bardzo wyeksponowany jest kontekst religijny. 

Rodzice Samuela od samego początku zostali ukazani jako osoby bardzo pobożne. Od-

bywali pielgrzymki do sanktuarium w Szilo, w centrum wyżyny efraimskiej. Było to 

pierwsze sanktuarium jahwistyczne ze świątynią, w której przechowywano Arkę Przy-

mierza121. O ojcu Samuela autor biblijny mówi: „corocznie człowiek ten udawał się 

z miasta swego do Szilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów” (1 Sm 

1,3). Chodzi być może o coroczną pielgrzymkę związaną ze świętem, o którym mowa 

w Sdz 21,19: „Oto co roku jest święto Pańskie w Szilo”. Pobyt w sanktuarium był także 

okazją do modlitwy, w której Anna prosiła o syna, złożyła Bogu ślubowanie (1 Sm 1,11), 

a po narodzinach dziecka wzniosła wzruszającą modlitwę dziękczynienia (1 Sm 2,1–10). 

Matka Samuela – Anna, żona Elkana, przeżywała dramat swojej bezpłodności (1 Sm 

1,1–2). Czuła się poniżona i niezdolna do konkurowania z drugą żoną – Peninną, która 

dała Elkanowi potomstwo122 i jednocześnie starała się wykorzystać sytuację, uprzykrza-

jąc życie Annie: „Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego 

powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni 

Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła” (1 Sm 1,16–17). 

Nie traciła jednak ducha i wytrwale, pełna ufności, modliła się do Jahwe123. Taka posta-

wa miała wpływ na życie młodego Samuela, który „dziedziczy od niej silną wiarę, 

w której Bóg jest rzeczywiście wszystkim”124. 

Bóg wysłuchał prośby Anny. Otrzymała upragnionego syna, któremu nadała imię 

Samuel, co sama Biblia tłumaczy jako „uproszony od Boga” (1 Sm 1,20). Anna zadbała 
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  W prezentacji rodziny Samuela i jej wysiłków wychowawczych w kontekście jego prorockiego powołania, korzy-

stamy z artykułu: P. PODESZWA, Rodzina jako miejsce rozeznawania powołania, s. 9–24. 
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  Por. A. FANULI, J.L. SICRE-DIAZ, M. GILBERT, R. CAVEDO, G. RAVASI, Historia duchowości, s. 173. 
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  Mamy tutaj biblijny przykład poligamii, czyli wielożeństwa, które było odejściem od pierwotnego ideału małżeń-

stwa monogamicznego, ale było podyktowane i częściowo usprawiedliwione chęcią posiadania licznego potomstwa oraz 

wielkiej rodziny, por. J. KUŁACZKOWSKI, Jedność małżeńska, s. 102–113. 
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  Na temat modlitwy Anny, por. P. PODESZWA, Rodzina jako miejsce rozeznawania powołania, s. 15. 
124

  C.M. MARTINI, Samuel prorok, s. 36. 



o to, aby dochować ślubu złożonego Bogu. Po odstawieniu chłopca od piersi (kiedy ten 

miał około 3 lat125) udała się do Szilo, złożyła przewidzianą prawem ofiarę i oddała 

chłopca, wypowiadając słowa: „O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą 

do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zo-

staje oddany na własność Panu” (1 Sm 2,27–28). Jednak przez cały czas otaczała mat-

czyną troską swojego ukochanego syna: „Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chło-

piec, ubrany w lniany efod. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy 

przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę” (1 Sm 2,18–19).  

Ojciec Samuela – Elkana, bardzo religijny i pobożny, wydaje się być człowiekiem 

surowym, niezdolnym do zrozumienia dramatu swojej żony, Anny. Z jednej strony spra-

wiedliwie dawał Annie taką samą część ofiary jak drugiej żonie i jej dzieciom, jednak nie 

zauważał, że ta sprawiedliwość rani Annę i potęguje jej ból. Po narodzeniu Samuela po-

zwolił Annie dochować złożonego ślubu. Elkana był człowiekiem sprawiedliwym 

i pobożnym, jednak nie potrafił czytać znaków czasu. „Ta wyraźna różnica między Anną 

i Elkanem odbija się niewątpliwie na Samuelu, który, jako młodzieniec o głębokiej wraż-

liwości religijnej, staje się w pewien sposób przeciwnikiem ojca. Najprawdopodobniej 

wszystko to nie pozostanie bez wpływu na całe jego życie”126. 

Rodzice Samuela nie tylko zatroszczyli się o życie syna w wymiarze zewnętrznym, 

ale zadbali także o jego wychowanie religijne, dzięki któremu Samuel usłyszał Boże 

wezwanie i odkrył wyraźnie to, do czego Bóg go powołuje. Elkana i Anna powierzyli 

syna opiece doświadczonego kapłana – Helego. Prawdopodobnie Samuel miał pomagać 

kapłanowi w Przybytku. Kiedy Bóg zwrócił się do Samuela, także kapłan Heli potrzebo-

wał czasu, aby zorientować się w całej sytuacji i rozeznać, że to Jahwe wołał chłopca. 

Dopiero po trzecim wołaniu Boga Heli zdołał prawidłowo zinterpretować wydarzenie 

i udzielił mądrej rady swojemu podopiecznemu: „odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój 

słucha” (1 Sm 3,9–10).  

I tak rozpoczęła się jego droga naznaczona obecnością Boga. Każda chwila życia 

będzie odkrywaniem powołania, ale przede wszystkim słuchaniem Jahwe. Ta zażyłość ze 
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słowem Bożym stała się dla Samuela istotnym rysem jego życia i misji prorockiej: „Sa-

muel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. 

Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście 

prorokiem Pańskim. I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, albowiem ukazywał się 

Samuelowi w Szilo” (1 Sm 3,19–21a).  

Historia życia Samuela pokazuje zatem, że młodzieniec ten stał się prorokiem Jahwe 

dzięki Bożemu powołaniu, jednak niezwykle ważną rolę w początkach jego formacji 

prorockiej odegrało także środowisko rodzinne. Zaangażowanie rodziców, ich troska, 

a także wybór mądrego i doświadczonego nauczyciela, pozwoliło odkryć młodemu czło-

wiekowi powołanie. Przykład ten nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż rodzina Samu-

ela jest przykładem misyjnego zaangażowanie ad intra. Owocem jest prorok, który pod-

jął misję głoszenia Jahwe innym ludziom i odegrał ważną rolę w historii własnego naro-

du. 

2. Misyjność małżeństwa i rodziny w Nowym Testamencie  

Kontynuację starotestamentowego nauczania o małżeństwie i rodzinie w odniesieniu 

do pierwotnego planu Boga, wyrażonego w akcie stwórczym i ustanowieniu małżeństwa 

i rodziny, znajdziemy w Nowym Testamencie.  

Boży zamysł odnośnie do rodziny został przez człowieka zniekształcony (poligamia, 

rozwody, panowanie mężczyzny nad kobietą), dlatego Jezus, nauczając o małżeństwie, 

nawiązuje do aktu stwórczego i akcentuje nierozerwalność, jedność i świętość małżeń-

stwa. 

W świetle Nowego Testamentu małżeństwo i rodzina zyskują nowy, jeszcze bogat-

szy wymiar. Najpierw sam Syn Boży rozpoczyna swoje życie w ziemskiej rodzinie Maryi 

i Józefa; perwszy cud dokonuje się podczas wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1–12); mał-

żeństwo zostaje podniesione do rangi sakramentu i staje się odbiciem relacji Chrystusa 

i Kościoła. Skoro zatem Kościołowi zostaje zlecona misja ewangelizacji (mandat misyj-

ny), to ważną rolę będą w niej odgrywać także małżonkowie i rodziny chrześcijańskie. 

Podobnie jak wspólnota Kościoła, tak i rodzina obdarzona jest mocą Ducha Świętego, 

aby wypełnić swoje misyjne i misjonarskie powołanie. Przykładem realizacji tych zadań 



jest małżeństwo Akwili i Pryscylli, współpracownicy Apostoła Pawła, którzy jako mał-

żonkowie stają się wzorem całkowitego oddania się posłudze misyjnej pierwotnego Ko-

ścioła. 

2.1. Jezus w rodzinie 

Rozważania o małżeństwie i rodzinie w kontekście pism nowotestamentowych roz-

pocznijmy od Osoby Jezusa, który przyszedł na świat w małżeństwie Maryi i Józefa. Syn 

Boży narodził się w konkretnej wspólnocie ludzkiej, nobilitując i uświęcając w ten spo-

sób małżeństwo i rodzinę jako fundamentalne instytucje dla człowieka, zarówno w sensie 

społecznym, jak i religijnym127. 

O rodzinie Jezusa informują nas zwłaszcza Ewangelie Dzieciństwa (Mt 1,18–2,23; 

Łk 1,26–2,52) oraz Markowa wzmianka o wątpliwościach mieszkańców Nazaretu odno-

śnie do Jezusa, kiedy słuchając Jego nauczania i widząc niezwykłe czyny, zdziwieni py-

tali: „Skąd On to ma? I co to za mądrość, która jest Mu dana? I takie cuda dzieją się 

przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 

Czy nie żyją tu u nas także Jego siostry?” (Mk 6,1–3; także Mt 13,55)128.  

Rodzice Jezusa są prawdziwym małżeństwem, zawartym zgodnie z ówcześnie obo-

wiązującym prawem129. Po zaślubinach jednak, zanim zamieszkali razem, Maryja stała 

się brzemienna i oczekiwała dziecka (Mt 1,18). Kiedy Józef, pouczony przez anioła Bo-

żego, zrozumiał, że poczęte dziecko nie jest owocem niewierności Maryi, ale jest „z Du-

cha Świętego” (Mt 1,18.20), przyjął do siebie swoją małżonkę i w ten sposób stał się 

prawdziwym ojcem Jezusa (J 1,45; 6,42), choć nie w sensie fizycznym, gdyż jego ojco-

stwo nie pochodziło ze zrodzenia (Mt 1,16)130.  

Tradycja biblijna ukazuje nam rodziców Jezusa głęboko zatroskanych o Syna. Józef 
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sumiennie wypełniał wszystkie obowiązki ojcowskie: obrzezanie (Łk 2,21), nadanie 

imienia (Mt 1,21; Łk 2,21), wykupienie pierworodnego (Łk 2,22–24), troska o Jezusa 

i Maryję podczas ucieczki do Egiptu (Mt 2,13–15) oraz w Nazarecie (Mt 2,23; Łk 2,29–

40)131. Nauczył także Jezusa zawodu, co było zgodne z ówczesnym zwyczajem, oraz 

zadbał o wychowanie religijne Syna, czego dowodem jest pielgrzymowanie każdego 

roku na święto Paschy do świątyni w Jerozolimie (Łk 2,41). Maryja zatroskana była 

o Jezusa podobnie jak Józef. Ewangelie nie podają nam, co prawda, zbyt wielu szczegó-

łów odnoszących się do życia Maryi, jednak wiadomo, że jest Ona kobietą pełną bezgra-

nicznej ufności do Boga, gotową całkowicie wypełnić Jego wolę (Łk 1,38). Pomoc krew-

nej, Elżbiety (Łk 1,39–45), oraz reakcja na brak wina podczas godów w Kanie Galilej-

skiej (J 2,1–12) niewątpliwie świadczą o Jej otwartym sercu, wrażliwym na potrzeby 

innych. Wobec wszystkich zewnętrznych trudności, jakie pojawiły się w życiu Maryi, nie 

straciła wiary w Boga i cały czas bezgranicznie Mu ufała. Jest Ona także wzorem modli-

twy (Łk 1,46–55). Przykładem uczyła i wychowywała Syna, otaczając Go wielką troską, 

która widoczna była np. w sytuacji, kiedy razem z Józefem „z bólem serca” szukali za-

gubionego Jezusa (Łk 2,48). Można zatem powiedzieć, że Święta Rodzina z Nazaretu 

żyła jak wiele innych rodzin tego ludu: prosto, pokornie, ubogo, pracowicie, z miłością 

do tradycji kulturowych i religijnych swego narodu. Jednocześnie była głęboko religijna 

i daleka od centrum władzy zarówno religijnej, jak i cywilnej. 

Ewangelie wskazują nam jasno, że wcielony Syn Boży, który przyszedł na świat, 

pierwsze lata swojego życia spędził w ludzkiej rodzinie, wskazując w ten sposób jeszcze 

bardziej, że jest ona naturalnym miejscem prawidłowego wzrastania i wychowania po-

tomstwa. Ewangelia podkreśla także posłuszeństwo Jezusa względem ludzkich rodziców 

– Maryi i Józefa (Łk 2,51), co jest także znakiem pełnego poddania się Jezusa woli Boga 

Ojca132. W ten sposób rodzina staje się uprzywilejowanym miejscem, gdzie człowiek 

dzięki procesowi wychowawczemu, opartemu na świadectwie rodziców i bliskich, ma 

możliwość czynienia postępów „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 

2,52). 
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2.2. Jezus o małżeństwie i rodzinie 

Kolejny ważny element naszych rozważań koncentruje się wokół nauczania Jezusa 

o małżeństwie i rodzinie. Chrystus nawiązuje przede wszystkim do pierwotnych zamia-

rów Stwórcy, całkowicie je potwierdzając oraz przeciwstawiając się pewnym naduży-

ciom i nieprawidłowościom, które przez wieki narosły wokół małżeństwa i rodziny. Mo-

wa tu zwłaszcza o dopuszczalności rozwodów. Do fundamentalnych tekstów zawierają-

cych Jezusowe nauczanie o nierozerwalności małżeństwa jako związku życia i miłości 

należą: Mk 10,1–12 wraz z tekstami paralelnymi w Mt 5,31–32; 19,1–9 i Łk 16,18133 

oraz wypowiedzi dotyczące relacji małżeństwa do rzeczywistości zmartwychwstania (Mk 

12,18–27; Mt 19,10–12; 22,23–32; Łk 20,27–38)134.  

W dyskusji z faryzeuszami Jezus potwierdza, że według zamysłu Boga małżeństwo 

jest wspólnotą życia odznaczającą się jednością i nierozerwalnością (Mk 10,7–10). Jezus 

jednoznacznie występuje przeciwko rozwodom i przypomina, że ponowny związek oso-

by rozwiedzionej jest cudzołóstwem (Mk 10,11–12)135. Jak celnie nadmienia Podzielny, 

wypowiedzi Jezusa „można by określić mianem Jezusowego nauczania o małżeństwie. 

Nauczanie to, w porównaniu z dość drobiazgowymi przepisami starotestamentalnego 

kodeksu małżeńskiego, przedstawia się raczej skromnie. Wnosi ono jednak wiele światła 

do wspólnego życia dwojga ludzi połączonych węzłem małżeństwa. (…) Ewangelie uka-

zują małżeństwo jako instytucję tworzącą osobową więź, jedność między mężem i żoną, 

której nie może podważyć żadne prawo już istniejące czy dotychczasowa praktyka. Gwa-

rantuje to małżonkom równość nie tylko ich obowiązków, lecz także praw, respektując 

godność każdej osoby ludzkiej. Przy tym niezwykle mocno zostaje podkreślona tu mo-

ralna odpowiedzialność małżonków, a w ówczesnych warunkach – szczególnie męża. 

Chrystus uczynił małżeństwo znowu tym, czym powinno być zgodnie z wolą Stwórcy, 

czy ustanowionym przez Pana Boga na początku przymierzem, źródłem oraz ośrodkiem 
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„nierządu” żony. Na temat różnych interpretacji, por. R. SCHNACKENBURG, Nauka moralna, s. 123–125. Prawdopodobnie chodzi 

tutaj o związki kazirodcze. W każdym razie klauzule rozwodowe u Mateusza nie naruszają w żaden sposób Chrystusowej nauki 

o nierozerwalności małżeństwa. 



świętego i szczęśliwego życia mężczyzny i kobiety. W takiej wspólnocie mąż i żona, 

równi sobie godnością, wzajemnie się kochając oraz pozostając otwartymi na dar dzieci, 

najlepiej służą Bogu”136. 

Ewangelie nie podają wielu wskazówek Jezusa odnoszących się do obowiązku wy-

chowania dzieci, ale w nauczaniu pojawiają się pewne motywy zaczerpnięte z życia co-

dziennego i odnoszące się do życia rodzinnego: troska o dom (Mt 13,33), gościnność 

(Mk 1,31), troska Jaira o chorą córkę (Mk 5,23), prośba Syrofenicjanki o uzdrowienie 

córki (Mk 7,25), ojciec epileptyka (Mk 9,17), polecenie Jezusa, aby pozwolono dzieciom 

przychodzić do Niego (Mk 10,14), wdowa z Naim (Łk 7,12), Maria i Marta (Łk 10,38–

42), ojciec z przypowieści o natrętnym przyjacielu (Łk 11,7), kobieta z przypowieści 

o zagubionej drachmie (Łk 15,8–9), ojciec i dwóch marnotrawnych synów (Łk 15,11–

32). Teksty te ukazują niewątpliwie rodzinę jako miejsce troski, wzajemnej miłości, go-

ścinności oraz wychowywania młodego człowieka. 

2.3. Relacja Chrystus – Kościół wzorem miłości małżeńskiej 

Nowotestamentowa myśl o małżeństwie i rodzinie została wzbogacona przez nau-

czanie Apostoła Pawła137. Wychodząc od samego Jezusa, Paweł najpierw potwierdza 

jednoznacznie jedność i nierozerwalność małżeństwa (1 Kor 7,10–11), choć dopuszcza 

możliwość separacji małżonków (Rz 7,1–2; 1 Kor 7,11) oraz tzw. przywilej Pawłowy (1 

Kor 7,15)138. Według Apostoła, w małżeństwie mąż i żona są zupełnie równi oraz mają 

dokładnie te same prawa i obowiązki. W 1 Kor 11,3 Paweł pisze, że „mężczyzna jest 

głową kobiety”. Pogląd taki odzwierciedla zwyczaje panujące w ówczesnej kulturze, ale 

obca jest Apostołowi myśl o panowaniu mężczyzny nad kobietą. Odrzucał on wszelkie 

koncepcje, jakoby mąż był panem swojej żony i miał prawo postępować z nią jak tylko 

mu się podoba. Wręcz przeciwnie, Apostoł Paweł przekraczał niektóre normy kulturowe 

swojej epoki i podkreślał jedność małżonków i wzajemną odpowiedzialność za siebie (1 

Kor 7,3–4)139. 

                                                           
136
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  Por. R. BARTNICKI, Najbardziej wzniosłe wypowiedzi św. Pawła, s. 73–85. 
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  Por. J. PODZIELNY, Wizja małżeństwa, s. 74–82. 
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Konkretne wskazania dotyczące życia rodzinnego zawarte są w tzw. „tablicach domo-

wych” (Haustafel), to znaczy w zbiorach pouczeń i wskazań moralnych skierowanych do 

poszczególnych osób tworzących rodzinę. Są to następujące teksty: Kol 3,18–4,1; Ef 5,21–

6,9; 1 Tm 2,8–15; 6,1–2; (dodatkowo jeszcze 1 P 2,13–3,7)140. Analiza powyższych frag-

mentów prowadzi do wniosku, „że na podstawie «tablic» rodzina chrześcijańska jawi się 

nam jako społeczność inspirowana przede wszystkim wartościami ewangelicznymi. Sam 

Chrystus staje się dla każdego stanu w rodzinie wzorem życia i postępowania. W świetle 

Jego ewangelii ustanowiona jest właściwa hierarchia wartości tak w życiu całej rodziny, jak 

i w życiu poszczególnych jednostek. Egzystencja rodziny opiera się na prawie naturalnym 

i na objawionym Prawie Bożym, wyrażonym najpełniej poprzez osobę i dzieło Jezusa 

Chrystusa. Stanowi społeczność, w której rządzi prawo miłości we wszystkich w niej obec-

nych relacjach”141. 

W kontekście naszych rozważań o misyjności małżeństwa i rodziny niezwykle waż-

ne jest stwierdzenie Pawłowe, że małżeństwo to „wielka tajemnica”, która odwzorowuje 

relację Chrystusa i Kościoła (Ef 5,32). Określenie to znajduje się w obrębie tzw. kodeksu 

małżeńskiego w Ef 5,21–33142, nazywanego także „Pieśnią nad pieśniami” chrześcijań-

skiego małżeństwa143, należącego do całości parenetycznej zwanej kodeksem domowym 

(Ef 5,21–6,9). Autor144 rozpoczyna od wezwania skierowanego do małżonków, aby byli 

poddani sobie wzajemnie (Ef 5,21), co jest równoznaczne z okazywaniem sobie szacun-

ku, obustronną gotowością do służby i wzajemnej pomocy. Paweł wyjaśnia dalej, że mąż 

jest „głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła” (Ef 5,23). Z tego faktu wypływa 

postulat posłuszeństwa we wszystkim mężowi i to znów na wzór posłuszeństwa we 

wszystkim Kościoła Chrystusowi (Ef 5,24). Mąż nie może jednak wykorzystywać swojej 

pozycji przeciwko kobiecie, ale jego obowiązkiem jest otoczyć żonę szacunkiem, troską 

i ofiarną miłością na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, który „wydał samego siebie” 
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  Por. A. SUSKI, Kodeks małżeński, s. 231–291. 
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za swoją Oblubienicę (Ef 5,25), żywi ją i pielęgnuje (Ef 5,29)145. Z tego powiązania 

Chrystusa z Kościołem Paweł wyprowadza teologiczną interpretację małżeństwa chrze-

ścijańskiego. Metafora ta nawiązuje do starotestamentalnej symboliki zaślubin Boga 

Jahwe z Izraelem (Oz 2,4–24; Iz 54,5–6; Jr 2,20; Ez 16,8)146. Paweł widzi w małżeństwie 

odzwierciedlenie związku Chrystusa z Kościołem: tak jak Chrystus jest Głową 

i Oblubieńcem Kościoła, tak mąż jest głową i oblubieńcem małżonki. Mężowie mają 

miłować żony, tak jak (kaqw.j147) Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 

siebie (Ef 5,25). Skoro Chrystus ofiarował swoje życie za Oblubienicę, podobnie mąż ma 

miłować i troszczyć się o swoją żonę, która z kolei na wzór absolutnego posłuszeństwa 

Kościoła Oblubieńcowi jest zobowiązana do takiego samego poddania się mężowi. Jak 

właściwie zaznacza Podzielny, „rzeczywistość Chrystusa i Kościoła jest jednak nie tylko 

wzorem dla postępowania małżonków, ale również ostateczną przyczyną ich związku. Tę 

obopólną więź pomiędzy Chrystusem a Kościołem oraz konsekwentnie miłość wzajemną 

dwojga małżonków Apostoł Narodów określa w ten sposób: „Tajemnica to jest wielka” – 

to. musth,rion tou/to me,ga evsti,n (Ef 5,32)”148. 

Pawłowe określenie małżeństwa jako „wielkiej tajemnicy” wskazuje na doniosłość 

i sens związku małżeńskiego, który oznacza relację mężczyzny i kobiety na wzór relacji 

Chrystusa i Kościoła, zapowiedzianej wcześniej przez typologię Adama i Ewy, pierw-

szych małżonków (Ef 5,31)149. Według Kazimierza Romaniuka, porównanie małżeństwa 

do relacji Chrystusa i Kościoła wyraża prawdę, że dwie osoby związane ze sobą małżeń-

stwem przestają już być tylko zwykłymi ludźmi, a wszystko, co czynią, mówią i myślą, 

w rzeczywistości jest już ponadludzkie. Na skutek owego odwołania się do miłości Chry-

stusa i Kościoła istota małżeństwa nie tylko zostaje jaśniej przedstawiona, lecz także 

wyniesiona do sfery całkiem innych wartości, do świata nadprzyrodzonego. Paralela ta 
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  Partykuła kaqw.j ma znaczenie porównawczo-przyczynowe i wskazuje na nadprzyrodzone źródło życia małżeńskie-
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Pawła, s. 82–83. 
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  J. PODZIELNY, Wizja małżeństwa, s. 83. 
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  Por. S. CHŁĄD, Typologia małżeństwa, s. 365–377. 



wyraża także pośrednio jedność małżeństwa, gdyż jak Chrystus ma tylko jedną oblubie-

nicę w personifikacji Kościoła, tak też tylko z jednej niewiasty i jednego mężczyzny 

winno składać się prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo. Ponadto metafora ta rzutuje 

także na sprawę nierozerwalności małżeństwa. Podobnie jak Chrystus jest na zawsze 

związany z Kościołem jako swoim Ciałem, tak mężczyzna i kobieta są związani nieroze-

rwalnie przez zawarte małżeństwo150.  

Zgodnie z teologią katolicką tekst Pawłowy (5,21–33), choć wprost nie stwierdza sa-

kramentalności małżeństwa151, daje jednak podstawy do wnioskowania, że małżeństwo jest 

sakramentem, gdyż jak związek Chrystusa z Kościołem jest święty i uświęcający, tak samo 

małżeństwo chrześcijańskie posiada te same cechy. Skoro małżonkowie mają obowiązki 

wykraczające poza prawa natury – naśladowanie Chrystusa i Kościoła we wzajemnym 

oddaniu, to sama instytucja małżeństwa musi im udzielać do tego potrzebnej pomocy, czyli 

łaski152. 

2.4. Misyjny nakaz Chrystusa skierowany do Kościoła i rodziny  

Pawłowe ujęcie małżeństwa w kontekście chrystologicznym i eklezjologicznym jest 

oryginalne, ale nade wszystko obfitujące w skutki nie tylko teologiczne, ale i praktyczne 

w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Skoro bowiem małżeństwo stanowi odwzorowa-

nie miłości Chrystusa do Kościoła i jednocześnie posłuszeństwa Kościoła – Oblubienicy 

Chrystusowi – Oblubieńcowi, to zadania zlecone Kościołowi przez Chrystusa stają się 

także w pewnym stopniu i zakresie zadaniami małżonków i rodzin, które tworzą.  

Jezus w czasie swojego ziemskiego nauczania wielokrotnie przygotowywał wspól-

notę do przyszłych misyjnych zadań. Wymownym przykładem jest mowa misyjna w Mt 

10,1–42, w której zapowiadał posłanie (10,7) i kontynuację dzieła przez Jego wyznaw-

ców. Słowa zostały skierowane do Dwunastu (10,1), a poprzez nich do wszystkich, któ-

rzy kontynuują ich posłannictwo, a zatem do wspólnoty chrześcijańskiej każdego cza-

su153.  
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Ostatecznie misja ewangelizacyjna została zlecona Apostołom i Kościołowi przez 

Chrystusa zmartwychwstałego w tzw. nakazie misyjnym, który jest adresowany odtąd do 

wszystkich: każdego człowieka i każdego ludu oraz narodu. Nakaz ten jest aktualny 

wszędzie i do końca czasów154. W Nowym Testamencie odnajdujemy kilka form nakazu 

misyjnego: Mk 16,15–20; Mt 28,16–20; Łk 24,44–48; J 20,19–23; Dz 1,8. Wymienione 

różne tradycje zawierają punkty wspólne oraz pewne akcenty charakterystyczne155.  

Dwa elementy znajdują się jednak we wszystkich wersjach. Jest to przede wszystkim 

wymiar uniwersalny zadania powierzonego Apostołom: „na cały świat (...) wszelkiemu 

stworzeniu” (Mk 16,15); „wszystkie narody” (Mt 28,19); „wszystkim narodom” (Łk 

24,47); „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Na drugim miejscu znajduje się zapewnienie dane 

im przez Pana, że w zadaniu tym nie pozostaną sami (Mk 16,20), ale otrzymają zdolność 

i środki, by prowadzić swą misję (Dz 1,8) – (por. RMis 23). 

Jezus zapowiada swoją obecność poprzez znaki i moc Ducha Świętego, która osta-

tecznie uzdolni uczniów do kontynuacji Jego misji. W świetle tych tekstów można po-

wiedzieć, że przez analogię także wszystkie małżeństwa i rodziny zostały wezwane do 

zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. Jest to ważne zadanie zlecone przez sa-

mego zmartwychwstałego Pana. Od wypełnienia poleconej misji będzie w jakiś sposób 

uzależniona także kontynuacja dzieła zbawczego Jezusa i ewangelizacja świata. 

Ewangelia według św. Marka stwierdza jednoznacznie w zakończeniu, że kiedy Je-

zus „został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, oni [apostołowie] poszli i głosili 

Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 

towarzyszyły” (Mk 16,19–20). Kościół apostolski od samego początku podjął zleconą 

misję przez Jezusa, który wspierał go swoją obecnością, znakami, ale przede wszystkim 

mocą obiecanego Ducha Świętego156. Ten ostatni aspekt bardzo mocno akcentuje Łukasz. 

W zakończeniu swojej Ewangelii zapisuje słowa Jezusa, które są nakazem i jednocześnie 

obietnicą daną uczniom: mają nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać „obietnicy Oj-

ca”, kiedy to zostaną przyobleczeni „mocą z wysoka” (Łk 24,49). Słowa te są przypo-
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  Por. F. MICKIEWICZ, Świadkowie zbawczego posłannictwa. 



mniane w Dz 1,8, gdzie zostaje wyraźnie sprecyzowane, że „obietnica Ojca” i „moc 

z wysoka” to Duch Święty, który umocni uczniów i uczyni z nich świadków Jezusa „w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.  

Faktycznie misyjna działalność Kościoła rozpoczęła się wtedy, kiedy wypełniła się 

obietnica Boga i na wspólnotę uczniów Jezusa zstąpił Duch Święty w dniu Pięćdziesiąt-

nicy (Dz 2,1–12)157. Zostali oni uzdolnieni do głoszenia kerygmatu (Dz 2,14–36)158 oraz 

do kontynuowania w mocy Ducha Bożego dzieł samego Jezusa (Dz 2,43). Jest rzeczą 

godną uwagi, że kiedy Łukasz w pierwszym summarium pisze o życiu wspólnoty pier-

wotnego Kościoła, zaznacza, że „gromadzili się po domach na łamaniu chleba” (Dz 

2,46). Chodzi oczywiście o sprawowanie Eucharystii159. Miejscem spotkań stają się do-

my pierwszych wyznawców Jezusa, a zatem oczywisty jest kontekst małżeński i rodzin-

ny, w którym przekazywana jest wiara, nauczanie apostolskie, gdzie doświadcza się 

wspólnoty i modlitwy (Dz 2,42)160.  

Duch Święty spowodował także otwarcie się uczniów Jezusa na powszechność misji 

zbawienia. W tym kontekście niezwykle ważną rolę odgrywa wydarzenie w domu Kor-

neliusza w Cezarei Nadmorskiej, które można określić mianem „Pięćdziesiątnicy pogan” 

(Dz 11,15). Kiedy Piotr wygłosił kerygmatyczną homilię (Dz 10,34–43), wtedy „Duch 

Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia 

żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na 

pogan” (Dz 10,44–45). W ten sposób Bóg „i poganom udzielił nawrócenia, aby żyli” (Dz 

11,18)161.  

W kontekście naszych badań ważny jest fakt, że zesłanie Ducha ma miejsce w domu 

Korneliusza, który oczekiwał Piotra „zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyja-

ciół” (Dz 10,24). Wydarzenie w Cezarei nie tylko możemy odczytać jako zstąpienie Du-

cha Bożego na pogan, ale także na „dom Korneliusza”162, a zatem na wspólnotę małżeń-
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ską i rodzinną, której owocem jest przyjęcie chrztu i wiary w imię Jezusa Chrystusa (Dz 

10,48). W ten sposób zostają oni obdarowani „mocą z wysoka” (Dz 11,17), która uzdal-

nia do odważnego wyznawania i świadczenia o Jezusie ukrzyżowanym 

i zmartwychwstałym. Małżeństwo i rodzina otrzymują także swoistego rodzaju mandat 

misyjny i uzdolnienie do powierzonej im przez Chrystusa misji ewangelizacyjnej świata. 

Zwłaszcza Dzieje Apostolskie ukazują nam, że wśród pierwszych wyznawców Jezu-

sa byli pojedynczy uczniowie, ale także całe rodziny. Oprócz wspomnianego wyżej domu 

Korneliusza w Cezarei, trzeba także wymienić: dom Marii w Jerozolimie (Dz 12,12); 

dom Lidii w Filippi (Dz 16,14–15); dom Jazona w Tesalonikach (Dz 17,7); dom Tycju-

sza Justusa w Koryncie (Dz 18,7); dom Mnazona w Jerozolimie (Dz 21,16); dom Filipa 

w Cezarei (Dz 21,8–9). Wszystkie te domy – rodziny stały się miejscem przekazywania 

wiary, głoszenia Chrystusa, a także ważnymi miejscami, gdzie misjonarze pierwotnego 

Kościoła znajdowali wsparcie, gościnę oraz stosowną pomoc163. Można powiedzieć, że 

w ten konkretny sposób wypełniało się misyjne i misjonarskie powołanie małżeństwa 

i rodziny. Wśród wymienionych małżonków, którzy wspierali misjonarską działalność, 

zwłaszcza Apostoła Pawła, szczególne miejsce zajmują Pryscylla i Akwila, których całe 

życie jest w służbie wspólnocie i ewangelizacji misyjnej. 

2.5. Misyjne świadectwo małżonków Pryscylli i Akwili 

Na kartach Nowego Testamentu żydowscy małżonkowie są wspomniani w czterech 

księgach: Dz 18,2.18.26; Rz 16,3–5; 1 Kor 16,19 oraz 2 Tm 4,19. Uwagę zwraca fakt, że 

zawsze są wymieniani razem, choć w różnej kolejności: Akwila i Pryscylla (Dz 18,2; 1 

Kor 16,19); częściej jednak Pryscylla i Akwila (Dz 18,18.26; Rz 16,3; 2 Tm 4,19), co 

można interpretować, że Pryscylla odgrywała ważniejszą rolę w misji Apostoła Pawła164 
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  Por. R. FABRIS, La casa-Chiesa, s. 41–74. 
164

  Por. J. MURPHY-O’CONNOR, Prisca and Aquila, s. 40–42; taką interpretację dopuszcza także W. RAKOCY, Akwila 

i Pryscylla, s. 131. Według R. PENNA, Lettera ai Romani, s. 290 być może Pryska pochodziła z arystokratycznej rodziny 

i dysponowała sporymi możliwościami ekonomicznymi, ona była właścicielką domów, w których potem zbierali się 

chrześcijanie (Korynt, Efez, Rzym). Zdaniem S. LÉGASSE, L’épître de Paul, s. 948 być może ona pierwsza stała się chrze-

ścijanką i dopiero potem pozyskała dla nowej wiary swego męża Akwilę. Natomiast według J. GNILKI, Paweł z Tarsu, 

s. 153 „wymieniając Pryskę na pierwszym miejscu, przed Akwilą (Rz 16,3), Paweł pragnie podkreślić jej szczególne 

zasługi. Pełniła ona nie tylko określone funkcje, ale jako kobieta miała możność rozmawiania i zapoznawania z Ewangelią 



i cieszyła się niezwykłym poważaniem w pierwotnych wspólnotach uczniów Jezusa165, 

zwłaszcza w Rzymie166. Autorzy nowotestamentowi przedstawiają ich zawsze razem – 

jako parę małżeńską, którą łączyła wiara w Chrystusa oraz zaangażowanie w misję pier-

wotnego Kościoła167. 

Ich imiona greckie są pochodzenia łacińskiego. Imię męskie VAku,laj jest grecką 

formą łacińskiego Aquila, co oznacza „orzeł”. Imię żeńskie Pri,ska (Rz 16,3; 1 Kor 

16,19; 2 Tm 4,19) lub zdrobniała jego forma Pri,skilla (Dz 18,2.18.26) pochodzi 

z języka łacińskiego od przymiotnika prisca168, który oznacza „pierwotna”, „starodaw-

na”, „czcigodna”169, co mogłoby wskazywać na pochodzenie Pryscylli ze starego rodu 

rzymskiego170.  

Po raz pierwszy spotykamy Akwilę i Pryscyllę w Dz 18,2, kiedy Apostoł Paweł pod-

czas swojej drugiej podróży misyjnej, po pobycie w Atenach, znalazł się w Koryncie. 

Tam spotkał Żyda pochodzącego z Pontu, imieniem Akwila, który razem z żoną Pryscyl-

lą przybył niedawno z Italii. Łukasz nazywa Akwilę „Żydem, pochodzącym z Pontu”, 

a zatem wywodzącym się z diaspory żydowskiej nad Morzem Czarnym171. Z dalszej czę-

ści wersetu dowiadujemy się, że małżonkowie zostali wypędzeni z Rzymu podczas rzą-

dów Klaudiusza, który „nakazał opuścić Rzym wszystkim Żydom” (Dz 18,2). Wcze-

śniejsze losy Akwili i Pryscylli nie są do końca znane172. Kontekst wskazuje tylko, że 

                                                                                                                                                               

takich ludzi, do których mężczyzna miał trudniejszy dostęp, a mianowicie z kobietami i niewolnicami”. 
165

  Por. E.F. SCHÜSSLER, In memoria di lei, s. 205; G. BIGUZZI, Paolo e le donne, s. 147; E.E. GREEN, Il vangelo secon-

do Paolo, s. 150. 
166

  Jak stwierdza Benedykt XVI w katechezie o małżonkach: „W późniejszej tradycji hagiograficznej poświęcono 

Pryscylli szczególną uwagę, choć istnieje także problem jej utożsamiania z inną Pryscyllą – męczennicą. W każdym razie 

tu w Rzymie mamy zarówno kościół pod wezwaniem św. Pryski na Awentynie, jak i Katakumby Pryscylli przy Via Sala-

ria. W ten sposób utrwala się pamięć o kobiecie, która z całą pewnością była osobą aktywną i bardzo ważną w dziejach 

chrześcijaństwa rzymskiego”, TENŻE, Małżonkowie Pryscylla i Akwila, s. 259. 
167

  E. ADAMIAK, Kobiety w Biblii, s. 189. 
168

  J.A. FITZMYER, Gli atti degli Apostoli, s. 656. 
169

  Por. P.C. BOSAK, Słownik – konkordancja, s. 267, przypis 2. 
170

  Por. E. ADAMIAK, Kobiety w Biblii, s.187. 
171

  Por. J.A. FITZMYER, Gli atti degli Apostoli, s. 657. 
172

  Lukę tę stara się w jakimś stopniu uzupełnić apokryf Dzieje i męczeństwo świętego Apostoła Akwili, jednego 

z Siedemdziesięciu (MAkw), który pochodzi prawdopodobnie z XI/XII wieku i „ma charakter kompilacji, opiera się na 

Dziejach Apostolskich, apokryficznych Dziejach Piotra, Klementynach (r. 3) oraz na innych apokryfach; ostatnia część 

zbudowana jest na schemacie legend hagiograficznych. Autor stara się uczynić z Akwili na równi ucznia Piotra i Pawła”, 



zostali wysiedleni z Rzymu jako judeochrześcijanie173, ponieważ – jak wzmiankują Fla-

wiusz, Swetoniusz, Orozjusz i częściowo Dio Kasjusz174 – cesarz wypędził Żydów 

z Rzymu, gdyż dochodziło między nimi do zamieszek z powodu niejakiego Chrestosa. 

Świadczy to o sporach wewnątrz rzymskiej wspólnoty żydowskiej wywoływanych mię-

dzy tymi, którzy uwierzyli w Chrystusa (judeochrześcijanie), a tymi, którzy w Niego nie 

uwierzyli. Z tekstu Dziejów Apostolskich wiemy, że przybyli oni do Koryntu „niedaw-

no”175, co należy zapewne rozumieć, że znaleźli się w stolicy Achai z końcem 49 r.176 

Fakt wysiedlenia Akwili i Pryscylli z Rzymu wskazywać może, że we wspólnocie rzym-

skiej zajmowali ważne miejsce, być może otwarcie bronili wiary w Jezusa przed atakami 

i angażowali się z przekonaniem w toczący się spór między judeochrześcijanami 

a żydami. 

Kiedy Paweł przybył do Koryntu, znalazł w ich domu gościnę. Może to być po-

twierdzeniem tego, że byli znani we wspólnocie w Koryncie i cieszyli się zaufaniem 

innych chrześcijan. Łukasz wyjaśnia dodatkowo, że przyjęli Pawła pod swój dach, po-

nieważ wykonywali ten sam zawód, a mianowicie trudnili się wyrabianiem namiotów 

(h=san ga.r skhnopoioi. th.n te,cnhn)177. W ten sposób Paweł znalazł u Akwili i Pryscylli 

mieszkanie oraz mógł wykonywać pracę i zdobywać niezbędne środki na swoje utrzyma-

                                                                                                                                                               

por. R. RUMIANEK, Św. Akwila, s. 1112. Według apokryfu „Akwila urodził się z rodziców żydowskich, którzy go wycho-

wywali na podstawie świętych Pism i nauczyli go żyć uczciwie według Prawa Mojżeszowego. Zapoznał się on także 

z mądrością grecką, podobnie jak i jego brat, Klemens, który stał się następcą Piotra jako głowa Kościoła, pozostawił po 

sobie szereg pism i otrzymał wieniec męczeństwa. Akwila poślubił kobietę ze swego pokolenia, imieniem Pryscylla 

i dzięki przychylności Boga mieli dwóch synów, których owi błogosławieni nazwali Klemens i Niketas” (MAkw 2, tamże, 

s. 1112).  
173

  Według apokryfu ich wiara chrześcijańska była owocem przepowiadania Piotra w Rzymie, wtedy otrzymali chrzest, 

po uprzednim pouczeniu o prawdzie. Zaraz też podjęli misję ewangelizacyjną, „potężni słowem i łaską” i udali się 

z Piotrem do Cezarei Nadmorskiej (MAKw 3). Zdaniem J. GNILKI, Paweł z Tarsu,, s. 121 „Jeśli nie byli chrześcijanami, 

Apostoł pozyskał ich dla Ewangelii”. 
174

  Szczegółowo na temat tych świadectw, por. W. RAKOCY, Paweł apostoł, s. 102–107. 
175

  Według J. GNILKI, Paweł z Tarsu, s. 121 o wyborze Koryntu na miejsce ucieczki mogły zadecydować relacje między 

cives Romani Koryntu i Rzymu. Zdaniem tego autora Akwila i Pryscylla należeli do zamożniejszej warstwy społeczeństwa 

i mogli stosunkowo łatwo się przemieszczać. 
176

  Na temat datacji pobytu Akwili i Pryscylli w Koryncie, por. W. RAKOCY, Akwila i Pryscylla, s. 126–131. Autor 

rozważa także inną możliwość przybycia małżonków do Koryntu. Byłoby to w roku 41.  
177

  Na temat rozumienia rzemiosła Pawła i małżonków Akwili i Pryscylli jako działalności krawieckiej, por. W. RAKO-

CY, Akwila i Pryscylla, s. 130. 



nie i działalność misyjną, którą gorliwie prowadził w samym Koryncie, kiedy to 

w „każdy szabat przemawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak 

i Greków” (18,4). Prawdopodobnie Paweł pozostał w gościnie u Akwili i Pryscylli przez 

cały czas pobytu w Koryncie i mógł liczyć na ich pomoc oraz wsparcie w trudnych chwi-

lach swojej misyjnej działalności.  

Z Dz 18,18, gdzie mamy kolejną wzmiankę odnoszącą się do żydowskich małżon-

ków, dowiadujemy się, że po pracy misyjnej w Koryncie, prawdopodobnie we wrześniu 

51 r., Paweł wyruszył drogą morską w kierunku Antiochii Syryjskiej, a wraz z nim Pry-

scylla i Akwila. Łukasz nie podaje jednoznacznie, z jakiego powodu Paweł opuścił Ko-

rynt. Mógł się do tego przyczynić incydent przed sądem Galliona (Dz 18,12–16). Być 

może Paweł podejmuje także w nadarzającym się odpowiednim momencie pierwotny 

zamysł ewangelizacji Azji (Dz 16,6). Pryscylla i Akwila wyruszyli w drogę razem 

z Pawłem i przybyli do Efezu178. Tam Paweł nauczał w synagodze i po krótkim czasie 

opuścił Efez, pozostawiając tam małżonków, którzy z pewnością mieli przygotować te-

ren pod przyszłą działalność misyjną Pawła w stolicy Azji179, także w sensie zapewnienia 

niezbędnej bazy materialnej180, podobnie jak podczas pobytu Apostoła w Koryncie. Pa-

weł natomiast kontynuował swoją podróż przez Cezareę, Jerozolimę aż do Antiochii 

Syryjskiej (Dz 18,22).  

Tymczasem małżonkowie pozostali w Efezie i tam prowadzili swoją działalność mi-

syjną, biorąc udział w życiu tamtejszej wspólnoty, także żydowskiej. Potwierdzeniem jest 

ostatnia wzmianka o Pryscylli i Akwili, którą odnajdujemy w Dziejach Apostolskich (Dz 

18,26). Łukasz informuje nas, że kiedy Paweł rozpoczął trzecią podróż misyjną 

i wyruszył z Antiochii, „przemierzając Galację i Frygię i umacniając tam wszystkich 

uczniów” (Dz 18,23), do Efezu, gdzie mieszkali Pryscylla i Akwila, przybył pewien Żyd 

imieniem Apollos, pochodzący z Aleksandrii (Dz 18,24). Łukasz charakteryzuje go jako 
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  Por. T. SIUDA, Wokół pierwszego pobytu, s. 139–149. Zdaniem autora „opuszczenie miasta przez Pawła nie nastąpiło 

wskutek wspomnianego procesu [przed Gallionem], ale jest wolnym wyborem Apostoła. Łukasz podkreśla suwerenną 

decyzję Pawła, niezależną zarówno od żydowskich przeciwników jak i rzymskiej władzy. Odpowiada to teologicznemu 

wizerunkowi Pawła, jaki nakreśla autor Dziejów Apostolskich. Od strony językowej świadectwo pracy redakcyjnej Łuka-

sza stanowi bliżej nieokreślony zwrot hemeras hikanas, który rozpoczyna narrację (w. 18a)”, s. 140–141. 
179

  Por. R. PESCH, Atti degli Apostoli, s. 708. 
180

  Por. T. SIUDA, Wokół pierwszego pobytu, s. 142. 



człowieka wykształconego i biegłego w Pismach, znającego drogę Pana (Dz 18,25). Od-

znaczał się także biegłością w mowie, zdolnościami erudycyjnymi, potrafił jasno 

i autorytatywnie wykładać swoje poglądy i przekonania. Był już chrześcijaninem, choć, 

jak zaznacza autor Dziejów Apostolskich, nie został jeszcze wprowadzony we wszystkie 

tajemnice nowej wiary, ponieważ „znał tylko chrzest Janowy” (Dz 18,25)181. Apollos 

bardzo odważnie i z przekonaniem przemawiał w synagodze. Właśnie tam usłyszeli go 

po raz pierwszy Pryscylla i Akwila, którzy „zaprosili [Apollosa] do siebie i dokładniej 

objaśnili mu drogę Bożą” (Dz 18,26). Fakt ten świadczy o tym, że podobnie jak 

w Koryncie, tak i w Efezie, dom Pryscylli i Akwili był otwarty dla chrześcijan i gościnny 

dla przybyszów. Tym razem Łukasz bardzo jasno precyzuje, że intencją małżonków było 

nie tylko ugoszczenie czy życzliwe przyjęcia Apollosa, ale przede wszystkim dokładniej-

sze objaśnienie mu drogi Bożej (th.n tou/ qeou/ od̀o,n) . Określenie „droga Boża” jest para-

lelne do wyrażenia „droga Pana” (th.n òdo.n tou/ kuri,ou) z 18,25 i oznacza chrześcijań-

stwo rozumiane jako kontynuację „drogi Jezusa”182. Małżonkowie wprowadzili Apollosa 

w nową wiarę, której stał się wyznawcą, głosicielem i obrońcą. Tekst Dziejów dokładnie 

nie precyzuje, o jakie poruszane zagadnienia chodzi183. Jednak podkreślany przez Łuka-

sza fakt, iż Pryscylla i Akwila objaśnili Apollosowi „drogę Pana” precyzyjniej, dokład-

niej, staranniej,  

(avkrbe,steron), niewątpliwie świadczy o tym, że najpierw sami głęboko rozumieli 

wyznawaną wiarę, a także potrafili o niej mówić i wyjaśniać innym jej znaczenie. W ten 

sposób mieli udział w formacji Apollosa, który jako dojrzały chrześcijanin stał się głosi-

cielem Jezusa w Achai i „śmiało zbijał twierdzenia Żydów i w oparciu o Pisma publicz-

nie dowodził, że Jezus jest rzeczywiście Chrystusem” (Dz 18,28). Terenem jego misyjnej 

działalności był przede wszystkim Korynt, o czym wzmiankują fragmenty: 1 Kor 1,12; 

3,4.5.6.22; 4,6184. Informują nas one także o pewnych podziałach we wspólnocie korync-
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  Na temat Apollosa, por. E. DĄBROWSKI, Dzieje Apostolskie, s. 393–396. 
182

  Por. D. KOTECKI, „Droga” jako element jedności, s. 55–76; J.A. FITZMYER, Gli Atti degli Apostoli, s. 672. 
183

  Zdaniem J.A. FITZMYER, Gli atti degli Apostoli, s. 672 wyjaśnienie mogło dotyczyć roli chrztu chrześcijańskiego 

i jego znaczenia w Bożym planie zbawienia. Zdaniem natomiast R. PESCH, Atti degli Apostoli, s. 716 nauczanie dotyczyło 

najważniejszych elementów teologii Pawła i jego wizji historiozbawczej drogi Bożej w odniesieniu zarówno do żydów, jak 

i pogan. 
184

  Apollos jest jeszcze wspomniany w 1 Kor 16,12 oraz Tt 3,13. Zwłaszcza informacja w zakończeniu 1 Kor 16,12 jest 



kiej, gdzie jedno z ugrupowań identyfikowało się właśnie z Apollosem. Być może cho-

dziło o grupę chrześcijan w Koryncie, która wywodziła się ze środowiska o wyższym 

profilu kulturowym i chętnie słuchała wykształconego i uzdolnionego Aleksandryjczy-

ka185.  

Kiedy Apollos prowadził swoją misję w Koryncie, Paweł w połowie 52 r. powrócił 

do Efezu i przebywał tam do połowy 55 r. Prawdopodobnie we wrześniu 54 r.186 Apostoł 

napisał wspomniany już Pierwszy List do Koryntian. Na zakończenie Listu, zgodnie 

z greckim zwyczajem epistolarnym, Paweł przekazał pozdrowienia. Listę otwierają po-

zdrowienia do Kościołów Azji, wśród których ważne miejsce zajmuje wspólnota efeska. 

Apostoł pisał do chrześcijan korynckich: „Pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryska ra-

zem z Kościołem w ich domu”. Te szczególne pozdrowienia „w Panu” przekazane od 

Akwili i Pryski świadczą najpierw, że zapisali się oni bardzo dobrze w pamięci wspólno-

ty w Koryncie, do której należeli po przybyciu z Rzymu i gdzie wcześniej gościli oraz 

wspomagali Pawła. Są także dowodem, że cieszyli się oni poważaniem i uznaniem we 

wspólnocie efeskiej, która gromadziła się jako Kościół w ich domu. Ta informacja wiele 

mówi o wierze i zaangażowaniu tego małżeństwa w Efezie. Ich dom był miejscem gro-

madzenia się chrześcijan, stał się Kościołem domowym187, na co wyraźnie wskazuje okre-

ślenie katV oi=kon auvtw/n evkklhsi,a188 (podobnie w Rz 16,5; Kol 4,15; Flm 1,2). Jak 

stwierdza słusznie Hugolin Langkammer: „W pierwszej fazie tworzenia się Kościoła 

chrześcijanie gromadzili się w domach prywatnych szczególnie dla wspólnej modlitwy, 

uczty eucharystycznej, katechezy i udzielania sakramentu chrztu. Takie domy modlitew-

ne – Kościoły należące przeważnie do zamożniejszych chrześcijan były w Jerozolimie 

i poza nią, jak np. dom Lidii w Filippach (Dz 16,15) czy dom w Troadzie (Dz 20,7n). 

W Rz 16,23 św. Paweł wspomina w końcowych pozdrowieniach o Gajusie, «który jest 

                                                                                                                                                               

ciekawa, bo wskazuje, że kiedy Paweł pisze List, Apollos opuścił już Korynt i jest ponownie w Efezie. Paweł nazywa go 

bratem, ale jednocześnie zaznacza, że Apollos nie chce z innymi braćmi udać się do Koryntu. Zdaniem M. ROSIKA, Pierw-

szy List do Koryntian, s. 518 „wzmianka ta wskazuje, że pomiędzy Pawłem a Apollosem istnieje pewne napięcie i różnica 

zdań, choć nie można mówić o otwartym konflikcie”. 
185

  Por. M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, s. 119–120. 
186

  Na temat datacji 1 Kor, por. W. RAKOCY, Paweł apostoł, s. 214–227.  
187

  Por. S. LONGOSZ, Geneza pojęcia, s. 37–39. 
188

  Na temat samego greckiego wyrażenia por. S. LÉGASSE, L’épître de Paul, s. 949. 



gospodarzem moim i całego Kościoła»”189. Dzieje Apostolskie ukazują nam także pier-

wotne wspólnoty, które gromadzą się w prywatnych domach (Dz 2,46; 5,42; 8,3; 20,26), 

zwłaszcza na modlitwę, katechezę oraz „łamanie chleba”, tzn. sprawowanie Euchary-

stii190. W ten sposób dom Akwili i Pryscylli stał się miejscem spotkań chrześcijan 

i wspólnej modlitwy. Można wywnioskować, iż małżeństwo to było zamożne (musieli 

posiadać dość obszerny dom), ale przede wszystkim otwarte i gotowe, by oddać do dys-

pozycji innych chrześcijan to, co sami posiadali. W ten sposób angażowali się w życie 

wspólnoty oraz misję ewangelizacyjną w Efezie.  

Nie wiadomo, jak długo Akwila i Pryscylla pozostali w Efezie, choć z dużym praw-

dopodobieństwem można przypuszczać, że do końca misji Pawła, który wyjechał ze sto-

licy Azji w połowie 55 r. Zgodnie z rekonstrukcją chronologiczną zaproponowaną przez 

Waldemara Rakocego, małżonkowie „opuścili Efez razem z Apostołem i udali się bezpo-

średnio do Rzymu, gdzie dotarli z końcem czerwca czy początkiem lipca 55 roku”191. 

Rok wcześniej, w październiku 54 r., umarł Klaudiusz i jego następca, Neron, cofnął 

edykt nakazujący Żydom opuszczenie Rzymu. W ten sposób od wiosny 55 r. wysiedleń-

cy mogli spokojnie powracać do stolicy imperium. Być może także samemu Pawłowi 

zależało, aby małżonkowie wrócili do Rzymu i przygotowali wspólnotę na przybycie 

Apostoła oraz pomogli w zorganizowaniu planowanej podróży do Hiszpanii, o której 

Paweł wspomina w Rz 15,24.  

Po opuszczeniu Efezu Akwila i Pryscylla udali się zatem do Rzymu, Paweł zaś skie-

rował się na północ do Troady, a następnie przez Macedonię przybył do stolicy Achai 

(Dz 20,1–2). Wiosną 56 r. w Koryncie, korzystając z gościnności Gajusa (Rz 16,23), 

napisał List do Rzymian, w zakończeniu którego odnajdujemy kolejną, tym razem znacz-

nie dłuższą wzmiankę dotyczącą Pryscylli i Akwili. Czytamy bowiem: „Pozdrówcie 

Pryskę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy dla mnie nara-

żali siebie. Nie tylko ja sam im dziękuję, ale wszystkie Kościoły pogan. Pozdrówcie tak-

że Kościół gromadzący się w ich domu”. Z pozdrowienia jasno wynika, że kiedy Paweł 
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  W. RAKOCY, Akwila i Pryscylla, s. 136. 



pisał te słowa, małżonkowie byli w stolicy imperium192.  

Analizując ten tekst zawierający pozdrowienia, zwróćmy najpierw uwagę, że Paweł 

w zakończeniu Listu pozdrawia bardzo dużo osób (16,1–16), aż 28 wymienia z imienia: 

Feba (16,1), Pryska, Akwila (16,3), Epenet (16,5), Maria (16,6), Andronik, Junia193 

(16,7), Ampliat (16,8), Urban, Stachys (16,9), Apelles, Arystobul (16,10), Herodion, 

Narkissos (16,11), Tryfena, Tryfoza, Persida (16,12), Rufus, Jan (16,13), Asynkryt, Fleg-

on, Hermes, Patroba, Hermas (16,14), Filolog, Julia, Nereusz, Olimpas (16,15), ponadto 

dwie osoby bezimienne: matka Rufusa (16,13) i siostra Nereusza (16,15) oraz pięć grup 

osób: grupa uczniów, która gromadzi się w domu Pryski i Akwili (16,5), ci z domu Ary-

stobulosa (16,10), ci z domu Narkissosa (16,11), bracia, którzy są z Asynkrytem, Flego-

nem, Hermesem, Patrobem, Hermasem (16,14), oraz święci, którzy są z Filologiem, Ju-

lią, Nereuszem i Olimpasem (16,15). Jest to zatem dość liczna grupa pozdrowionych 

chrześcijan wspólnoty rzymskiej194, co świadczy o jej żywotności i szczególnych związ-

kach przyjaźni Pawła z wymienionymi osobami. 

Nic zatem dziwnego, że na pierwszym miejscu została wymieniona Feba, diakonisa 

Kościoła w Kenchrach, która przecież miała przekazać Pawłowy List wspólnocie 

w Rzymie. Apostoł polecił ją i prosił o łaskawe przyjęcie oraz udzielenie niezbędnej 

pomocy i wsparcia w każdej potrzebie. Wydał także o niej dobre świadectwo, wspomina-

jąc, że pomagała ona wielu osobom, a także samemu Pawłowi (16,1–2)195. Jednak zaraz 

po Febie, na drugim miejscu zostali wspomniani właśnie małżonkowie Pryska i Akwila. 
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  Warto w tym miejscu wspomnieć o tak zwanej „hipotezie efeskiej” w odniesieniu do Rz 16, którego autentyczność, 
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Apostoł zna ich osobiście. Fakt ten zastanawia, gdyż Paweł nie był nigdy w Rzymie. Zwraca się uwagę także na obecność 
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  Chodzi tutaj o kobietę o tym imieniu, choć tekst nie jest do końca jasny, por. J. GNILKA, Paweł z Tarsu,, s. 155 wraz 

z przypisem 213 oraz E.E. GREEN, Il vangelo secondo Paolo, s. 159–161. 
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  Komentatorzy zwracają uwagę, że mamy do czynienia z absolutnym „rekordem” w literaturze antycznej pod wzglę-

dem liczby pozdrowionych osób w zakończeniu listu. 
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  Zdaniem wielu komentatorów Rz 16,1–2 stanowią list polecający (grámmata systatiká), por. R. PENNA, Lettera ai 

Romani, s. 279–280. 



Świadczy to o dobrych relacjach Pawła z zaprzyjaźnionym małżeństwem. Było ono do-

skonale znane wspólnocie w stolicy imperium i odgrywało ważną rolę, a Apostoł darzył 

ich wielkim szacunkiem i uznaniem196. To właśnie Prysce i Akwili przekazał najbardziej 

rozbudowane pozdrowienie, co potwierdzają określenia, które stosuje w odniesieniu do 

nich. Paweł zwraca się do odbiorców Listu przy pomocy czasownika w trybie rozkazują-

cym: „pozdrówcie” (avspa,sasqe). Czasownik ten wyraża ideę przekazania pozdrowień 

nie tylko przy pomocy słów, ale także gestów, np. serdecznych uścisków. Zakłada to 

pewnego rodzaju zażyłość, która cechuje rzymskich chrześcijan. Pryska i Akwila zostali 

nazwani przez Pawła jako „moi współpracownicy w Chrystusie Jezusie” (tou.j sunergou,j 

mou evn Cristw/| VIhsou/). Określenie to wskazuje, że małżonkowie są współpracownikami 

Pawła w „Chrystusie Jezusie” (evn Cristw/| VIhsou//), tzn., że jako judeochrześcijanie wy-

znają tę samą wiarę w Jezusa jako Mesjasza, identyfikują się z Pawłowym rozumieniem 

Ewangelii oraz uczestniczą w tej samej misji ewangelizacyjnej na wzór Apostoła 

i w łączności z nim. 

Rzeczownik „współpracownik” (sunergo,j) jest typowo Pawłowy. Apostoł nazywał 

tak osobę mającą do wykonania zadanie pochodzące z wysoka (1 Kor 3,5–9; 2 Kor 1,24; 

6,1–4; 1 Tes 3,2) osobę, która podejmuje powierzone zadanie kolegialnie i harmonijnie 

razem z Pawłem (1 Kor 3,5–9; 15,48; 16,10; 2 Kor 1,26; 6,1; 8,17.23; Flp 2,30; 1 Tes 

3,2), a także angażuje się w konkretną misję głoszenia Ewangelii (1 Kor 3,8–9; 16,15–18; 

1 Tes 3,2)197. W takim rozumieniu zatem „współpracownik” nie jest osobą, która pomaga 

Pawłowi w wykonywanej misji, ale angażuje się całkowicie i z oddaniem w służbę 

Ewangelii i Kościołowi198. 

Taka interpretacja znajduje potwierdzenie w dalszej charakterystyce Pryscylli 

i Akwili, którzy narażali swoje życie dla Apostoła. Dosłownie tekst Pawłowy oznacza, że 

nie wahali się „nadstawiać karku” (to.n e`autw/n tra,chlon ùpe,qhkan) tzn. ryzykować wła-

snego życia dla ocalenia apostoła (ùpe.r th/j yuch/j mou). W sposób oczywisty to Pawłowe 

wyrażenie nawiązuje do kary śmierci przez ścięcie głowy, jaka była stosowana 
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w odniesieniu do obywateli rzymskich. Nie wiadomo jednak, o jakich konkretnych wyda-

rzeniach myślał Paweł. Prawdopodobnie chodzi tutaj o pobyt Pawła w Efezie (Dz 19,23–

31; 1 Kor 15,32; 2 Kor 1,8–11) i pomoc, jaką wtedy uzyskał od małżonków przebywają-

cych w tamtym czasie w stolicy Azji. Być może jednak Pawłowi nie chodziło 

o przedstawienie konkretnych wydarzeń (choć nie jest to całkowicie wykluczone), kiedy 

to małżonkowie przyczynili się do ocalenia jego życia, ale o obrazowe przekazanie faktu, 

iż ich zaangażowanie w misję ewangelizacyjną było całkowite i bezgraniczne aż do go-

towości poświęcenia własnego życia dla sprawy szerzenia Ewangelii Chrystusowej199. 

Pryscylla i Akwila byli bowiem nie tylko „pomocnikami” Pawła, ale całkowicie poświę-

cili się Chrystusowi i głoszeniu nowej wiary, zwłaszcza wśród pogan. Z tej racji Apostoł 

rozszerzył wdzięczność (ouvk evgw. mo,noj euvcaristw/)200 wobec nich na „wszystkie Kościo-

ły pogan” (pa/sai aì evkklhsi,ai tw/n evqnw/n). Chodzi oczywiście o wspólnoty etnochrze-

ścijańskie, w których uczniowie Jezusa wywodzili się głównie z pogan, choć oczywiście 

nie jest wykluczone, że należeli do nich także judeochrześcijanie. I nawet jeśli uznamy to 

wyrażenie za hiperboliczne201, to informacja ta potwierdza, że zaangażowanie Akwili 

i Pryscylli w dzieło ewangelizacji nie ograniczało się do pojedynczych przypadków po-

mocy misjonarzom, jak Pawłowi w Koryncie czy Apollosowi w Efezie, ale obejmowało 

szeroki zakres ich misyjnej działalności, zwłaszcza wśród pogan. Wskazuje to także jed-

noznacznie na otwartość judeochrześcijan, którymi byli Akwila i Pryscylla, na ewangeli-

zację pogan202. Być może w ten sposób Paweł czyni także delikatną aluzję do swojej 

działalności misyjnej wśród pogan i chce przekonać chrześcijan rzymskich, że głoszenie 

Ewangelii Jezusa musi obejmować także pogan. Wdzięczność, jaką powinny okazać 

„Kościoły pogan” Pryscylli i Akwili, potwierdza zasadność i konieczność ich ewangeli-

zacji. Jest to także ważny element strategii Pawła wobec rzymskiej wspólnoty. Sam bo-

wiem chciał być przyjęty życzliwie, kiedy przybędzie do stolicy, a także liczył na wspar-

cie w zorganizowaniu kolejnej wyprawy misyjnej do Hiszpanii.  

Ostatni element omawianego tekstu odnosi się do pozdrowienia, które miało zostać 
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przekazane od Pawła „Kościołowi, który gromadzi się w ich domu” (kai. th.n katV oi=kon 

auvtw/n evkklhsi,an). Podobnie jak w Efezie (1 Kor 16,19), tak i teraz w Rzymie małżon-

kowie oddali swój dom do dyspozycji wspólnoty, która jako Ecclesia domestica zbierała 

się, by słuchać słowa Bożego oraz sprawować Eucharystię203.  

Od tego momentu nie mamy więcej pewnych informacji dotyczących Akwili 

i Pryscylli204. Pozostaje tajemnicą ich udział w ewentualnej misji Pawła w Hiszpanii oraz 

kolejna domniemana podróż na Wschód205. Ostatnią wzmiankę dotyczącą tego małżeń-

stwa odnajdujemy z zakończeniu 2 Tm 4,19, gdzie Apostoł poleca Tymoteuszowi: „po-

zdrów Pryskę i Akwilę” (av,spasai Pri,skan kai. VAku,lan). Jeśli uznamy, że list jest auten-

tyczny206 i został napisany przez Pawła podczas drugiego uwięzienia w Rzymie (wio-

sną/latem 63[64] lub wiosną/latem 64[65]), oznaczałoby to, że małżonkowie kolejny raz 

opuścili stolicę Imperium Rrzymskiego i udali się na Wschód, być może po niezbyt uda-

nej misji w Hiszpanii. List skierowany jest do Tymoteusza, którego Paweł miał ustano-

wić biskupem Efezu. Teraz, będąc w więzieniu w Rzymie, czuje się całkowicie osamot-

niony (2,15; 4,16) i przeczuwa bliską śmierć (4,6–8). Zwłaszcza informacje z 2,15 i 4,16, 

że Apostoł został opuszczony przez wszystkich i nikt nie stanął w jego obronie, wskazu-

ją, że w tym czasie nie ma w Rzymie bliskich przyjaciół, jakimi byli Akwila i Pryscylla. 

Paweł w zakończeniu listu pozdrawia ich, co wskazuje na to, że w tamtym czasie prze-

bywali w Efezie, dokąd było kierowane pismo apostolskie.  

Jak pisze Rakocy, „w tym miejscu urywa się nasza wiedza na temat Akwili 

i Pryscylli. Co zrobili po śmierci Pawła? Powrócili do Rzymu czy pozostali na Wscho-

dzie? Klimat wrogości i prześladowań za czasów Nerona po pożarze Rzymu w lipcu 64 

roku (najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci Pawła) mógł ich skłonić do pozo-

stania w jednej z Pawłowych wspólnot. Jeżeli tak – to najprawdopodobniej w Efezie (2 
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  Na temat autentyczności listów pasterskich jako pism Pawłowych, por. TENŻE, Paweł apostoł, s. 344–371. 



Tm 4,19 i 1,16–18)”207. 

Przeanalizowane teksty pozwalają wyodrębnić istotne rysy świadectwa wiary Akwili 

i Pryscylli, których życie i działalność misyjna były całkowicie oddane służbie Chrystu-

sowi, Ewangelii oraz wspólnocie Kościoła. Nawet jeśli dokładnie nie wiemy, w jaki spo-

sób stali się wyznawcami Chrystusa, to mamy pewność, że ich życie było świadectwem 

szczerego przyjęcia i głębokiego rozumienia nowej wiary. Jako rzymscy judeochrześci-

janie rozpoznali bowiem w Jezusie obiecanego Mesjasza Izraela, w którym wypełniły się 

starotestamentowe proroctwa. Od początku małżonkowie musieli uczestniczyć bardzo 

aktywnie w życiu wspólnoty rzymskiej, skoro znaleźli się w gronie wysiedleńców z 

Rzymu po edykcie cesarza Klaudiusza (Dz 18,2). To wydarzenie stało się dla nich okazją 

do zaangażowania w działalność misyjną daleko wykraczającą poza Rzym.  

Znalazłszy się daleko od stolicy, ich dom pozostał zawsze otwarty i gościnny. Pra-

cowali na swoje utrzymanie (Dz 18,2) jako wytwórcy namiotów i zaprosili do swojego 

domu najpierw w Koryncie Apostoła Pawła, którego gościli w czasie jego pobytu 

w stolicy Achai. Był to także początek zażyłej przyjaźni między Apostołem a Akwilą 

i Pryscyllą, którzy do końca pozostawali mu wierni i wielokrotnie go bardzo wspierali. 

To świadczy o ich otwartości na ludzi, wierności w przyjaźni, odpowiedzialności, zdol-

ności do współpracy. Towarzyszyli Pawłowi w dalszej podróży do Efezu (Dz 18,18) i, 

jak sam Apostoł stwierdza, nie wahali się nawet ryzykować własnego życia (Rz 16,4), 

narażając samych siebie dla Pawła i powodzenia misji ewangelizacyjnej. Podobnie 

w Efezie ich dom był otwarty dla przybyszów. Udzielili gościny Apollosowi, któremu 

także objaśnili dokładniej zasady chrześcijańskiej wiary, co świadczy o ich zdolności do 
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głoszenia i przekazywania kerygmatu, umiejętności dyskusji oraz dzielenia się własnym 

doświadczeniem. W ten sposób małżonkowie mieli udział w formacji Apollosa, stali się 

jego nauczycielami i świadkami Chrystusa. 

Podobnie jak w Koryncie, tak w Efezie, a potem w Rzymie ich dom stał się miej-

scem spotkań pojedynczych chrześcijan (Paweł, Apollos), ale także wspólnot kościel-

nych, które gromadziły się zwłaszcza na katechezę, modlitwę i sprawowanie Eucharystii 

(1 Kor 16,19; Rz 16,5). Ich dom był prawdziwym Kościołem domowym. Można by po-

wiedzieć obrazowo, że Akwila i Pryscylla nie tylko z zawodu byli wytwórcami namio-

tów, ale poprzez swoje otwarcie, dyspozycyjność, gościnność, a nade wszystko żywą 

wiarę, stali się „twórcami” wspólnot kościelnych, swoistego rodzaju „nowych namio-

tów”, gdzie spotykali się wyznawcy Chrystusa, a Zmartwychwstały był między nimi 

(por. Mt 18,20). Ten ważny element działalności Akwili i Pryscylli świadczy także 

o tym, że byli oni gotowi oddać do dyspozycji innych chrześcijan to, co sami posiadali, 

udostępniając swój dom na wspólne zebrania. Jest to wymowny znak ich wielkoduszno-

ści, hojności i szczodrego serca. W ten sposób wspierali działalność misyjną Pawła 

i pierwotnego Kościoła, aby Ewangelia mogła dotrzeć aż po krańce ziemi (por. 

Dz 1,8)208.  

Ich zaangażowanie oraz pełne oddanie w służbie Ewangelii i wspólnocie Kościoła 

znalazło uznanie u Pawła, który był im szczerze wdzięczny za wszelką pomoc, wsparcie 

i bliskość. Wyraził to w zakończeniu Listu do Rzymian, w którym nazwał ich swoimi 

współpracownikami (16,3). To zaszczytne określenie małżonków wskazuje na jeszcze 

jeden bardzo ważny aspekt ich działalności. Czynili to zawsze w jedności z Pawłem, 

którego autorytet apostolski uznawali. Ich działanie nie było w oderwaniu od misyjnego 

zaangażowania apostoła, dlatego stali się jego wiernymi i bardzo cenionymi współpra-

cownikami w dziele ewangelizacji, zwłaszcza pogan, „którym Bóg otworzył podwoje 

wiary” (Dz 14,27). Można bez wielkiej przesady powiedzieć, że owocność misji Pawła 

była możliwa też dzięki wiernym jego współpracownikom209, wśród których ważne miej-

sce zajmowali Pryscylla i Akwila. 

Andrzej Najda, podejmując próbę podsumowania działalności ewangelizacyjnej 
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Akwili i Pryscylli, zauważa: „Małżonkowie ci uprzedzając i towarzysząc Apostołowi 

w jego podróżach misyjnych stali się «mobilnym centrum misyjnym». To oni dają mate-

rialne zaplecze dla działalności Pawła i przygotowują pole do jego pracy misyjnej. Potra-

fią też – co warto zauważyć – usunąć się w odpowiednim momencie, powierzając dzieło 

ewangelizacji powołanemu do tego przez Jezusa Chrystusa Apostołowi. Małżonkowie 

chętnie angażują się w liturgię sprawowaną w ich domu oraz przejmują kierownicze 

funkcje we wspólnocie. Akwila i Pryscylla poświęcają się całkowicie Jezusowi Chrystu-

sowi i głoszeniu Jego Ewangelii, ryzykując nawet swoim życiem. Ich postawa jest zachę-

tą i zaproszeniem innych małżeństw chrześcijańskich do aktywnego włączenia się 

w dzieło ewangelizacji”210. 

Małżonkom i ich misyjnej działalności jedną ze swych katechez poświęcił Benedykt 

XVI, który nawiązując do słów Apostoła Pawła o wdzięczności „wszystkich Kościołów 

pogan” (Rz 16,5) wobec Akwili i Pryski, stwierdził: „do wdzięczności pierwotnych Ko-

ściołów, o których mówi św. Paweł, powinna się dołączyć nasza wdzięczność, ponieważ 

dzięki wierze i apostolskiemu zaangażowaniu wiernych świeckich, rodzin i małżonków, 

jak Pryscylla i Akwila, chrześcijaństwo dotarło do naszego pokolenia. Wzrastało nie 

tylko dzięki apostołom, którzy je głosili. Aby mogło się zakorzenić wśród ludu i bujnie 

rozwinąć, konieczne było zaangażowanie tych rodzin, małżonków, wspólnot chrześcijań-

skich i wiernych świeckich, którzy przygotowali podłoże dla rozwoju wiary. Kościół 

zawsze wzrasta tylko w ten sposób. W szczególności ta para pokazuje, jak ważna jest 

działalność małżeństw chrześcijańskich. Kiedy mają oparcie w wierze i głębokiej du-

chowości, naturalną koleją rzeczy odważnie angażują się na rzecz Kościoła i w Kościele. 

Przedłużeniem i w jakiejś mierze uwzniośleniem ich codziennego, wspólnego życia staje 

się przyjęcie wspólnej odpowiedzialności za dobro Mistycznego Ciała Chrystusa, nawet 

jeśli jest to jego nieznaczna cząstka. Tak było w pierwszym pokoleniu i tak będzie czę-

sto”211. 

„Z ich przykładu możemy wyciągnąć jeszcze jedną ważną naukę: każdy dom może 

stać się małym Kościołem. Zarówno w znaczeniu, że powinna w nim panować miłość 

chrześcijańska, którą cechuje altruizm i wzajemna troska, jak jeszcze bardziej 
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w znaczeniu, że życie rodzinne oparte na wierze winno być skoncentrowane wokół Jezu-

sa Chrystusa jako jedynego Pana. Nieprzypadkowo w Liście do Efezjan Paweł porównu-

je więź małżeńską do oblubieńczej komunii, jaka istnieje między Chrystusem 

i Kościołem (Ef 5,25–33). Co więcej, możemy uważać, że Apostoł pośrednio wzoruje 

życie całego Kościoła na życiu rodzinnym. Kościół jest bowiem rodziną Bożą. A zatem 

czcimy Akwilę i Pryskę, bo dali przykład życia małżeńskiego odpowiedzialnie zaanga-

żowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijańskiej. Znajdujemy w nich wzór Kościoła, 

rodziny Bożej po wszystkie czasy”212. 

Małżonkowie Akwila i Pryscylla – wierni uczniowie Jezusa, wytrwali misjonarze, 

pełni entuzjazmu współpracownicy Pawła, gościnni i wielkoduszni chrześcijanie, praw-

dziwi świadkowie wiary, wyrażającej się w oddanej służbie Ewangelii, mogą być inspi-

racją dla współczesnych chrześcijan, szczególnie małżeństw, jak i całych rodzin. Jeśli 

szukamy przykładów do naśladowania, to małżonkowie ci „jawią się jako źródła światła 

na niebie” (Flp 2,15), a ich życie i działalność powinny wyznaczać, choć w jakimś stop-

niu, program życia każdej pary małżeńskiej jako „uczniów-misjonarzy” Chrystusa pra-

gnących złożyć Mu autentyczne świadectwo wiary, oddania i służby. 

3. Źródła misyjności małżeństwa i rodziny w świetle Magisterium Ecclesiae 

Podstawy misyjności małżeństwa i rodziny zawarte w Biblii mają swoje reminiscen-

cje w nauczaniu Magisterium Ecclesiae. Dokumenty Kościoła powszechnego, jak 

i partykularnego wskazują na to, że źródeł misyjności małżeństwa i rodziny należy upa-

trywać w misyjnym misterium Trójcy Świętej, w małżeńskim przymierzu oraz wszcze-

pionym przez sakrament małżeństwa – Kościele domowym w Kościół powszechny. 

Punktem wyjścia jest ukazanie istoty wspólnoty człowieka z Bogiem oraz wspólnoty 

osób w małżeństwie będącej niejako odzwierciedleniem wspólnoty Osób w Trójcy Świę-

tej. W tym względzie nasuwa się pytanie o relacje między tymi wspólnotami: Trójcą 

Świętą a rodziną. Wspólnota małżeńska przyjmuje kształt „komunii misyjnej”, a misyjny 

charakter rodziny, zdefiniowany przez miłość, jest odbiciem właśnie miłości trynitarnej.  

Drugim źródłem misyjności małżeństwa i rodziny jest samo przymierze małżeńskie. 

                                                           
212

  Tamże, s. 259. 



Przymierze to oparte na wiernej i ofiarnej miłości czerpie z relacji Chrystusa do Oblubienicy 

– Kościoła. Do takiej miłości uzdalnia tylko sakrament małżeństwa, z którego rodzina czerpie 

siłę do wiernego trwania przy Chrystusie i do świadczenia o swojej wierze zarówno we 

wspólnocie Kościoła, jak i poza nią. 

Trzecim źródłem misyjności małżeństwa i rodziny jest bycie Kościołem domowym, 

który uczestniczy w życiu i posłannictwie Kościoła powszechnego. Ta koherencja daje 

podstawy do posiadania misyjnej natury Kościoła domowego.  

3.1. Misyjność Trójcy Świętej i rodziny  

Człowiek został stworzony przez Boga do życia we wspólnocie z Nim, do communio 

z Bogiem i do communio z drugim człowiekiem. Communio z Trójcą Świętą ma dla człowieka 

wymiar fundamentalny. Stanowi o tym, kim człowiek jest, jaką ma godność, jakie powołanie 

oraz jaki sens ma jego życie. Stwórca już na samym początku wezwał człowieka do we-

wnętrznej communio z Nim. Bóg objawił bowiem siebie pierwszym ludziom, a po ich upadku 

wzbudził w człowieku nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia (por. DV 3). Człowiek 

już od chwili stworzenia skierowany jest ku swemu celowi nadprzyrodzonemu, który osiąga 

w communio z Bogiem. Przypomina nam o tym papież Pius XII w encyklice Humani gene-

ris213. 

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój własny obraz i podobieństwo. W ten spo-

sób wpisał w człowieczeństwo powołanie, zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpo-

wiedzialność za nie. Dlatego też miłość jest fundamentalnym i wrodzonym powołaniem 

każdej osoby. Objawienie chrześcijańskie uznaje dwie specyficzne drogi realizowania 

powołania osoby ludzkiej do miłości: małżeństwo i dziewictwo (lub celibat). Podczas 

gdy sakrament kapłaństwa podkreśla dar miłości poprzez służbę, małżeństwo celebruje 

dar miłości przeżywanej przez parę małżeńską214. 

Każda wspólnota osób oparta na miłości jest w pewnym sensie odbiciem Boga-

Miłości w Trójcy jedynego. Najbardziej głęboką i intymną „komunią osób” jest relacja 
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małżeńska215. Małżeństwo więc można zdefiniować jako intymną, wyłączną 

i nierozerwalną komunię życia i miłości, którą mężczyzna i kobieta podejmują dla swego 

dobra oraz dla zrodzenia i wychowania dzieci216. 

Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Tak jak zamieszkuje w 

chwale swego ludu (Ps 22,4), tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej, która 

oddaje chwałę Bogu (por. AL 314, 11, 161). 

Na wzór Trójcy Świętej małżonkowie stanowią wspólnotę, w której jest odrębność 

osób, równość i jedność. Mężczyzna i kobieta mają prawdziwe człowieczeństwo i równą 

godność. Odmienność płci z kolei głęboko naznacza ich w całym jestestwie, w ciele 

i duszy oraz skłania ich ku sobie tak, że dążą do nawiązania relacji, współpracy, złożenia 

wzajemnego daru. Zostali oni wezwani do poświęcenia dla dobra drugiego nie tylko 

pewnych zajęć lub rzeczy, ale swojej osoby i własnego życia. W ten sposób rodzi się 

wspólnota osób, większe „my” oparte na darze wzajemnym i całkowitym. W stworzeniu 

mężczyzny i kobiety oraz w ich intymnej komunii rozbrzmiewa w historii niczym echo 

tajemnica życia wewnętrznego samego Boga. „Powstaje pierworodny sakrament, rozu-

miany jako znak, który skutecznie ukazuje światu niewidzialną tajemnicę ukrytą w Bogu 

od zarania czasów. Chodzi o tajemnicę Prawdy i Miłości, tajemnicę życia Bożego, 

w której człowiek rzeczywiście ma udział”217.  

II Sobór Watykański podkreśla, że rodzina stanowi „pierwszą wspólnotę osób” (GS 

12). Nie możemy jednak zapominać, że bezwzględnie „Pierwszą Wspólnotą Osób” jest 

Trójca Przenajświętsza. Spróbujmy zatem w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie, jaka 

jest relacja między małżeństwem i rodziną a Trójcą Świętą218. 

Krystian Wojaczek, ukazując trynitarne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa, 

już na samym początku swych badań stwierdza, że „próby prowadzenia analogii między 

Trójcą Świętą i małżeństwem idą różnymi drogami, eksponując różne aspekty katolickiej 

koncepcji małżeństwa. Na uwagę zasługuje próba ukazania troistej struktury aktu ludz-

kiego jako odbicia wewnątrztrynitarnego życia Boga i przyjęcia go jako kryterium kształ-

towania katolickiej koncepcji małżeństwa. Do ważniejszych ujęć należą także próby od-
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noszenia małżeństwa do Trójcy Świętej przez pryzmat miłości będącej istotą we-

wnątrztrynitarnego życia Boga i małżeństwa. Klasycznym przedstawicielem jest tu F.J. 

Sheen. Wreszcie wydaje się, że nie można pominąć próby wzajemnego odnoszenia mał-

żeństwa i Trójcy Świętej na podstawie międzyosobowych relacji JA – TY – MY”219 . 

Analogie między relacjami zachodzącymi pomiędzy Osobami Trójcy Świętej 

a małżeństwem widoczne są we wspólnocie: jedności (chwały, prawdy, woli, mocy 

i działania, szczęścia) oraz wspólnocie miłości i wielowymiarowej płodności. Więź miło-

ści, która łączy poszczególne Osoby Trójcy Świętej oraz małżonków, sprawia, że wytwa-

rza się szczególny rodzaj jedności, niespotykany w żadnej innej relacji. Dzięki niej mał-

żonkowie ukierunkowani są na dar płodności, który staje się dopełnieniem istniejącej już 

więzi. Stąd też analogia relacji zachodzących między poszczególnymi Osobami Trójcy 

Świętej a małżonkami wydaje się być oczywista. Bóg niejako odwzorowując swe odbicie 

w człowieku, przedłużył je na wszelkie relacje, których zasadą funkcjonowania jest mi-

łość220. 

 Jeśli każda rodzina jest dalekim obrazem Boga, wiecznej komunii miłości i źródła 

życia, to rodzina chrześcijańska zostaje wprowadzona na mocy sakramentów wtajemni-

czenia chrześcijańskiego i małżeństwa w tajemnicę Trójcy Świętej. Wtedy rodzina nie 

jest już tylko dalekim obrazem Trójcy Świętej, ale reprezentuje w świecie całą jej oży-

wiającą i jednoczącą moc221. Staje się ona „w Chrystusie niejako sakramentem, czyli 

znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 

ludzkiego” (LG 1). 

Rodzina ma więc swoje źródło w tajemnicy Trójcy Świętej222. To Trójca Święta jest 

pierwowzorem ludzkiej rodziny złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, 

aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie223. Jeden 

Bóg, trzy Osoby: Bóg – Ojciec, Bóg – Syn, Bóg – Duch Święty – jest to niezgłębiona 

tajemnica. „Boskie «My» jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego «my» – tego 

przede wszystkim, jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta (Gratissimam sane, 6), któ-
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rzy tak ściśle jednoczą się w miłości, że stają się «jednym ciałem» (Rdz 2,24). Napisane 

jest bowiem: „na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 

1,27)”224.  

Dlatego Igino Giordani stwierdza: „Człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga: 

rodzina jest obrazem i podobieństwem Trójcy Świętej, gdzie miłość czyni Trzech – Jed-

no. Stosuje również porównanie: ojciec rodziny pełni analogicznie rolę Ojca, matka – 

Ducha Świętego, dziecko – Jezusa. W ten sposób rodzina «wprzęgnięta» w miłość Trójcy 

Świętej jest izbą Raju; mieszkaniem Trójcy»”225.  

Relacja wzajemnej miłości między mężczyzną i kobietą w małżeństwie jest „pierw-

szym i pierwotnym znakiem Bożej miłości trynitarnej”226. Dzięki sakramentowi małżeń-

stwa Kościół tworzy chrześcijańską rodzinę, zaś mocą tej więzi tajemnica komunii Ko-

ścioła, która ma swoje źródło, doskonały wzór i ostateczny cel w komunii łączącej Trój-

cę, odbija się i rzeczywiście udziela na swój sposób w rodzinie chrześcijańskiej227.  

Jak na początku stworzenia i historii stykamy się z jednością obojga i jest ona zna-

kiem międzyosobowej komunii miłości, która stanowi tajemnicze życie wewnętrzne Bo-

ga Trójjedynego, tak „w miłości małżeńskiej i rodzinnej – przeżywanej wraz 

z niezwykłym bogactwem wartości i wymogiem pełni, wyłączności, wierności 

i płodności – wyraża się i realizuje pewna forma udziału rodziny chrześcijańskiej w misji 

Kościoła” (por. FC 50; ChL 52)228. 

Małżonkowie zjednoczeni w miłości są żywym obrazem wspólnoty boskiej, niczym 

w zwierciadle odbija się w nich życie Trójcy Przenajświętszej. „Małżeństwo – według 

Jana Pawła II – jest tym konkretnym doświadczeniem dwojga ludzi, poprzez które Bóg 

staje się zrozumiały i dostępny dla człowieka: w tym sensie małżeństwo jest ikoną Trójcy 

Świętej”229.  

Kazimierz Lubowicki podkreśla, że „między Trójcą Przenajświętszą a wspólnotą 
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małżeńską i opartą na niej rodziną istnieje sprzężenie zwrotne – małżeństwo jest szcze-

gólnym i uprzywilejowanym objawieniem się Boga w Trójcy Świętej jedynego, zaś try-

nitarne misterium życia Boga jest prawzorem i pierwowzorem rodziny. (…) Trzy Osoby 

Boskie, ale jeden Bóg, czyni małżeństwo i rodzinę wielkim doświadczeniem Wspólnoty 

Trynitarnej”230.  

Papież Franciszek w podobny sposób wypowiedział się o relacji małżeństwa do 

Świętej Trójcy, stwierdzając, że Bóg „«odzwierciedla» w nich, nadaje im rysy 

i niezatarty charakter swojej miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Rów-

nież Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zaw-

sze w doskonałej jedności. I to jest właśnie tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga 

małżonków jedną egzystencję”231. 

Henri Caffarel wskazuje na komplementarność Trójcy Świętej i małżeństwa. „Trze-

ba więc powiedzieć, że pierwszym aspektem misji apostolskiej małżeństwa jest ukazanie 

ludziom tajemnicy wewnętrznego życia Trójcy, podobnie jak i drugiej tajemnicy, wyni-

kającej z pierwszej: jedności boskości i człowieczeństwa, Chrystusa i Kościoła, jedności 

nierozerwalnej i płodnej, która nieustannie rodzi dzieci Boże. Gdyby nie było ojców ro-

dzin, stwierdzenie, że Bóg jest naszym Ojcem, nic by nam nie mówiło. Podobnie gdyby 

nie było płodnej więzi miłości mężczyzny i kobiety, miłość Osób Boskich wewnątrz 

Trójcy i jedność Chrystusa z Kościołem pozostałyby dla nas niezrozumiałe”232. 

Wspólnota osób, która urzeczywistnia się w małżeństwie, oparta jest na wspólnocie 

z Bogiem i w Bogu. Nie uznaje zatem zamknięcia w sobie lub otwarcia tylko na własne 

środowisko. Potrzebuje otwierać się bez ograniczeń. Daje tym samym początek wspólno-

cie, jaką jest rodzina (por. GrS 7)233. Idąc dalej – jak stwierdza Sergio Pintor – im głębsza 

jest wspólnota rodzinna, tym bardziej taka jest też wspólnota powszechna. Miłość prze-

żywana codziennie w rodzinie jest tą samą, która pozwala kochać świat i dzięki której 

mogą w nim wzrastać solidarność, sprawiedliwość i pokój234. 

Każda osoba powinna koniecznie wyjść z samotności własnego „ja”, by spotkać się 
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z „ty” we wzajemnej miłości, rodząc do życia „my” – jest to krok niezbędny do osiągnię-

cia dojrzałości osoby dorosłej. Z drugiej strony małżeńskie „my” wymaga, ze swej natu-

ry, przechodzenia w „my” kościelne, społeczne, ogólnoświatowe. Istnieje fundamentalne 

prawo dotyczące całej rzeczywistości ludzkiej, zarówno osoby, jak i pary, które zakłada, 

że tylko otwierając się na innych, tylko nawiązując bezinteresowne relacje międzyludz-

kie, tylko „tracąc” własne życie w innych i dla innych, można w pełni odnaleźć siebie, 

zrozumieć siebie, dążyć do pełnej samorealizacji235. 

Płodność małżonków polega na budowaniu między nimi komunii życia i miłości, 

w której uobecnia się i w jakiś sposób uwidacznia Boska Trójca. Taka wspólnota jest ze 

swej natury otwarta na dalszą płodność i na przekazywanie życia nowym istotom ludz-

kim. Dzieci, które się urodzą, będą wyrazem ich bycia „jednym ciałem” w sensie do-

słownym, pełnym i trwałym236. „Małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową 

rzeczywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz 

żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa” (FC 14). Płodność pary małżeń-

skiej obejmuje więc prokreację, troskę o dzieci i ich wychowanie237. Wychowanie nie 

tylko w duchu miłości do bliskich, ale otwarte na wszystkich ludzi, ojczyznę, a nawet na 

cały świat. To „w rodzinie rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych 

cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa” (FC 42).  

Nawiązuje do tego m.in. dokument Konferencji Episkopatu Włoch przedstawiający 

wytyczne duszpasterskie, w którym biskupi włoscy słusznie wskazują na rodzinę jako 

pierwsze miejsce, „gdzie głoszenie Ewangelii miłości może być przez wszystkich do-

świadczane i urzeczywistniane w sposób prosty i spontaniczny: mąż i żona, rodzice 

i dzieci, młodzi i starsi. Relacja wzajemnej miłości między mężczyzną i kobietą, pierw-

szy i autentyczny znak Bożej miłości trynitarnej, wierność małżeńska, odpowiedzialne 

i bezinteresowne ojcostwo i macierzyństwo, wychowanie nowych pokoleń do prawdzi-

wej wolności dzieci Bożych, troska o osoby starsze oraz zaangażowanie w pomoc rodzi-

nom w trudnej sytuacji, jeśli są realizowane z konsekwencją i oddaniem, często 

w nieprzychylnym albo nawet wrogim kontekście społecznym, czynią z rodziny pierwszą 
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ożywczą komórkę, punkt wyjścia do zawiązywania prawdziwie ludzkich relacji w życiu 

społecznym”238. 

Znamię miłości Trójcy Świętej, poprzez miłość małżonków i rodziców, naznacza 

każdego człowieka przychodzącego na świat (por. MD 6–8). Wychowywanie „ja – w – 

relacji” łączy się z międzypokoleniową troską, dzisiaj coraz bardziej zaniedbywaną, 

przekazywaną wraz z „tradycją” dobrego stylu życia. W ramach tradycji, jak ujął Jan 

Paweł II, podmiot odkrywa, że jego narodzin nie można sprowadzić tylko do początku 

(biologia), bo narodziny zakładają też zawsze pochodzenie (genealogia) – (por. GrS 9)239.  

Przez sakrament małżeństwa małżonkowie wchodzą w osobową komunię z Jezusem 

i między sobą. Jak czytamy w adhortacji Christifideles laici, „Komunia rodzi komunię” 

i w samej swej istocie przyjmuje kształt „komunii misyjnej”. Komunia i misja są ze sobą 

głęboko związane, przenikają się i nawzajem implikują tak dalece, że komunia jest rów-

nocześnie źródłem i owocem misji: komunia jest misyjna, misja zaś służy komunii. Ce-

lem owej misji jest to, aby wszyscy ludzie poznali i przeżyli „nową” komunię; aby we-

szła ona w historię świata przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem (por. ChL 32). 

Wspólnota powstająca na łonie rodziny powinna zatem „rozwijać się w szerszym 

kręgu wspólnoty kościelnej” i opierając się na miłości, sięgać dalej „aniżeli tylko do wła-

snych braci w wierze” (FC 64). Każda rodzina chrześcijańska – jako znak bliskości Ko-

ścioła i Chrystusa względem ludzkości, a zwłaszcza ludzkości zranionej – powinna czuć 

się odpowiedzialna za inne rodziny oraz w imię miłości dzielić z nimi trudy i bóle. Inny-

mi słowy, „rodzina chrześcijańska żyje godnością, szacunkiem i służbą każdemu czło-

wiekowi” (FC 64)240.  

Małżeństwo i rodzina to „wspólnota otwarta”, tworząca ciągle nową i szerszą wspól-

notę. Najdalszym horyzontem tej komunii jest świat, gdyż miłość panująca w rodzinie 

chrześcijańskiej jest tą samą miłością, która panuje w Bogu, tą samą miłością, którą Oj-

ciec „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby (…) świat został przez 

Niego zbawiony” (J 3,16–17)241. 

W ten sposób poprzez zwyczajną, codzienną rzeczywistość małżeństwo i rodzina 
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budują królestwo Boże, „miłość i życie stanowią zatem rdzeń zbawczego posłannictwa 

rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła” (FC 50). Dokonuje się to wówczas, 

gdy miłość małżeńska jest doświadczana i gdy małżonkowie świadczą o niej w jej naj-

prawdziwszej naturze, tzn. przekazują prawdę o miłości, która w złączeniu duchowym 

i fizycznym dwóch odrębnych osób odnawia się w jej najgłębszych walorach komunii 

międzyosobowej i życiowej płodności. Miłość ludzka, jako owoc i znak miłości Bożej, 

powinna być zarazem łącząca i twórcza242. 

W budowaniu wspólnoty kościelnej zjednoczonej w Chrystusowej miłości 

i prawdzie fundamentalne są świadectwo i działalność misyjna małżeństwa i rodziny 

chrześcijańskiej. Na mocy sakramentu małżeństwa powstaje Kościół domowy, rodzina, 

która otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym 

odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa 

Pana Kościołowi (por. FC 17)243. 

Misyjny charakter rodziny wynika więc ze samej natury rodziny opartej na małżeń-

stwie i zdefiniowanej przez miłość. U początku bowiem każdej komórki rodzinnej leży 

wezwanie skierowane do mężczyzny i kobiety, by stali się „jednym ciałem” we wzajem-

nym darze z siebie. Jest to wezwanie do realizowania życia miłości w małżeństwie, które 

wiąże się ze stabilnością, jednością, pełnią, wiernością, wolnością i płodnością244. Boży 

plan dotyczący ludzkiej pary może urzeczywistniać się tylko w związku małżeńskim, 

z którego wypływają bogactwa życia rodzinnego. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta są 

wezwani do tego, by stawać się ludźmi „na obraz Boży” (Rdz 1,27). Mogą to realizować 

w miłości małżeńskiej, będącej odbiciem miłości trynitarnej245.  

Codzienne zaangażowanie w rozwój i pogłębianie komunii miłości między mężem 

i żoną, między rodzicami i dziećmi, to niezastąpiona forma prawdziwej działalności misyj-

nej rodziny chrześcijańskiej. Każda zewnętrzna działalność polegająca na świadczeniu 

i głoszeniu jest wiarygodna i skuteczna, jeśli wyraża się w płodnej miłości małżeńskiej 

i rodzinnej. Trzeba pamiętać, że nacisk położony wyłącznie na działania apostolskie grozi 

przesłonięciem korzeni, z których rodzina czerpie odwagę i siły do zaangażowania apostol-
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skiego. Swoje powołanie i misję realizuje ona wtedy, gdy jest wiarygodnym znakiem 

świadczącym o miłości Bożej działającej w historii. Jednocześnie głosząc swoim życiem 

Ewangelię miłości, przyczynia się do rozwijania cywilizacji miłości246. 

Małżonkowie, uświęcając swoją miłość, zgadzają się, by Bóg uczynił ich miłość 

znakiem i radosnym przesłaniem tego, jak Ojciec kocha ludzi oraz jak Chrystus kocha 

Kościół – swoją Oblubienicę. Jednocześnie oddają Bogu swoją miłość, aby złączona 

z odkupieńczą miłością Chrystusa, stała się wyraźnym znakiem miłości Bożej dla zba-

wienia świata. W ten sposób chrześcijańscy małżonkowie realizują swoją szczególną 

działalność misyjną. Stanowi to także podstawę każdego przejawu ich płodności misyj-

nej, czyli płodności miłości. Mówienie o „misji” oznacza więc przywołanie planu miłości 

trynitarnej w odniesieniu do zbawienia ludzkości. Plan ten wypływa ze „źródła miłości”, 

czyli z miłości Boga Ojca, z którego został zrodzony Syn, a Duch Święty, działając przez 

Syna, w swojej wielkiej i miłosiernej dobroci dobrowolnie stwarza człowieka i zaprasza 

do udziału w swoim życiu i chwale. Z czystej hojności rozlewa swoją boską dobroć, aby 

tak jak jest stwórcą wszystkich, mógł też być „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28), 

zwiększając tym samym swoją chwałę i ludzkie szczęście (por. AG 2)247. 

Trójca jako tajemnica – wzór communio, miłości i jedności, nie może nie mieć swo-

jego odzwierciedlenia w rzeczywistości Kościoła, tajemnicy communio, z drugiej zaś 

strony Kościół nie może pozostawać statyczny, odnajdując swoją mnogość duszpasterską 

w witalności rodziny chrześcijańskiej. Od Trójcy do Kościoła, od Kościoła do rodziny248. 

Innymi słowy: Kościół i rodzinę łączy tajemnica trynitarna, ponieważ każde, w sposób 

sobie właściwy, analogiczny, urzeczywistnia tajemnicę Boga Trójjedynego (por. UR 

2)249. 

Kościół, powszechny sakrament zbawienia, został powołany do realizacji zbawczego 

planu Bożego w historii, wnosząc do niej ziarno i zaczyn królestwa Bożego. Całe jego 

życie i działalność są naznaczone miłością trynitarną: wszystko we wspólnocie kościelnej 

pochodzi od Trójcy, jest przeżywane w Trójcy, ukierunkowane na życie w komunii 

i chwale z Trójcą. Ten dynamizm miłości Kościół przekazuje rodzinie, a rodzina Kościo-
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łowi. Stąd też podstawowa działalność misyjna Kościoła urzeczywistnia się w sposób 

charakterystyczny w działalności misyjnej rodziny, którą wspólnota chrześcijańska zra-

dza, wychowuje i buduje250. Ukazuje nam się tutaj piękny obraz: Najświętsza Trójca 

zamieszkuje w wiernej rodzinie, która w mocy Ducha uczestniczy w trosce Kościoła 

o misje, wnosząc swój udział w ożywienie i współpracę misyjną251.  

Misyjność rodziny wypływa także obok Trójcy Świętej ze źródła, jakim jest wierna 

i ofiarna miłość małżonków zawarta w przymierzu małżeńskim wzorowanym na przy-

mierzu Boga z ludźmi.  

3.2. Misyjny wymiar przymierza małżeńskiego  

Istotnym źródłem misyjności rodziny chrześcijańskiej jest także fundamentalne 

przymierze miłości między mężczyzną i kobietą – sakramentalny udział małżonków, 

a więc i całej rodziny, w wielkanocnej tajemnicy, na wzór wielkiego przymierza między 

Bogiem i Jego ludem, między Chrystusem i Kościołem.  

Zdaniem Stanisława Stefanka, dość często podnosi się fakt, że Pismo Święte nie ma 

osobnego terminu na określenie małżeństwa. Wydaje się, że ten brak jest znakiem, iż 

nawet w pierwotnym rozumieniu widziano w małżeństwie coś więcej niż prostą umowę 

mężczyzny i kobiety. Dlatego zarezerwowano z czasem dla określenia związku, jaki two-

rzą małżeństwo i rodzina, termin „przymierze”252.  

W historii zbawienia nieprzerwanie rozbrzmiewa objawienie Boga, który działa 

zgodnie z logiką miłości. Z tej perspektywy widać w biblijnej narracji ponawianą przez 

Boga propozycję zawarcia przymierza z całą ludzkością poprzez zawarcie przymierza 

z Noem (Rdz 8,15–9,17), Abrahamem (Rdz 17), Dawidem (2 Sm 7; Ps 89; 1 Krn 17), 

Mojżeszem (Wj 19–24), aż po „nowe i wieczne przymierze” we krwi Chrystusa 

(Łk 22,20; 1 Kor 11,25). W przejście od starego do nowego przymierza wpisują się głosy 

proroków, którzy opisują relację między Jahwe i Jego ludem w kategoriach miłości mał-

żeńskiej, podniesionej do znaku miłości boskiej (Jr 3,1–13; 31,31–34; Ez 16,8–63; 

Iz 54,1–10). Taką samą symbolikę małżeńską użyje św. Paweł, by opisać wielką tajemni-
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cę miłości Chrystusa do Kościoła (Ef 5,21–33). Nie zaniedbując ostrożności, jaką należy 

zachować, jeśli chodzi o język analogii, z tekstów biblijnych jasno wynika powołanie 

małżonków do bycia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym wiarygodnym i ważnym zna-

kiem miłości Boga do ludzkości, Chrystusa do Kościoła253. 

Życie małżeńskie wzoruje się na „Wielkim Przymierzu”, które znalazło swój pełen 

i ostateczny wyraz na krzyżu254. Ich misja polega zatem na stawaniu się uprzywilejowa-

nym obrazem tego Przymierza, na dawaniu świadectwa o „Dobrej Nowinie” w taki spo-

sób, by w ich życiu Chrystus nadal oddawał chwałę Ojcu, gromadził Kościół w komunii, 

ofiarował się całej ludzkości. Związek dwojga ochrzczonych osób staje się prawdziwym 

znakiem nowego i wiecznego przymierza, które Chrystus przypieczętował między Bo-

giem i ludźmi na krzyżu255.  

Im bardziej miłość małżeńska jest prawdziwa, tym łatwiej można zrozumieć we-

wnętrzną miłość Boga i relację przymierza, jaką Bóg ustanawia ze swoim ludem (por. FC 

12). Im bardziej owa miłość jest prawdziwa, tym jest piękniejsza, bo właśnie piękno to 

blask prawdy. Oczywiście, ostateczne piękno wprowadza do małżeństwa Jezus Chrystus, 

który podnosi je do rangi sakramentu nowego i wiecznego przymierza (por. FC 19) jako 

„rzeczywisty obraz (...) Jego stosunku do Kościoła” (FC 13). On, Oblubieniec Kościoła, 

przekazuje małżonkom swojego Ducha, swoją miłość do Kościoła, aż po najwyższą ofia-

rę krzyża (por. FC 19), tak by ich wzajemna miłość karmiła się Jego miłością oblubień-

czą, by była podniesiona do miłości małżeńskiej i osiągnęła nową pełnię, zapowiedź 

wiecznych zaślubin miłości i radości, kiedy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” 

(1 Kor 15,28). Sakrament nowego przymierza zawarty między chrześcijańskimi małżon-

kami realizuje pierwotny sakrament stworzenia oraz udoskonala udział i wyraz komunii 

trynitarnej256. 

Małżonkowie, którzy włączeni są w Chrystusa jako żywi członkowie Kościoła 

uczestniczący w dziecięctwie Bożym, zostają uzdolnieni do bycia ojcami i matkami dla 

swoich dzieci. Nie chodzi tylko o wydanie na świat jednostek, ale o zrodzenie osób. Ro-

dzina jest łonem, w którym rodzi się, wzrasta i jest wychowywane konkretne „ja”, 
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a raczej „ja – w – relacji”257. Jak stwierdza Benedykt XVI: „Dzieci potrzebują tej ojcow-

skiej i matczynej miłości. To właśnie ona daje im poczucie bezpieczeństwa, a gdy wzra-

stają, pozwala odkrywać sens życia”258. 

W małżeństwie, jako sakramencie Kościoła, objawia się przymierze Chrystusa 

z Kościołem, czyli ta tajemnica paschalna, do której Chrystus się odwoływał, mówiąc: 

„Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). 

Małżeństwo jest dziełem Ducha i początkiem tych dzieł Królestwa, na widok których 

ludzie będą chwalić Ojca w niebie (por. Mt 5,16). Jest także punktem odniesienia do 

ewangelicznej przypowieści o uczcie weselnej zapowiadającej eschatologiczną naturę 

nadchodzącego Królestwa, w którym wszystkie narody będą miały udział (Mt 22,1–

14)259. 

Przez sakrament małżeństwa miłość ludzka staje się nową rzeczywistością. 

W Chrystusie, mocą Ducha Świętego, dokonuje się odnowienie całego stworzenia. „Czy 

więc związek małżeński dwojga ochrzczonych osób z tego dzieła odnowienia wszystkie-

go mógłby zostać wyłączony?” – zapytuje Henri Caffarel i odpowiada: „Z pewnością nie, 

gdyż jest związkiem dwojga ludzi nowych, mających nowe serce, żyjących nowym ży-

ciem w zjednoczeniu z Chrystusem. Można zatem powiedzieć na temat małżeństwa to, 

co św. Paweł mówi o każdym chrześcijaninie: «Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, 

jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe» 

(2 Kor 5,17). Tak, od czasu Chrystusa małżeństwo stało się rzeczywistością całkowicie 

nową, jednym z sakramentów Nowego Przymierza”260.  

Nie można zatem rozważać miłości małżeńskiej w oderwaniu od miłości, którą Jezus 

żywi do swojej Oblubienicy – Kościoła. Pozwala to na umieszczenie treści miłosnej rela-

cji między małżonkami w perspektywie misji Kościoła. Taka perspektywa sugeruje jedno-

cześnie potrzebę utrzymania spójności między rozumieniem małżeństwa jako rzeczywi-

stości stwórczej i tej wynikającej z objawienia. To właśnie sakrament, czyli udział 

w oblubieńczej relacji Chrystusa z Kościołem, pozwala w pełni spojrzeć na małżeństwo 

naturalne. Znaczenie małżeństwa postrzeganego jako sakrament zawiera także istotę wza-
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jemnych relacji mężczyzny i kobiety, które przyjęte w prawdzie, stają się kryterium glory-

fikacji wszystkich elementów życia małżeńskiego i rodzinnego. Relacja między Chrystu-

sem i Kościołem urzeczywistnia się bowiem w cudowny sposób jako communio persona-

rum, która jest sakramentalną relacją między małżonkami261. Jest to zasadniczy powód, 

dla którego misji rodziny nie można sprowadzić do listy dzieł lub inicjatyw, które mał-

żonkowie, rodzice, dzieci lub rodzina mogą podjąć, by głosić, że Jezus Chrystus jest cen-

trum kosmosu i historii. Ich udział w życiu Kościoła polega raczej na byciu. Ważne w tym 

kontekście jest wezwanie Jana Pawła II: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” (FC 17)262. 

Małżeństwo jest zanurzeniem w miłości Pana, aby być znakiem i świadectwem 

w świecie i w każdej sytuacji. W efekcie, elementem „duchowości rodzinnej” jest „mi-

syjność”. Duch Święty w sakramencie małżeństwa swoją łaską kształtuje małżonków na 

wzór Chrystusa – „misjonarza” głoszącego miłość Ojca263. 

Małżonkowie mogą umacniać swój związek poprzez przyjęcie darów i łask płyną-

cych z sakramentu, który nie tylko zakłada wiarę, ale ją umacnia i wyraża. Dokonuje się 

to przez dawanie świadectwa o prawdziwości wiary. Tak jak wiara zostaje ubogacona, 

kiedy jest przekazywana, tak małżeństwo chrześcijańskie umacnia się, kiedy potrafi 

przekazywać właściwe mu „dary” (1 Kor 7,7)264. 

Zgodnie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego, Kościół jest wspólnotą z Osobami 

Boskimi i wierzących między sobą, wspólnotą duchową i widzialną, wspólnotą misyjną 

w świecie i dla świata (por. LG 8). W pierwszej kolejności stanowi dzieło Chrystusa, 

dopiero w drugiej – dzieło wierzących, gdy przyjmują Jego łaskę. Pan Jezus, „udzielając 

bowiem Ducha swego, braci swoich powołanych ze wszystkich narodów ustanowił 

w sposób mistyczny jako ciało swoje” (LG 7) i posyła Kościół, „aby ukazywać miłość 

Bożą i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom” (AG 10). Chrześcijanie tworzą 

Kościół w takim stopniu, w jakim są złączeni z Chrystusem w sposób duchowy 

i widzialny, zgodnie z gradacją, która od wielkich świętych schodzi aż do grzeszników. 

W zależności od tego, jak przyjmują Chrystusa w Eucharystii, w jakim stopniu łączą się 
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z Jego ofiarą paschalną i powszechną miłością zbawczą, tak przeżywają Kościół, com-

munio i missio. Stać się jedno z Chrystusem – to z Nim dawać siebie i angażować dla 

zbawienia wszystkich ludzi265. 

Istota i zadania misyjne małżeństwa i rodziny są ostatecznie zdefiniowane przez mi-

łość. „Rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, 

będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz 

miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy” (FC 17). Rodzina chrześcijańska 

staje się wspólnotą ewangelizującą i misyjną w Kościele oraz w świecie w takim stopniu, 

w jakim przyjmuje Ewangelię i wzrasta w wierze266. 

Tożsamość misyjną małżeństwa i rodziny można lepiej zdefiniować w kontekście 

zbawczego posłannictwa powierzonego wiernym świeckim. W tym znaczeniu zarysowu-

je się specyfika misji rodziny z jej sakramentalną podstawą (por. FC 71), z jej ewangeli-

zującą istotą opartą na miłości małżeńskiej i rodzinnej (por. FC 50) oraz z jej wspólnoto-

wą formą opartą na byciu jednym sercem i jedną duszą (Dz 4,32): „Rodzina chrześcijań-

ska jest powołana do brania żywego i odpowiedzialnego udziału w posłannictwie Kościo-

ła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na służbę Kościołowi 

i społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni, jako głęboka wspólnota życia i miłości” (FC 

50). Jak już wspominano wcześniej, przymierze miłości między Chrystusem i Kościołem 

znajduje odbicie w rodzinie i przekształca się w powołanie misyjne wewnątrz i na ze-

wnątrz niej. Posłannictwo rodziny staje się wręcz posłannictwem granicznym w każdej 

sytuacji życia społecznego267. 

Zgodnie z Familiaris consortio, „do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej na-

leży również zadanie kościelne” (FC 49). Jednocześnie akcentuje się w niej nierozerwal-

ną więź łączącą rodzinę chrześcijańską z Kościołem. Nie można więc rozumieć posłan-

nictwa powierzonego rodzinie, w tym też posłannictwa misyjnego, jako dodatku do życia 

małżonków. Wręcz przeciwnie, rodzina została wezwana do uczestniczenia w życiu Ko-

ścioła w sposób „sobie właściwy i odrębny” (FC 50), a także „swoisty i nie do zastąpie-

nia”, określany też jako „posługa ewangelizacyjna rodziców chrześcijańskich” (FC 
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53)268.  

Rodzina chrześcijańska przynależy do dwóch porządków: stwórczego i zbawczego. 

Przez wzajemny związek ze sobą i przez płodną miłość małżonkowie realizują nakaz 

Boży: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 

poddaną” (Rdz 1,28). Przez wiarę natomiast i udział w sakramentach świętych rodzina 

przyczynia się do realizacji zbawienia w świecie. Oba porządki – stwórczy i zbawczy – 

wiążą się ściśle ze sobą. Mogą się one wzajemnie przenikać, ale też mogą być daleko od 

siebie. Dzieje się tak dlatego, że „stworzenie zostało poddane marności (…) i że aż dotąd 

jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,20.22)269. 

Carlo Caffarra, ukazując misyjny charakter przymierza małżeńskiego, zwraca uwagę 

na związek, jaki z jednej strony istnieje pomiędzy faktem bycia małżeństwem na mocy 

sakramentu małżeństwa, a z drugiej strony poprzez udział małżonków w misji Kościoła 

na mocy sakramentu chrztu. Autor wychodzi od dwóch przesłanek teologicznych. Pierw-

sza to taka, że małżeństwo jako sakrament jest nierozerwalne. Małżonkowie są tacy nie 

tylko dla siebie samych, lecz także dla Kościoła. W sposób analogiczny: „Z wami jestem 

ochrzczony, dla was jestem biskupem” – jak mówił św. Augustyn do swoich wiernych. 

Druga przesłanka – co podkreśla dekret soborowy Ad gentes – to jedność i wyjątkowość 

misji w Kościele (por. AG 6,1). Jedność i wyjątkowość, która nie wyklucza różnorodno-

ści270. Znaczenie w Kościele stanu małżeńskiego i udział każdego ochrzczonego w misji 

Kościoła skłania nas, byśmy dostrzegali, że małżonkowie mają specyficzne i szczególne 

zadanie w tej misji. Małżeństwo – „główny sakrament stworzenia” i Kościół – „główny 

sakrament Zbawienia” razem wypełniają „plan Boży”271. 

Trzeba podkreślić, iż udział małżonków w misji Kościoła nie jest czymś dodanym, 

ale stanowi istotną część ich stanu małżeńskiego272. 

3.3. Małżeństwo i rodzina „małym Kościołem misyjnym” 

Sam Chrystus wybrał rodzinę jako miejsce wcielenia i przygotowania do misji po-
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wierzonej Mu przez Ojca Niebieskiego. On także ustanowił nową rodzinę, Kościół, jako 

przedłużenie Jego powszechnej misji zbawczej. Kościół i rodzina zatem, w perspektywie 

misji Chrystusa, mają wzajemne powiązania oraz zbieżne cele273. Ten związek stanowi 

kolejne źródło misyjności małżeństwa i rodziny – Kościoła domowego.  

Jan Paweł II w przemówieniu na zakończenie Roku Rodziny w 1994 r. nazwał ro-

dzinę chrześcijańską „małym Kościołem misyjnym”. Powiedział wówczas: „Módlmy się, 

aby chrześcijańska rodzina była «małym Kościołem misyjnym» i szkołą głosicieli Ewan-

gelii”274. 

Mówiąc o rodzinie jako o „małym Kościele misyjnym”, chcemy najpierw ukazać ob-

raz rodziny jako tej, która jest Kościołem domowym. Wyjaśnimy pochodzenie samego 

pojęcia Kościół domowy, ukazując jego źródła i odwołania, jego cele i zadania. Następnie 

ukażemy tę podstawową komórkę w całkowicie należnym jej miejscu, jakim jest Kościół 

powszechny i misyjny – misyjność „małego Kościoła” wynika bowiem z misyjności 

„dużego Kościoła”. Stąd omówiony zostanie także misyjny wymiar Kościoła powszech-

nego i co za tym idzie – także Kościoła domowego. 

3.3.1. Małżeństwo i rodzina Kościołem domowym 

Obraz rodziny jako Kościoła domowego ma swoje źródło w Piśmie Świętym. Joseph 

C. Atkinson uważa, że „macierz” małżeństwa i rodziny w zamyśle teologicznym znajduje 

się w połączeniu „świątyni” i „rodziny”. Badając Księgę Rodzaju 2 można zauważyć, że 

tekst ten, który dostarcza przede wszystkim opis relacji mężczyzna – kobieta, jest prze-

pełniony kultem i sanktuarium obrazowo ukazującym wewnętrzne połączenie między 

małżeństwem i przymierzem z Jahwe. Sam tekst wyjaśnia precyzyjnie dokładny związek 

między mężczyzną i kobietą. Głębszy sens tej relacji jest widoczny w odniesieniu do 

podtekstu operacyjnego zawartego w Księdze Rodzaju, który przedstawia Ogród Eden 

jako prototyp świątyni. Wynika stąd, że relacja mężczyzna – kobieta jest nie tylko zjawi-

skiem społecznym, ale również posiada strukturę przymierza, któremu nakazuje się zmie-

rzać w kierunku świątyni. W Księdze Rodzaju 2 obrazowość przymierza stanowi kon-

tekst, w którym relacja damsko-męska jest wypracowywana i staje się soczewką, przez 

                                                           
273

  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 191. 
274

  JAN PAWEŁ II, Modlitwa niedzielna z papieżem (04.12.1994 ), s. 55. 



którą można uchwycić znaczenie tekstu. Małżeństwo, i w związku z tym rodzina, znajdu-

ją odzwierciedlenie w świątyni i są z nią związane; one mają być przymierzem i jako 

przyszłe świątynie mają być środkami służącymi do doświadczania obecności Boga275.  

Drugą przesłanką przemawiającą za uznaniem małżeństwa i rodziny jako Kościoła 

domowego jest sama Święta Rodzina z Nazaretu. Jezus Chrystus – Syn Boży, stając się 

człowiekiem, przyjął na siebie to, co istotne dla ludzkiego życia. Przyszedł na świat jak 

każde dziecko. Pod opieką Maryi, swojej matki, i Józefa, swego ziemskiego opiekuna, 

spędził dzieciństwo, młodość i większość dojrzałego życia w rodzinie nazaretańskiej. 

W ten sposób uświęcił swoją boską Osobą instytucję rodziny276. Słusznie zatem stwier-

dza Gianfranco Fregni: „Rodzina z Nazaretu ucieleśnia w sposób doskonały komunię 

osób (...). Józef kocha Maryję, kocha to, czego Bóg od Niej chce i, przez Nią, kocha to, 

czego Bóg oczekuje od niego w odniesieniu do Maryi i do zadania, jakie wspólnie mają 

wypełnić. Ich małżeństwo to służba, gdyż oboje zostali zaproszeni do porzucenia logiki 

posiadania, w jakiejkolwiek formie, i przyjęcia postawy posłuszeństwa słowu Bożemu 

(...). Rodzina z Nazaretu to Kościół domowy pierwotny i prawdziwy, który antycypuje 

i oznacza narodziny wielkiego Kościoła”277. 

Rodzina z Nazaretu jest z pewnością jedyna i niepowtarzalna, ale jednocześnie sta-

nowi „wzór życia” dla każdej rodziny (por. AL 30). Na ten fakt wskazuje Redemptoris 

custos: „Wszystkie rodziny chrześcijańskie winny upodabniać się do Świętej Rodziny, 

tego pierwotnego Kościoła domowego. W niej bowiem cudownym zamysłem Bożym żył 

(…) ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem 

wszystkich rodzin chrześcijańskich” (RC 7). 

Kolejne źródło na określenie małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego odnaj-

dujemy w życiu pierwszych chrześcijan. Ze względu na prześladowania chrześcijan w II 

i III w. domy prywatne stały się głównymi miejscami gromadzenia się chrześcijańskiej 

wspólnoty. Tam czytano Pismo Święte i sprawowano Eucharystię. Z czasem stały się one 

ośrodkami dla zgromadzeń wspólnoty życia sakramentalnego, a niejednokrotnie funda-

mentami, na których stanęły starożytne świątynie chrześcijańskie. Idea ta była zawsze 
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obecna w życiu religijnym chrześcijan, którzy duchowość rodzin wiązali z modlitwą 

i Eucharystią sprawowaną w swoich domach278. 

W niektórych pismach na określenie domów chrześcijan, będących miejscem spotka-

nia wierzących w Chrystusa, używa się sformułowania domus ecclesiae, które w wolnym 

tłumaczeniu można oddać przez Kościół domowy279. W ścisłym znaczeniu wyrażenie to 

było stosowane na określenie obszernych zabudowań lub pomieszczeń mieszkalnych, 

w których znajdowało się osobne pomieszczenie kultyczne, wyłączone ze świeckiego ży-

cia, a oprócz tego oznaczało mieszkania dla duchownych i pokoje służące innym formom 

życia wspólnotowego, n.. agapom. Zabudowania te zazwyczaj były jeszcze częściowo 

w posiadaniu osoby prywatnej, a częściowo stanowiły społeczną własność gminy. 

Z biegiem czasu coraz więcej gmin otrzymywało lub kupowało budynki kultyczne280. 

Obok ścisłego rozumienia określenia domus ecclesiae pojawiło się teologiczne ro-

zumienie tego sformułowania. Pod koniec II w. Klemens Aleksandryjski słowa Jezusa: 

„gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) od-

niósł do rodziny chrześcijańskiej. W rozumieniu Klemensa „dwoje” oznacza małżeństwo, 

a „trzech” – to kobieta, mężczyzna i dziecko281. Jego zdaniem, chrześcijańska rodzina jest 

zawsze zebrana w imię Chrystusa nie tylko wtedy, kiedy się modli, ale również przez 

sam fakt sakramentu małżeństwa oraz posiadania dzieci. Rodzina zebrana w imię Pana 

jest miejscem, gdzie On jest obecny pośród nich282. Klemens Aleksandryjski podkreślał, 

że wspólnota małżeńska, a w następstwie także wspólnota rodzinna, jest „domem Pana”. 

Jest ona miejscem obecności Chrystusa zmartwychwstałego, czyli Kościołem. Nazywał 

on rodzinę „małym królestwem” – mikrobasileia, „proroczym obrazem królestwa Boże-

go”, „zapowiedzią”, „zadatkiem obrazującym wiek przyszły”283. 

W tradycji wczesnochrześcijańskiej zrodziła się idea, aby porównywać ze sobą dom 
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rodzinny i Kościół, albo też, by w chrześcijańskiej rodzinie odnajdywać cechy istotne dla 

Kościoła. Pozwalało to określić wartość tej podstawowej wspólnoty, która obejmowała 

rodziców i dzieci, a w starożytności – często także krewnych oraz służących284. 

Naukę tę rozwijał zwłaszcza św. Jan Chryzostom, który działał jako kapłan 

w Antiochii (386–397), a potem został biskupem Konstantynopola (397–407). Z zapałem 

pisał on o wartości rodziny. Kierował się niezwykłym wyczuciem teologicznym 

i duszpasterskim. W jego podejściu do tematu małżeństwa i rodziny ważną rolę odegrało 

również jego osobiste doświadczenie – w dzieciństwie zaznał bowiem ciepła rodzinnego, 

a także poznał jej wartość w kształtowaniu wiary. Podstawy teoretyczne czerpał jednak 

przede wszystkim z Biblii285. 

Św. Jan Chryzostom wyraźnie nazywał rodzinę „małym Kościołem” (ecclesiola). 

W homilii 20 na List do Efezjan zwraca się do męża w następujący sposób: „Pouczaj swą 

żonę, a w ten sposób będziesz zarządzać domem. Słuchaj, co mówi Paweł: «A jeśli [ko-

biety] chcą się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów» (1 Kor 14,35). 

Jeśli w ten sposób będziemy rozporządzać swoim domem, staniemy się również godni 

przewodzenia Kościołowi. Rodzina bowiem jest małym Kościołem”286. 

Chryzostom uważał, że do rodziny należy przenieść atmosferę Kościoła, w którym 

sprawowano liturgię, czytano i komentowano Pismo Święte, nauczano prawd wiary, 

zbierano jałmużnę dla ubogich, w którym wszyscy byli równi i realizowali przykazanie 

miłości Boga i bliźniego. Rodzina przedłuża modlitwę i czytanie słowa Bożego, jakie 

dokonuje się w Kościele. I nie chodziło mu jedynie o śpiew psalmów przy stole, przed 

i po posiłkach, ale przede wszystkim o lekturę Pisma Świętego, której będzie towarzy-

szyć wspólna modlitwa. W ten sposób rodzina tworzy liturgię domową, która uświęca ich 

codzienność. Buduje ona Kościół we wspólnocie rodzinnej i tym Kościołem rzeczywiście 

się staje. Biskup Konstantynopola patrzył na rodzinę jako na miejsce, gdzie spotykają się 

najważniejsze elementy Kościoła: obecność Jezusa Chrystusa, stół słowa i świadectwo 

wiary. Dlatego zachęcał rodziny, aby stawały się wzorem miłości, służby 
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i gościnności287.  

Rodzina staje się zatem Kościołem przez wiarę, kult i miłość. Ważny jest nie tyle 

sam dom, ile ludzie w nim mieszkający i atmosfera, jaka wśród nich panuje288. „Przecież 

nazwa zgromadzenia – pisze Chryzostom – nie pozwala panom czuć się dotkniętymi, 

jeżeli zostaną do niego zaliczeni razem z niewolnikami, albowiem zgromadzenie kościel-

ne nie zna różnicy między panem i niewolnikiem, określając jednych i drugich tylko na 

podstawie dobrych i złych uczynków. Jeśli więc gdzieś jest zgromadzenie, nie oburzaj się 

na to, że wspólną z tobą przemową objęty został niewolnik: «W Chrystusie Jezusie bo-

wiem nie ma ani niewolnika, ani wolnego»” (Ga 3,28)289.  

Jan Chryzostom wskazywał na analogię między rodziną i Kościołem również wtedy, 

gdy mówił o teologii małżeństwa. W swej nauce podążał za św. Pawłem, według którego 

małżeństwo jest obrazem ścisłej, wyłącznej i trwałej jedności, jaka istnieje między Chry-

stusem i Kościołem. Jedność ta – w pojęciu Chryzostoma – ogarnia także całą rodzinę. 

To prawda, że wyrażenie: „I będą oboje jednym ciałem” (Mt 19,5) dotyczy głównie męża 

i żony. Obejmuje jednak też dziecko, które stanowi umocnienie więzi między nimi290. 

„Ciałem jest ojciec, matka i dziecko zrodzone z połączenia obojga. Bowiem gdy mieszają 

się nasiona, rodzi się dziecko i tak troje są jednym ciałem”291.  

Chrześcijańska rodzina, co warte podkreślenia, zawsze jest zebrana w imię Chrystu-

sa. Nie tylko wtedy, gdy się modli, ale również przez sam fakt sakramentu małżeństwa 

oraz posiadania dzieci. Rodzina staje się miejscem, gdzie rodzice wraz z dziećmi są ze-

brani w imię Pana i gdzie On jest obecny pośród nich. W tym wyraża się jej podobień-

stwo do Kościoła, którego istota sprowadza się nie tylko do zgromadzenia się wiernych, 

ale przede wszystkim do obecności Chrystusa zmartwychwstałego pośród nich. Z tej 

jedności rodziny wypływa obowiązek wzajemnej miłości, ale także umacniania się 

w wierze292. 
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Według Chryzostoma, Kościół domowy wydaje się wyłaniać bardziej ze starań ro-

dziców chrześcijańskich, aby chrystianizować swój dom, niż wynikać automatycznie ze 

statusu chrztu małżonków293. Św. Jan Chryzostom osobną uwagę poświęcił miejscu ojca 

rodziny w „małym Kościele”. Podkreślał jego autorytet i rolę: ojciec ma być w rodzinie 

nauczycielem prawd wiary i tradycji chrześcijańskiej oraz swego rodzaju kapłanem 

przewodniczącym wspólnej modlitwie. Ponadto ma być osobą odpowiedzialną za rozwój 

religijny domowników, dającą dobry przykład i troszczącą się o atmosferę braterstwa, 

otwartą na ubogich. Wtedy będzie prawdziwym ojcem i gospodarzem domu. Jawi nam 

się tutaj wyraźna analogia do funkcji biskupa w Kościele: gdy biskup naucza, pokazuje, 

że przewodzi Kościołowi294. 

Bardzo wyraźnie, co warto tutaj dodać, rolę ojca w rodzinie z rolą biskupa porównał 

św. Augustyn. Uważał, że zarówno jeden, jak i drugi powinien dbać o wspólnotę wia-

ry295: „Biskup to ten, który strzeże, nadzoruje, czuwa, jest pełen świętości. Każdy z was 

w swoim domu, którego jest głową, powinien się uważać za spełniającego funkcję bisku-

pa, by czuwać nad wiarą tych, którzy są poddani, po to, by nikt nie popadł w herezję, ani 

jego żona, ani syn, ani córka, ani sługa, ponieważ zostali odkupieni za wielką cenę”296. 

Biskup Hippony zachęca ojców, aby troszcząc się o wiarę swojego domu, dbali 

o wychowanie dzieci, dawali dobry przykład oraz na równi traktowali wszystkich do-

mowników297. Dla Augustyna chrześcijańskie małżeństwo było niewątpliwie jednym ze 

„sposobów życia”, który znajdował się w Ciele Chrystusa i brał udział w zbawczej dzia-

łalności Ducha Świętego. Chrześcijańskie małżeńskie życie opiera się na czystości męża 

i żony, których życie zostało ukształtowane przez Chrystusa, Tego, który mieszkał 

w nich i kierował działaniami w ich życiu. Życie małżeńskie, jak ostatecznie uczył Augu-

styn, zostało zobowiązane do prokreacji, a zatem ustanowienia życia rodzinnego. Rodzi-

ny, która jest tak skonstruowana, w Chrystusie, Augustyn nie waha się nazwać małym 

Kościołem, w rzeczy samej, Kościołem domowym298.  
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W czasach apostolskich i Ojców Kościoła można zauważyć wyraźną relację pomię-

dzy Kościołem a rodziną. Kościół w rodzinie się uobecnia, a rodzina czerpie z bogactwa 

Kościoła, aby realizować zadania, do których została powołana299.  

Teologia prawosławna, rozwijając nauczanie o małżeństwie i rodzinie jako „małym 

Kościele”, odwołuje się do obecności Chrystusa na godach w Kanie Galilejskiej. Podkre-

śla, że Chrystus „objawił swoją chwałę” w kręgu Ecclesia domestica. Chrystus swoją 

obecnością uświęcił miłość małżeńską, a małżonkowie kochając się wzajemnie, pokazu-

ją, jak bardzo kochają Boga. W ten sposób każda chwila ich życia przemienia się 

w królewską i kapłańską doksologię, a ich posługa – w nieustanny śpiew liturgiczny300. 

Katechizm Kościoła Prawosławnego wyraźnie stwierdza: „Sakrament małżeństwa jest 

założeniem Kościoła domowego, którego członkowie – para i jej dzieci – będą odtąd iść 

razem w Chrystusie ku Jego błogosławionemu królestwu”301.  

Ze względu na silne akcentowanie w średniowieczu hierarchicznej struktury Kościo-

ła, pojęcie Kościół domowy zaczęło stopniowo zanikać. W czasach nowożytnych unikano 

go także ze względu na fakt, że temat ten pojawił się w protestantyzmie302. Dopiero po II 

wojnie światowej termin ten wrócił do literatury teologicznopastoralnej w środowisku 

katolickim303. 

W trakcie obrad II Soboru Watykańskiego określenie Kościół domowy zostało po-

nownie przypomniane. Sobór, idąc za tradycją, przejmuje ten obraz rodziny dwukrot-

nie304. Należy jednak podkreślić, że w dokumentach soborowych nie użyto wprost okre-

ślenia Kościół domowy. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele termin ten jest ujęty 

w następujący sposób: „W tym domowym niejako Kościele” (LG 11). W Dekrecie 

o apostolstwie świeckich użyto nieco innej formy: „niejako domowym sanktuarium Ko-

ścioła” (AA 11)305. 

Marek Fiałkowski zauważa, że poprzedzenie w dokumentach soborowych terminu Ko-
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ściół domowy słowem „niejako” i „jakby”, w pewnym sensie osłabiło wymowę tego wyra-

żenia w odniesieniu do rodziny306. Z kolei Stanisław Longosz wskazuje, że użycie sformu-

łowania „domowy” w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (LG 11) uzasadnia się tym, że 

rodzina jest pierwszym miejscem przekazywania wiary i kolebką powołań; zaś sformuło-

wanie „domowe” w Dekrecie o apostolstwie włącza rodzinę w liturgiczny kult Kościoła 

oraz jest ona miejscem praktykowania cnót i pełnienia dobrych uczynków (por. AA 11)307. 

Natomiast Elżbieta Marczewska zauważa, że sobór „powrócił do nauki o Kościele domo-

wym (LG 11, AA 11), powołując się na obecność Jezusa w zgromadzonych i żyjących 

w Jego imię (Mt 18,20). Fakt obecności Chrystusa realizuje się m.in. w małżeństwie 

i rodzinie, będącej znakiem miłości do Kościoła (Ef 5,32)”308.  

Wskazania Magisterium, jak to wyraźnie zostało zaznaczone, nie stawiają przeszkód 

ponownemu zaproponowaniu i podkreślaniu wyrażenia Kościół domowy dla określenia 

rodziny. Obraz ten stosowany jest jednak w sposób niejednoznaczny. II Sobór Watykański, 

przypominając obraz domus, „otworzył” drogę do „teologicznego” oraz duszpasterskiego 

nazywania małżeństwa i rodziny Kościołem domowym, pozostawiając jednak otwartą jego 

interpretację. Tytuł Kościół domowy, użyty w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, wyma-

ga teologicznego pogłębienia, zaczynając od perspektywy trynitarnej309.  

Papieskie nauczanie, najpierw Pawła VI, potem Jana Pawła I, Jana Pawła II, Bene-

dykta XVI i papieża Franciszka, doceniło i przypomniało soborowe określenie zaczerp-

nięte od Ojców Kościoła310. 

Paweł VI wykazywał stale rosnącą uwagę wobec rodziny, chociaż nie znajdziemy 

w jego encyklikach istotnych odniesień do niej311. W adhortacji apostolskiej Evangelii 

nuntiandi papież Montini nie waha się łączyć rodziny z ewangelizacją (por. EN 71)312. 

Do idei Kościoła domowego Paweł VI wraca w dwóch przemówieniach do Equipes No-
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tre-Dame. W pierwszym, z maja 1970 r., myśl przewodnią stanowi głęboka więź Kościo-

ła i rodziny. „U małżonków chrześcijańskich nawet przejawy ich czułości są przeniknięte 

tą miłością Bożą, jaką czerpią oni z Serca Bożego. A gdyby źródło ludzkie groziło wy-

schnięciem, to źródło Boże jest tak niewyczerpane, jak są niedościgłe głębie czułości 

Boga. To wszystko nam mówi, do jak głębokiego zjednoczenia, mocnego i bogatego, 

zmierza miłość małżeńska. Miłość ta, jako rzeczywistość wewnętrzna i duchowa, prze-

mienia wspólnotę życia małżeńskiego w to, co można by nazwać według autorytatywnej 

nauki Soboru Kościołem domowym (LG 11), prawdziwą «komórką Kościoła» (…). Ko-

mórką podstawową, komórką zarodkową – bez wątpienia najmniejszą, lecz również naj-

bardziej fundamentalną – organizmu eklezjalnego”313. 

W drugim przemówieniu, z 1976 r., papież przywołuje tytuł rodziny Kościoła domo-

wego i broni go: „tytuł wspaniały i zobowiązujący”. Uznaje przede wszystkim jego poten-

cjał ewangelizacyjny, ale najpierw jeszcze odsyła do siły ewangelicznej, która jest obecna 

„w rodzinie poprzez miłość, zaufanie, bliskość, które jednoczą jej członków”. Wymiar 

eklezjalny, zanim jeszcze będzie promieniował na zewnątrz, naznacza więzi wewnątrzro-

dzinne. A zatem już w oparciu o wewnętrzną dynamikę rodzina okazuje się być Kościo-

łem. Papież wyciąga znaczące wnioski: „Aby budować Kościół powszechny i Kościoły 

lokalne, należy koniecznie zacząć od pokornego budowania Kościoła domowego”314. 

Z tych wzmianek wyłania się głębokie znaczenie rodziny, jakie widział Paweł VI: 

z jednej strony ścisłe communio między Kościołem i rodziną, z drugiej – droga prowa-

dząca do zrozumienia podmiotowości rodziny w Kościele315. 

Nauczanie Jana Pawła II potwierdza i pogłębia wizję rodziny w Kościele. 

W licznych dokumentach, przemówieniach czy homiliach jej poświęconych, papież wy-

kazywał szczególną troskę duszpasterską o rodzinę316. Zasadniczy udział rodziny w życiu 
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Kościoła doprecyzował Jan Paweł II w komentarzu do słów św. Pawła o małżeństwie, 

zawartych we fragmencie Listu do Efezjan (Ef 5,21–23): „A więc nie ma zrozumienia 

Kościoła jako Ciała Mistycznego Chrystusa, jako znaku Przymierza człowieka z Bogiem 

w Chrystusie, jako powszechnego sakramentu zbawienia, bez odniesienia do «wielkiej 

tajemnicy» – tajemnicy związanej ze stworzeniem człowieka mężczyzną i niewiastą 

i z powołaniem ich obojga do miłości małżeńskiej, do rodzicielstwa. Nie ma «wielkiej 

tajemnicy», którą jest Kościół i ludzkość w Chrystusie, bez tej «wielkiej tajemnicy», jaką 

jest «jedno ciało», to znaczy małżeństwo i rodzina (por. GrS 19)317. Podczas Światowego 

Spotkania Rodzin w Rzymie (8.10.1994) Jan Paweł II pytał: „Rodzino, rodzino chrześci-

jańska: czym jesteś?” i dodał: „Odpowiedź znajdujemy już w początkach chrześcijań-

stwa, w okresie poapostolskim: «Jestem Kościołem domowym». Innymi słowy: jestem 

małym Kościołem, Kościołem w domu. Znów dostrzegamy tu ten sam paralelizm: rodzi-

na – Kościół; z jednej strony wymiar apostolski i powszechny Kościoła; z drugiej – jego 

wymiar rodzinny, domowy”318.  

Podobnie papież Benedykt XVI dał silny impuls rodzinie, zwłaszcza ukazując ko-

rzenie miłości i oświetlając je słowem Bożym (chodzi o tradycję i nauczanie Kościoła). 

Rzeczywistość małżeństwa i rodziny stale pojawiała się w jego nauczaniu319. 

W zatwierdzonym przez niego Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 

z 2005 r. znajdujemy odpowiedź na pytanie o to, dlaczego rodzina nazywana jest Kościo-

łem domowym: „Ponieważ w rodzinie objawia się i urzeczywistnia wymiar wspólnotowy 

i rodzinny Kościoła jako rodziny Bożej. Każdy członek, według własnej roli, praktykuje 

tu kapłaństwo chrzcielne, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się wspólnotą łaski 

i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i chrześcijańskich, miejscem pierwszego głoszenia wia-

ry dzieciom”320.  

Z kolei papież Franciszek ukazuje Kościół domowy w perspektywie wyzwań duszpa-

sterskich. Podczas spotkania z członkami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na 

rzymskim Stadionie Olimpijskim 1 czerwca 2014 r., odpowiadając na świadectwo pew-
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nej rodziny, powiedział: „Rodziny są Kościołem domowym, w którym wzrasta Jezus, 

wzrasta w miłości małżonków, wzrasta w życiu dzieci”321. Niewątpliwie wśród prioryte-

tów papieża Franciszka rodzina zajmuje centralne miejsce. Papież zachęca, by wyjść od 

piękna rodziny i głosić prawdę o niej, gdyż prawda przekonuje swoim pięknem. Zaprasza 

wreszcie do refleksji nad rodziną bogatą z punktu widzenia ludzkiego i społecznego322. 

W swoim Liście do rodzin zaznaczył, że „Kościół jest dziś powołany do głoszenia Ewan-

gelii, mierząc się także z nowymi pilnymi wyzwaniami duszpasterskimi dotyczącymi 

rodziny”323. W czasie nadzwyczajnego konsystorza w lutym 2014 r. podkreślił zaś zaan-

gażowanie Kościoła w głęboką refleksję wiary: „W naszej refleksji zawsze będziemy 

mieć na uwadze piękno rodziny i małżeństwa, wielkość tej ludzkiej rzeczywistości, tak 

prostej, a zarazem tak bogatej, na którą składają się radości i nadzieje, trudy i cierpienia, 

podobnie jak w całym życiu. Będziemy rozważać teologię rodziny i zadania duszpaster-

skie, jakie powinniśmy realizować w obecnych warunkach. Uczyńmy to w sposób głębo-

ki i bez popadania w «kazuistykę», gdyż powodowałoby to nieuchronnie obniżenie po-

ziomu naszej pracy”324. Bardzo wymowne stają się tutaj słowa Modlitwy do Świętej Ro-

dziny, którą Franciszek zredagował przed III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym 

Synodu Biskupów poświęconym rodzinie (2014): „Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń 

także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi 

szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi”325. 

Franciszek do tematu rodziny jako Kościoła domowego odnosił się w swoich wystą-

pieniach podczas wizyty na Kubie,326 podczas środowych audiencji327 oraz w adhortacji O 

miłości w rodzinie328. 

Według jednego ze współczesnych teologów, sakramentalne podstawy rodziny jako 

Kościoła domowego zawarte są w kilku podstawach. Rodzina jako locus theologicus, locus 
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communicationis, locus comunionis i locus vitae sacramentalis329. Z faktu, że rodzina jest 

miejscem życia sakramentalnego, wynika, iż ma ona szczególne znamię nadprzyrodzono-

ści. Każdy sakrament jest znakiem widzialnym, dostrzegalnym, zewnętrznym, ale także 

zawierającym niewidzialną łaskę. Przez znak sakramentalny następuje prawdziwe, osobo-

we spotkanie człowieka z Chrystusem oraz rzeczywiste zbliżenie się do miłującego Bo-

ga330. Kościół domowy zakorzeniony w sakramencie małżeństwa jest wyjątkowym miej-

scem obecności Chrystusa. Do Kościoła domowego odnoszą się szczególnie słowa Pana: 

„Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” 

(Mt 18,20). Małżonkowie wyrażają ową obecność Chrystusa nie tylko przez zgromadze-

nie w chrzcie i wierze, ale także w pełni oddania się sobie, w miłości Jednego ciała 

(por. Mt 19,6). Od ślubu całe życie małżonków chrześcijańskich staje się oddane Chry-

stusowi w Jego Kościele. Gdzie dwoje gromadzi się w imię Chrystusa, tam znajduje się 

Kościół domowy (zgromadzenie), w którym obecny jest Chrystus331.  

3.3.2. Kościół domowy częścią Kościoła powszechnego i misyjnego 

Mówiąc o Kościele, myślimy głównie o misterium nadprzyrodzonego życia pośród 

ludzi, rzeczywistości zespolonej z pierwiastka boskiego i ludzkiego na podobieństwo 

Wcielonego Słowa (por. LG 6). 

 Misterium to ujmuje Biblia w wielu nazwach i obrazach: Ludu Bożego, zwołania 

(ekklesia), ciała Chrystusa, królestwa Bożego, wspólnoty, oblubienicy Chrystusa, budow-

li, świątyni, roli uprawnej, winnicy, krzewu winnego, oliwki, trzody, owczarni itp.332 

Każda z tych nazw ukazuje Kościół w sobie właściwym aspekcie. Nie można przez 

to Kościoła ująć w jednej krótkiej formule. Jednak nagromadzone w ten sposób treści 

dają się łatwo podzielić na istotne i jakby drugorzędne. Lumen gentium wyraźnie ukazu-

je, że tym, co warunkuje istnienie Kościoła, jest zespolenie pierwiastka boskiego 

i ludzkiego. Nie ma Kościoła tam, gdzie jest tylko pierwiastek ludzki, ale też nie istnieje 

on tam, gdzie jest tylko pierwiastek boski. Tę właśnie istotę Kościoła wyrażają wymie-

nione nazwy i obrazy eklezjologiczne. Określają one okoliczności, warunki, sposoby 
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i cele zjednoczenia tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Zjednoczenie to jest zbawcze. Dla-

tego też można powiedzieć, że Kościół jest zbawieniem realizowanym w świecie albo 

inaczej: Kościół jest tam, gdzie realizuje się zbawienie333. 

W Credo wyznajemy wiarę w Kościół powszechny. Sięgając do nauczania Katechi-

zmu Kościoła Katolickiego, znajdujemy w nim najpierw wyjaśnienie terminu „powszech-

ny” („katolicki”). Oznacza on „uniwersalny”, czyli „cały” lub „zupełny”. Odnosi się to do 

Kościoła w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, jest on powszechny, ponieważ jest w nim 

Chrystus, a „tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół powszechny”. Ma on także pełnię 

środków zbawienia, czyli „poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramental-

ne, posługę święceń w sukcesji apostolskiej” (KKK 830). Po drugie, Kościół jest po-

wszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego 

(por. KKK 831). Powszechność ta opiera się zatem na Bożym zamiarze zbawienia wszyst-

kich ludzi i związanym z tym posiadaniu powszechnego „środka zbawczego”334.  

W „powszechności” Kościoła mają swoje miejsce także Kościoły partykularne, czyli 

np. diecezjalne, które są uformowane „na wzór Kościoła powszechnego”, są także „w 

pełni powszechne przez jedność z jednym z nich – z Kościołem rzymskim, który prze-

wodniczy w miłości” (por. KKK 832–834)335.  

Jakie zatem miejsce przynależy w Kościele powszechnym rodzinie? Związek Kościo-

ła z rodziną jest wieloraki. Z jednej strony: „Matka – Kościół rodzi, wychowuje, buduje 

rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana. Gło-

sząc słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, 

czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana; sprawując sakramenty, Kościół 

wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową, ażeby ją uświęcić na 

chwałę Ojca; poprzez głoszenie z nową mocą nowego przykazania miłości, Kościół pobu-

dza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę 

samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości” (FC 49). 

Z drugiej strony rodzina chrześcijańska jest w Kościele i uczestniczy w jego zbaw-

czym posłannictwie, ukazuje i realizuje Kościół, posiada w nim sobie właściwe zadania 
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i cele. Rodzina chrześcijańska jest cząstką Ludu Bożego i Ciała Chrystusa, wspólnotą 

powstałą w odpowiedzi na wezwanie Boże, w której życiu i działaniu objawia się nad-

chodzące królestwo Boże. Rodzina chrześcijańska nie wyczerpuje wprawdzie całości 

życia Kościoła, ale to życie przejawia. Nie jest nawet Kościołem partykularnym – tytuły 

te Sobór zarezerwował dla diecezji i parafii – ale Kościół ukonkretnia i umiejscawia. Tak 

jak Kościół powszechny jest wprawdzie przed Kościołami lokalnymi, ale historycznie 

nigdy bez nich nie istniał, podobnie rodziny chrześcijańskie przejawiają 

i urzeczywistniają Kościół powszechny. Kościół lokalny – diecezja lub parafia – stresz-

cza elementy konstytutywne Kościoła powszechnego: wiarę, kult i zwierzchnictwo. Ro-

dzina tego w takim stopniu nie czyni. W rodzinie jednak możliwa jest realizacja tego, co 

jest istotne dla Kościoła, mianowicie zjednoczenie pierwiastka boskiego z ludzkim. Ro-

dzina chrześcijańska przejawia sakramentalność Kościoła i kapłaństwo ludu Bożego336. 

Gerhard Ludwig Müller zaznacza, że rodzina i Kościół istnieją wzajemnie dla siebie. 

„W Pierwszej Prefacji na Mszę za nowożeńców znajduje się sformułowanie, iż «czysta 

płodność świętych małżeństw [służy] pomnażaniu przybranych dzieci [Boga], które (…) 

powiększają Kościół»337. Zatem dla rodziny i Kościoła trzeba zachować i pogłębiać od-

wieczne przymierze między rodziną a Kościołem: Rodzina z Kościoła i dla Kościoła; 

Kościół z rodziny i dla rodziny”338. 

Określenie rodziny jako „domowego niejako Kościoła” i „niejako domowego sanktua-

rium Kościoła” czy w końcu Kościoła domowego stanowi fundamentalne odkrycie rodziny 

na nowo, jako podmiotu eklezjalnego339. Tezę tę zawarł Paweł VI w Evangelii nuntiandi. 

W zasięgu apostolatu właściwego świeckim koniecznie trzeba dostrzec udział rodziny. 

W każdej rodzinie chrześcijańskiej należy odkryć różne postacie i rysy Kościoła po-

wszechnego (por. EN 71). Tekst wyraża przekonanie co do głębi wizji Kościoła domowego 

oraz ukazuje wartość eklezjalną rodziny, docenia też więzi łączące te „dwa Kościoły” oraz 

ich bliskie relacje340. W tradycji wschodniej Paul Evdokimov podkreśla wyraźnie: „Nie 

chodzi tylko o podobieństwo do Kościoła. Jako rzeczywistość łaski, wspólnota małżonków 

                                                           
336

  Por. E. OZOROWSKI, Kościół domowy, s. 43.  
337

  Mszał Rzymski, s. 96. 
338

  G.L. MÜLLER, Rodzina nadzieją Kościoła, s. 13.  
339

  F. GRASSELLI, Tutti vengono a Te, s. 73. 
340

  M. COLAVITA, La Chiesa domestica, s. 90–91. 



jest organiczną częścią wspólnoty kościelnej – ona jest Kościołem”341. 

Rodzina jest Kościołem, jednak nie wyczerpuje w sobie pełni Kościoła i nie może 

uważać się za równą ani Kościołowi powszechnemu, ani Kościołowi partykularnemu, po-

nieważ nie celebruje Eucharystii powierzonej przez Chrystusa apostołom i ich następcom, 

biskupom i prezbiterom, nie sprawuje też sakramentów, które wymagają kapłaństwa sa-

kramentalnego342. Jak uważa Domenico Sartore: „Rodzina nie może uważać się za Kościół 

lokalny w sensie technicznym, ponieważ nie posiada apostolskości w pełnym wymiarze 

(...). Dlatego wie, że szczytem jej życia jest udział w Eucharystii, zwłaszcza kiedy uczest-

niczy w zgromadzeniu eucharystycznym, któremu przewodniczy biskup”343.  

I tu zbliżamy się do istoty związku Kościoła domowego z Kościołem powszechnym. 

Więź między Kościołem domowym i Kościołem powszechnym powstaje w sakramencie. 

Właśnie łaska sakramentu małżeństwa344 sprawia, że związek rodzina – Kościół zostaje 

ostatecznie uświęcony. Łaska sakramentalna nie jest ozdobą lub akcesorium w życiu 

małżonków, wprost przeciwnie, jest tym, co umożliwia „misję sakramentalną Kościoła 

domowego (...) pośredniczenia w miłości Chrystusa do Kościoła, czyli miłości trynitarnej 

do świata”345. W tym świetle można lepiej zrozumieć udział rodziny w zbawczej misji 

Kościoła (por. FC 49). 

Rodzina chrześcijańska stanowi więc integralną część Kościoła powszechnego. Od-

grywa w tym Kościele niezwykle ważną rolę: powołuje do życia i wychowuje w jego 

wspólnocie nowych członków346. Więcej, stanowi „konstytutywną rzeczywistość ko-

ścielną”. Zważywszy na to, że jest pierwszą wspólnotą osób zawierającą elementy po-

trzebne do bycia Kościołem, w pewnym sensie pełni funkcję „pierwszego Kościoła”. Po 

II Soborze Watykańskim myśl tę podejmowali kolejni papieże oraz biskupi. Jeśli 

o Kościele mówi się, że „jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 

i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” 
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(LG 1), to dotyczy to w sposób analogiczny rodziny. Każda rodzina na ziemi jest ukie-

runkowana na bycie Kościołem, na stanie się „małym Kościołem”. To ukierunkowanie, 

ten potencjał realizuje się w chrześcijańskim małżeństwie, które otrzymuje „łaskę” 

i funkcję w Kościele inną, lecz analogiczną do tej związanej z sakramentem święceń: 

obydwa sakramenty tworzą strukturę Kościoła. Upraszczając, można by powiedzieć, że 

sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia) 

wznoszą Kościół; sakramenty pojednania i namaszczenia chorych naprawiają Kościół; 

sakramenty małżeństwa i święceń organizują strukturę Kościoła. Te dwa ostatnie działają 

w sposób odmienny i na różnych płaszczyznach, stąd wynika ich komplementarność347.  

Rodzina jest zdolna tworzyć Kościół, gdy w pełni żyje sakramentem małżeństwa. Są 

w niej obecne wszystkie cechy, które charakteryzują Kościół348. W świetle Familiaris 

consortio rodzina jest Kościołem domowym nie jakoby obok Kościoła powszechnego lub 

na zasadzie podobieństwa (tym bardziej nie na zasadzie czysto ludzkiej „imitacji”, czyli 

„naśladownictwa” Kościoła), lecz na zasadzie transcendentnego przenikania się tożsamo-

ści obu wspólnot. Rodzina jest „Kościołem” nie „oprócz” tego, czym jest jako rodzina, 

lecz właśnie przez swoją najgłębszą tożsamość: przez to, że jest rodziną (por. FC 21)349. 

W rodzinie zbudowanej na małżeństwie szczególnie skutecznie i wyraziście uobec-

nia się rzeczywistość Kościoła jako powszechnego sakramentu zbawienia. Rodzina jest 

bowiem rzeczywistością, która dotyka człowieczeństwa. Jednak to sakramentalność mał-

żeństwa obiektywnie czyni rodzinę Kościołem domowym, a zatem wymiarem ewangeli-

zacji. Rodzina stanowi podstawowy, najpowszechniejszy i najbardziej uniwersalny przy-

kład obrazujący, w jaki sposób Chrystus jest złączony z Kościołem (por. Ef 5) oraz jakie 

znaczenie ma Kościół dla świata. A czym jest Kościół dla świata? Trwaniem Chrystusa. 

Kościół jest sakramentem, ponieważ umożliwia spotkanie Boga z człowiekiem (por. LG 

1). Tak samo małżeństwo jest sakramentem, gdyż realizuje możliwość głębokiego zjed-

noczenia w Chrystusie dwojga ludzi, którzy się kochają i staje się okazją, miejscem ekle-

zjalnym (Kościołem domowym) dla wszystkich350. 

Myśl tę bardzo trafnie rozwinął Jan Paweł II na otwarcie V Synodu Biskupów 26.09. 
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1980 r.: „Rodzina jest podstawowym przedmiotem ewangelizacji i katechezy Kościoła, 

ale jest też ich niezbędnym i niezastąpionym podmiotem: podmiotem twórczym. Właśnie 

dlatego, aby być tym podmiotem, czyli nie tylko trwać w Kościele i czerpać z jego du-

chowego bogactwa, ale też żeby tworzyć Kościół w jego wymiarze podstawowym, jako 

«Kościół w miniaturze» (Kościół domowy), rodzina musi być w sposób szczególny świa-

doma misji Kościoła i swojego udziału w tej misji”351.  

Tekst ten dostarcza nam bardzo ważnych wskazówek. Papież, mówiąc, że rodzina 

chrześcijańska jest podmiotem „niezbędnym i niezastąpionym” ewangelizacji 

i katechezy, dodaje: „podmiotem twórczym”. Słowa te nie zostały użyte przypadkowo, 

stanowią nawiązanie do innego podmiotu – „instytucjonalnego”: papieża, biskupów, 

prezbiterów. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości ewangelizacji 

i wierności początkom, źródłu, z którego wypływa. Rodzina z kolei jest podmiotem 

zmierzającym do wcielenia przesłania „tu i teraz” w każdym momencie historycznym. 

Jej zadaniem jest realizowanie procesu osmozy między Ewangelią i życiem352.  

Dotykamy tutaj, ważnego dla naszych badań, misyjnego wymiaru Kościoła domo-

wego. Jak już to było powiedziane na początku za Janem Pawłem II, małżeństwo 

i rodzina są „małym Kościołem misyjnym”. Skoro jednak, co zostało już wykazane, Ko-

ściół domowy jest częścią Kościoła powszechnego, nie można omawiać tej kwestii bez 

zatrzymania się najpierw nad misyjnością Kościoła powszechnego. 

Kościół powszechny, będący Kościołem pielgrzymującym, jest „misyjny ze swej na-

tury” (AG 2)353. Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był „powszechnym sakra-
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mentem zbawienia”, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby 

własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela (por. AG 1). Otrzymał on nakaz 

urzeczywistniania planu powszechnego zbawienia, który od czasów przedwiecznych 

wypływa ze „źródła miłości”, czyli z miłości Boga Ojca. Będąc „powszechnym sakra-

mentem zbawienia”, przedstawia się on światu jako przedłużenie misterium 

i posłannictwa Chrystusa, jedynego Odkupiciela. Kościół zebrany w jedno przez Ducha 

Świętego, głównego sprawcę misji, od Niego otrzymuje światło i moc do głoszenia 

prawdy o Chrystusie i o objawionym przez Niego Ojcu (por. CMis 1). 

Kościół jest więc misyjny nie z ustanowienia ludzkiego, lecz Bożego. Jak Ojciec po-

syła Syna, a Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, tak cała Trójca Święta posyła Ko-

ściół (por. AG 2). Absolutnym początkiem Kościoła jako misji jest osoba Ojca. Zamysł 

miłości (agape) Ojca udzielenia się swemu stworzeniu, co urzeczywistnia się przez po-

słanie Syna i Ducha i ma początek w ich pochodzeniach wewnątrz Trójcy Świętej, spra-

wia, że Kościół jest misyjny od swego początku i ze swej natury. Ze źródła miłości, która 

jest w Ojcu, dającemu pochodzenie innym Osobom, wypływa zamysł i plan zbawienia, 

a więc początek Kościoła. Misyjny byt Kościoła wypływa z posłania Syna i Ducha Świę-

tego według zamysłu Boga Ojca (por. AG 2). W tym zamyśle Boga udzielania lub prze-

kazywania życia stworzeniu – na wzór Trójcy Świętej – widać zamiar utworzenia Ludu 

Bożego, dalej dzielącego się otrzymanym darem. Boskim planem zbawienia staje się 

Kościół misyjny z samej konieczności swego istnienia354. 

Misje Kościoła łączą dwa bieguny: Ojca, który posyła Syna, oraz ludzi i świat, do 

którego Syn jest posłany. Działalność misyjna jest zatem nie tylko missio Dei, ale rów-

nież missio hominis. Bóg stworzył człowieka jako naturaliter socialis. Człowiek nie 

osiągnie zasadniczych celów swego życia, a przede wszystkim zbawienia wiecznego, bez 

pomocy drugiego człowieka. Aby mógł stać się uczniem Chrystusowym, ktoś mu musi 

Chrystusa głosić. Inicjatywa zbawienia świata wyszła od Ojca. „Nie jest wolą Ojca wa-

szego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” (Mt 18,14). Misje biorą 

swój początek w Ojcu, urzeczywistniają się w świecie i znajdują swe wypełnienie po-
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nownie w Ojcu355. 

Kościół nie byłby Kościołem Chrystusa, gdyby nie był misyjny, tzn. posłany do ca-

łego świata. Misje są podstawą wiarygodności chrześcijaństwa, ponieważ działalność 

misyjna Kościoła obejmuje „wszelkie stworzenie” (Mt 15,15) i „wszystkie narody” 

(Mt 28,19) „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8) i „aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jest 

wypełnieniem mandatu Chrystusowego (Mt 28,19–20) i naturalnym przejawem życia 

Kościoła356. Stąd mandat misyjny Chrystus ma zasięg uniwersalny, osobowy, przestrzen-

ny i czasowy.  

W dniu Pięćdziesiątnicy, przez zstąpienie Ducha Świętego, Kościół publicznie 

ujawnił (por. AG 4; LG 4), że posłany jest, aby głosić, świadczyć, aktualizować 

i upowszechniać misterium communio Trójcy Świętej (por. KKK 738)357. To właśnie 

wtedy, w dniu Zesłania Ducha Świętego, gdy Piotr wyszedł z Wieczernika i wygłosił 

mowę misyjną, którą można nazwać „pierwszym kazaniem misyjnym” (por. Dz 2,14–

36), zaczęła się działalność misyjna Kościoła, która trwać będzie aż do paruzji358. Epoka 

Kościoła pielgrzymującego359, zawarta między dwoma przyjściami Chrystusa, jest wła-

śnie czasem misji360. 

Działalność misyjna nie jest jakimś marginesem, przeciwnie – stanowi podstawowy 

obowiązek Kościoła (por. AG 35). Wynika ona z samego charakteru ludu mesjanicznego, 

mianowicie z jego natury apostolskiej i katolickiej; jest głęboko związana z jego jedno-

ścią i świętością (por. AG 6)361. 

Wojciech Polak, analizując wymiar misyjny Kościoła w nauczaniu posoborowym, zau-

waża, że zarówno Paweł VI, jak i Jan Paweł II podkreślają wewnętrzny dynamizm Kościoła, 

który czyni go posłanym dla zbawienia ludzkości. Na pierwszym miejscu Paweł VI odwołuje 

się do przymiotów Kościoła, tj. do katolickości (uniwersalności) i bycia apostolskim. Podkre-

ślając dynamiczny charakter Kościoła, ukazuje jego przymioty jako statu fieri, tzn. pokazują 
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z jednej strony otwartość uniwersalną Kościoła, a z drugiej strony są podstawą Kościoła jako 

społeczności dynamicznej, która koniecznie powinna się rozwijać. Następnie papież łączy 

dyskurs o naturze misyjnej Kościoła z koncepcją Kościoła jako komunii. Misyjność włączona 

w komunię jest zatem instrumentem i drogą nowej, głębszej komunii. W ten sposób celem 

misji nie może być nic innego, jak właśnie komunia. I jest to miejsce, w którym spotyka się 

nauczanie Pawła VI i Jana Pawła II. W nauczaniu papieża Wojtyły natura misyjna Kościoła 

jest bardzo mocno powiązana z jego wymiarem komunii. Z jednej strony communio jest wi-

dziane jako źródło misji, z drugiej zaś ewangelizacja czyni i umacnia Kościół jako wspólnotę. 

Jan Paweł II w odróżnieniu od Pawła VI dzieli przymioty Kościoła: pierwsza uniwersalność 

(katolickość) byłaby związana z wymiarem ad extra Kościoła (misyjność), druga zaś, ad intra 

(apostolskość), byłaby rozumiana jako wierność Kościoła tradycji apostolskiej362. 

Robert Skrzypczak dostrzega jeszcze jedną ważną kwestię: zgodnie ze strukturą wia-

ry, którą Kościół żyje, a która składa się ze słowa i sakramentu, oraz logiką dzielenia się 

z innymi tym, czym i ze względu na co samemu się żyje, można powiedzieć, że Kościół 

jako misja spełnia się poprzez słowo i sakrament. Słowo głoszone i sakrament urzeczy-

wistniający to, co niesie słowo – dwa sposoby komunikacji Boskiej commnio wśród ludzi 

w ramach ich historii. Wprowadzenie więc pojęcia „sakrament” do eklezjologii akcentuje 

i docenia ów drugi wymiar misji Kościoła, to mianowicie, że „jest sakramentem przez 

samo swoje istnienie jako wspólnota, która poświadcza i reprezentuje w świecie dzieło 

Chrystusa” (RP 11; RH 20). Im bardziej zaangażowany w dzieło misyjne, tym mocniej 

ujawnia swą sakramentalność. Jest sakramentalny, ponieważ jest misyjny; jest misyjny, 

ponieważ jest sakramentalny (por. ChL 32)363. 

Pius XI w encyklice Rerum Ecclesiae z 1926 r. oraz Jan Paweł II w Redemptoris 

missio z 1990 r., mówiąc o działalności misyjnej, odwołują się do miłości bliźniego. Je-

żeli ktoś szczerze kocha bliźniego, winien zadbać o jego zbawienie wieczne. Tak jak 

miłość do bliźniego jest powszechna, tak i troska o zbawienie winna być powszechna 

i obejmować również niewierzących w Chrystusa. Trzeba zatem do nich iść, aby głosić 

im Dobrą Nowinę o zbawieniu. Motywacja może być również pragmatyczna. Teologicz-

na wywodzi się z woli Bożej, pragmatyczna – z potrzeb człowieka. Pragmatyczną moty-
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wacją posługuje się również Jan Paweł II w Redemptoris missio – przytacza liczbę tych 

mieszkańców naszego globu, którzy jeszcze czekają na zwiastunów Ewangelii 

(por. RMis 31, 86)364. 

W tym kontekście Michał Studnik, pisząc o motywacji działalności misyjnej, wysu-

wa także argument motywacji altruistycznej połączonej z empatią. Empatia 

w odniesieniu do działalności misyjnej polega na tym, że człowiek z większą wrażliwo-

ścią odbiera informacje dotyczące trudnego lub nawet tragicznego położenia ludzi żyją-

cych w biednych krajach misyjnych. Efektem tego jest to, że spieszą tam z pomocą za-

równo osoby duchowne, jak i świeckie. Właściwość empatyczna posiada zazwyczaj swo-

je uwarunkowania genetyczne, jednak czasami pojawia się wskutek silnych doświadczeń 

życiowych, takich jak np. doświadczenie czyjejś pomocy w bardzo trudnym położeniu. 

Źródłem empatii mogą być również przemyślenia dotyczące sensu życia. Wreszcie empa-

tia może być efektem procesu uczenia się. Stąd „w całym misyjnym procesie formacyj-

nym katolików – stwierdza Studnik – należy pobudzić chęć zaangażowania wiernych 

w sprawę misji, uaktywnić motywację oraz rozwijać u wiernych zdolności empatyczne, 

umiejętności otwierania się na potrzeby Kościoła misyjnego, tak w zakresie duchowym, 

religijnym, jak i humanitarnym (tzw. promotio humana), zewnętrznym”. Owa otwartość 

na drugiego człowieka, na jego potrzeby, a w konsekwencji wytworzenie w sobie goto-

wości do pospieszenia z bezinteresowną pomocą człowiekowi znajdującemu się w takiej 

lub innej niedoli (altruizm), stanowi fundamentalny wymóg religii chrześcijańskiej365. 

Do takiej postawy przepełnionej miłością bliźniego, której przejawem będzie altru-

izm i empatia, a która znajdzie swoje przełożenie na działalność misyjną, winna wycho-

wywać rodzina, rodzina wrażliwa na dobro każdego człowieka. Jeśli rodzina chrześcijań-

ska nie wywiązuje się ze swojego zadania „twórczej ewangelizacji”, misja Kościoła 

w pewnym stopniu ulega skostnieniu, Ewangelia nie przystaje do świata, staje się „nieak-

tualna” i mało wyrazista366. 

Norberto Rivera Carrera w 1998 r. napisał 12 listów do rodzin. W jednym z nich, pi-

sząc o Kościele domowym jako owocu i pomocniku w dziele ewangelizacji, retorycznie 
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pyta: „Gdzież człowiek uczy się kochać i bronić życia, jeśli nie w rodzinie? Gdzież czło-

wiek uczy się respektować inne osoby, jeśli nie w rodzinie? Gdzież w praktyce realizuje 

się miłość, oddanie innym i zamiłowanie do pracy, jeśli nie w rodzinie? Gdzież lepiej niż 

w domu rodzinnym nauczymy się święcić dzień Pański, jeśli nie poprzez naukę 

i przykład rodziców uczestniczących w cotygodniowej, niedzielnej mszy świętej? Gdzież 

nauczymy się czytać słowo Boże i wdrażać jego naukę w życie, jeśli nie poprzez działa-

nie rodziców mające na celu zapoznanie nas z tekstem Pisma Świętego?”367. 

„W rodzinie – «małym Kościele» (lub Kościele domowym) – podkreśla En-

nio Antonelli – chodzi o konkretne urzeczywistnienie się Kościoła. Małżonkowie nie 

tylko «otrzymują» miłość Chrystusa, stając się wspólnotą «zbawioną», ale są również 

powołani do «przekazywania» braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten spo-

sób wspólnotą «zbawiającą» (por. FC 49). Stają się wreszcie wspólnotą życia i miłości, 

która bardziej ewangelizuje przez to, czym jest niż przez to, co robi – zupełnie tak jak 

Kościół (por. FC 50)”368. 

Powiązanie Kościoła domowego z Kościołem powszechnym i jego misję w świecie 

można lepiej zrozumieć, badając wewnętrzne mechanizmy, które prowadzą każde małżeń-

stwo i rodzinę chrześcijańską do wyjścia z siebie, do budowania relacji communio zatacza-

jącej coraz szersze kręgi, obejmując przede wszystkim inne miejscowe rodziny chrześci-

jańskie, a następnie innych członków wspólnoty chrześcijańskiej oraz chrześcijan na całym 

świecie i całą ludzkość369. 

Relacja między Kościołem a rodziną przedstawia się więc jako typowa wymiana da-

rów, zdolności i zaangażowania. Cechy dominujące to współdziałanie i wzajemność. 

Rodzina staje się więc, w pewien sposób, jednostką miary życia Kościoła, jej paradygma-

tem odniesienia, widoczną obecnością do postrzegania żywotności. W tym świetle rodzi-

na odkrywa się coraz bardziej jako rzeczywistość dynamiczna i operacyjna; dynamiczna, 

a więc także misyjna370. 

Bycie w Chrystusie „wspólnotą życia i miłości” (GS 48; FC 17) widoczne jest 

w różnych aspektach posłannictwa rodziny: wzajemnej pomocy, hojnym 
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i odpowiedzialnym przekazywaniu życia, wychowywaniu dzieci, wkładzie w spoistość 

i rozwój społeczeństwa, zaangażowaniu obywatelskim, czynnym udziale 

w przedsięwzięciach kościelnych i posłudze charytatywnej, ale także w zaangażowaniu 

apostolskim371. 

Jest oczywistą rzeczą, iż misyjne powołanie Kościoła polega na rozgłaszaniu Ewan-

gelii w oddalonych geograficznie przestrzeniach, oddalonych od Ewangelii pod wzglę-

dem kulturalnym i religijnym, jak i na wychodzeniu do każdej ludzkiej osoby, by głosić 

jej Chrystusa oraz jednoczyć ją w Chrystusie i w Kościele z całą ludzkością. Kościół jest 

jednym Kościołem, o ile w określonym znaczeniu wyraża jedność całej ludzkiej rodziny. 

Jest święty, ponieważ wszystkich ludzi prowadzi do świętości, by w ten sposób uwiel-

biane w nim było Boże Imię. Jest katolicki, zarówno poprzez otwarcie na różnorodność, 

jak i tworzenie wśród niej zgodności. Jest apostolski, gdyż jest posłany do ewangelizacji 

całego człowieka i całej ludzkości372. W liście do uczestników IV Światowego Spotkania 

Rodzin w Manili (22–26.01.2003) Jan Paweł II zaapelował do rodzin: „Drogie rodziny 

chrześcijańskie! Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako Ko-

ścioły domowe! Bądźcie w Chrystusie światłem świata! Bądźcie przede wszystkim «do-

brą nowiną dla trzeciego tysiąclecia», gorliwie żyjąc swoim powołaniem (...). Pełnijcie 

czynną rolę w Kościele i w świecie”373.  

Na podstawie tej analizy widzimy wyraźnie, że Kościół domowy, chcąc być auten-

tyczną cząstką Kościoła powszechnego, powinien posiadać wspólną z nim naturę – natu-

rę misyjną. Powinien być ukierunkowany na dawanie świadectwa życia i świadectwa 

wiary chrześcijańskiej światu niechrześcijańskiemu374. Misyjna natura Kościoła znajduje 

swoją konkretną realizację w małżeństwie i rodzinie, Kościele domowym, uprzywilejo-

wanym miejscu urzeczywistniania się, nawet jeśli tylko częściowo, misji „dużego Ko-

ścioła” (por. LG 11; AA 11)375. 

W tym duchu wypowiada się dokument Instrumentum laboris przed XIV Zgromadze-
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niem Synodu Biskupów na temat rodziny w 2015 r.: „W świetle nauczania Soboru Waty-

kańskiego II i kolejnych dokumentów magisterialnych, zalecono, aby dokładnie zbadać 

wymiar misyjny rodziny jako domowego Kościoła, który jest opierany na sakramencie 

chrztu i osiągnięty poprzez spełnianie własnego, właściwego zadania w społeczności chrze-

ścijańskiej. Rodzina jest z natury misyjna i zwiększa swoją wiarę w samym akcie komuni-

kacji tej wiary innym”376. 

Fronco Costa, odpowiadając na pytanie, dlaczego rodzina jako Kościół domowy jest 

misyjna, stwierdza: „Jeśli «Kościół jest misyjny ze swej natury, gdyż nakaz Chrystusa 

nie jest czymś przypadkowym czy zewnętrznym, ale sięga samego serca Kościoła» 

(RMis 62), to misyjna jest również rodzina chrześcijańska, na swój sposób oraz pomimo 

dwuznaczności i ograniczeń wynikających z natury stworzeń i z grzechu, bo przez Ko-

ściół i w Kościele została zrodzona, wychowana i utworzona. Rodzina powinna być taka, 

jaka jest z natury: misyjna. Owoce i znaki duchowej płodności Kościoła są widoczne 

wówczas, gdy «rodzina chrześcijańska staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem 

macierzyństwa Kościoła» (FC 49). W ten sposób Jan Paweł II podsumowuje nauczanie 

Soboru na temat rodziny jako «małego Kościoła» oraz na temat małżonków jako świad-

ków i współpracowników płodności Kościoła – matki (por. LG 11, 35, 41). Inna udana 

synteza teologiczna, również z Familiaris consortio, przedstawia misję rodziny polegają-

cą na «strzeżeniu, objawianiu i przekazywaniu miłości, będącej żywym odbiciem 

i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana 

Kościołowi, Jego oblubienicy» (FC 17)”377. 

Dokument Ad gentes nadmienia o znaczeniu rodziny w kształtowaniu powołań do 

pracy na misjach (por. AG 39). Jakkolwiek była to jedynie wzmianka w końcowym 

fragmencie dokumentu, w kontekście całej jego nauki miała duże znacznie. Posłannictwo 

misyjne rodziny chrześcijańskiej zostało pośrednio utożsamione z misyjną naturą Kościo-

ła, którą dekret dokładnie charakteryzował, uzasadniając głęboko teologicznie działal-

ność misyjną Kościoła oraz wskazując metody i główne kierunki pracy misyjnej. Doku-

ment na nowo wyznaczał misjom należne im miejsce w Kościele i przekazywał obowią-
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zek szerzenia wiary każdemu ochrzczonemu378. 

Uniwersalność i misyjność tworzą horyzont i dynamizm właściwy każdej ewangeli-

zacji, dlatego też „wiara i posłannictwo ewangelizacyjne rodziny chrześcijańskiej mają 

również owo tchnienie misyjności katolickiej”379.  

Rodzina chrześcijańska jako Kościół ewangelizuje zgodnie z dynamiką sakramental-

ną przede wszystkim swoim życiem, w stopniu, w jakim jest ono zgodne z Ewangelią, 

a potem także przez ewentualne, specyficzne działania; ewangelizuje swoim istnieniem 

i działaniem, czyli w sposób sobie właściwy, szczególny i niezastąpiony (por. FC 50)380. 

Soborowy dekret Ad gentes przypomina rodzicom jako katolikom świeckim: „Jest 

im właściwym zadaniem, żeby napełnieni Duchem Chrystusa, na sposób zaczynu, od 

wewnątrz ożywiali i porządkowali sparwy doczesne, aby realizowały się one zawsze 

według nauki Chrystusa” (AG 15)381.  

Christifideles laici konstatuje, że «wezwanie Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat” sta-

le znajduje oddźwięk we wspaniałomyślnej postawie wielu osób świeckich, gotowych 

porzucić dotychczasowe życie, wykonywaną pracę, własny region czy ojczyznę, by udać 

się – przynajmniej na jakiś czas – na terytoria misyjne. Budujące świadectwo gorącej 

miłości do Chrystusa i Kościoła dają także małżonkowie chrześcijańscy, którzy naśladu-

jąc Akwilę i Pryscyllę (por. Dz 18; Iz 16,3n), oddają się aktywnej działalności na zie-

miach misyjnych. Prawdziwie misyjna jest także obecność tych świeckich, którzy 

z różnych przyczyn zamieszkując kraje i obszary, na których dotychczas Kościół nie jest 

jeszcze ustabilizowany, dają tam świadectwo swojej wiary» (ChL35)382.  

Jan Paweł II, zwracając się do światowego zgromadzenia Ruchu Focolari poświęco-

nego „Rodzinie i Miłości”, powiedział: „Kiedy Chrystus wysłał swoich uczniów po raz 

pierwszy, by głosili «Dobrą Nowinę», wysłał ich po dwóch (Mk 6,7). Wy także jesteście 

wysłani we dwoje – poprzez ten wielki sakrament, który czyniąc was mężem i żoną – 

czyni Was zarazem świadkami Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”383.  
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Szerzej na ten temat pisze Mieczysław Guzewicz, który w swoich biblijnych rozwa-

żaniach o posłaniu uczniów przez Chrystusa: „Rozesłał ich po dwóch”. Odnośnie do 

małżeństwa czytamy tam m.in.: „Na myśl przychodzą inne sceny z Pisma Świętego, któ-

re pokazują, że do poświadczenia głoszonej prawdy potrzebnych było np. dwóch mężów 

czy dwóch aniołów (fragment o przemienieniu Jezusa – Łk 9,30; oznajmienie niewiastom 

wiadomości o pustym grobie – Łk 24,4). Podobnie jest z małżeństwem, również i ono ma 

możliwość wypełniania takiej misji. «Po dwóch» rozsyłane jest każde małżeństwo, aby 

w szczególny sposób, przez świadectwo, realizować istotę królestwa Bożego. Podobnie 

jak w przypadku rozesłania uczniów, opisanego w Ewangelii, mąż i żona mają możli-

wość ciągłej konsultacji z Mistrzem, uzyskiwania rad, wskazówek, wsparcia. On ich 

posyła i Jemu także, a może przede wszystkim, zależy na powodzeniu tej misji. To czło-

wiek czerpie ze zbawczej inicjatywy Boga, jednak dobrze jest mieć świadomość, kto stoi 

za uczniem, kiedy ten trudzi się w realizacji dzieła misyjnego”384.  

Małżonkowie, związani ze sobą sakramentem małżeństwa, przyczyniają się 

w sposób istotny do wzrostu Kościoła przez wydanie na świat dzieci i ochrzczenie ich 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wraz z Kościołem domowym wzrasta w ten spo-

sób Kościół powszechny. I nie tylko tutaj – w porządku doczesnym, ale i na wiecz-

ność385. 

Jeśli małżeństwo jest „znakiem” Kościoła (Ef 5,32), a rodzina „doświadczeniem Ko-

ścioła” (LG 11), i jeśli Kościół jest Kościołem tylko wtedy, gdy jest misyjny, to zaślubi-

ny Kościoła i rodziny, Kościoła i świata, rodziny i całej ludzkości są bardzo ważne dla 

współczesnego świata. Jak mówił Hélder Câmara, niech każda pojedyncza rodzina „ad-

optuje” powszechną (uniwersalną) rodzinę ludzką386. 

Zbawczy charakter sakramentu małżeństwa nie odnosi się tylko do tych, którzy w nim 

bezpośrednio uczestniczą, ale jest także znakiem zbawienia dla innych. Stanowi świadec-

two i ofertę pomocy dla tych, którzy potrzebują ratunku i znajdują się w jakimkolwiek 

kryzysie. Małżeństwo i rodzina chrześcijańska są sakramentem obecności i działania Boga 

w tej podstawowej komórce życia ludzkiego i przez nią wobec świata. Jako takie mają więc 
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charakter misyjny: świadczą o żywej obecności Boga między ludźmi w ich najbardziej 

intymnej relacji387.  

W Kościele w Niemczech jedno z pytań przysięgi małżeńskiej dotyczy odpowie-

dzialności za Kościół i świat. Kapłan pyta kolejno narzeczonego i narzeczoną: „Czy je-

steście oboje jako chrześcijańscy małżonkowie gotowi wziąć na siebie współodpowie-

dzialność za Kościół i świat?”388.  

W rodzinie chrześcijańskiej urzeczywistnia się w jakiś sposób misyjna natura Ko-

ścioła i znajduje odbicie tajemnica Kościoła communio i missio389. Życie rodziny jest 

realizowane według swojej typowej specyfiki – jako wspólnota oparta na miłości we-

wnętrznej Kościoła i jego misji. Podstawowe założenie stanowi łączność duchowa i ko-

ścielna. Jest ona realizowana symbolicznie na różnych poziomach we wspólnocie rodzin-

nej, w różnych działach i podddziałach wspólnoty parafialnej lub diecezjalnej. Każda 

rodzina chrześcijańska, jako odbicie wewnętrznego życia miłości Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, jest powołana do realizowania łączności duchowej i kościelnej, dzięki której 

może stawać się „wspólnotą kościelną”. Z pewnością rodzina jest „wspólnotą kościelną 

niespełnioną”, gdyż nie ma wyświęconego szafarza, który mógłby przewodniczyć Eucha-

rystii. Owego niespełnienia nie można jednak traktować jako niedostatek czegoś, ale jako 

potrzebę integracji w większej wspólnocie390.  

Rodzina chrześcijańska jest podmiotem działalności misyjnej oraz miejscem dojrze-

wania posłannictwa ad gentes w Kościołach partykularnych na rzecz Kościoła po-

wszechnego391. W działalność misyjną wpisany jest udział rodziny chrześcijańskiej; za-

sadniczy motyw jest zawsze ten sam: jej kościelna natura. Jeśli rodzina jest Kościołem 

i jeśli Kościół ze swej natury jest misyjny, to także rodzina jest misyjna392. Nauczanie 

Kościoła nie poprzestaje na perspektywie ewangelizacji w rodzinie, ale ukierunkowuje ją 

w sposób konkretny na inną perspektywę – rodziny jako podmiotu nowej ewangelizacji 
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i posłannictwa ad gentes393. 

Związek małżeństwa z rodziną – Kościół jest tak głęboki i zasadniczy, że składa się 

na „tożsamość chrześcijańską” rodziny, która na swój sposób stanowi objawienie 

i urzeczywistnienie „tajemnicy Kościoła”. I odwrotnie, „tajemnica Kościoła” jest też 

widoczna i żywa poprzez konkretną i namacalną rzeczywistość rodziny chrześcijańskiej. 

Podobnie zatem jak Kościół, również rodzina, na swój własny sposób, jako Kościół do-

mowy, objawia (por. LG 11) swoją misyjną naturę, która wyraża się i realizuje 

w działalności misyjnej394. Jeśli rodzina chrześcijańska jest Kościołem domowym, bo jest 

wyrazem i urzeczywistnieniem Kościoła jako takiego, ona również otrzymuje od Jezusa 

Chrystusa i od Jego Ducha łaskę prowadzenia zbawczej misji oraz odpowiedzialność za 

nią395. 

Jan Paweł II wyraźnie stwierdza to w adhortacji Familiaris consortio: „Rodzina 

chrześcijańska jest do tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój 

sposób, uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła: małżonkowie i rodzice 

chrześcijańscy, na mocy sakramentu «we właściwym sobie stanie i porządku życia mają 

własny dar wśród Ludu Bożego». Dlatego też nie tylko «otrzymują» miłość Chrystusa, 

stając się wspólnotą «zbawioną», ale są również powołani do «przekazywania» braciom 

tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą «zbawiającą». Tak więc 

rodzina chrześcijańska, będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej płodności Kościoła, 

staje się symbolem, świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła” (FC 49). 

Otwarcie się rodzin na wymiar misyjny jest faktem ewangelizacyjnym i kulturowym, 

polegającym nie tylko na prowadzeniu działań i inicjatyw; zaś spadek przyrostu natural-

nego należy rozważać nie tylko pod względem – nawet jeśli poważnych – problemów 

demograficznych i społecznych, albo związanego z tym braku powołań. 

W rzeczywistości oznacza spadek gotowości do patrzenia dalekosiężnego, do angażowa-

nia się dla dobra przyszłych pokoleń, poczynając od przygotowywania im miejsca; wska-

zuje na społeczeństwo chore na egoizm i głęboko naznaczone przez grzech396. 

Obowiązek misyjny Ludu Bożego (por. AG 36) i każdej wspólnoty chrześcijańskiej 
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(por. AG 37) znajduje w rodzinie szczególny wyraz. „Rodzinę, podobnie jak Kościół, 

należy uważać za pole, na które przynosi się Ewangelię i z którego ona się rozkrzewia. 

Dlatego w łonie rodziny świadomej tego zadania, wszyscy jej członkowie ewangelizują, 

a także podlegają ewangelizacji (...). Rodzina staje się głosicielką Ewangelii dla wielu 

innych rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje” (EN 71). 

Działalność misyjna z kolei jest „najważniejszym i najświętszym zadaniem Kościoła” 

(AG 29). „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Ta wypowiedź Jezusa 

Chrystusa jest wiążąca i najlepiej wyraża jedność oraz ciągłość misji. Missio Ecclesiae 

bierze bowiem początek z Missio Dei (por. CMis 2). Również Missio Familiae – misja 

ewangelizacyjna rodziny, Kościoła domowego – bierze początek z Missio Dei397. „Cały 

Kościół jest wezwany do zaangażowania się w ową misję przez autentyczną współpracę. 

Każdy chrześcijanin na mocy chrztu i bierzmowania włącza się w nurt działania nadprzy-

rodzonego, w wieczny plan samego Boga dotyczący powszechnego zbawienia, który 

realizuje się dzień po dniu wobec następujących po sobie pokoleń, tworzących wielką 

ludzką rodzinę” (CMis 2). 

Powszechne powołanie do świętości, o którym mówił II Sobór Watykański (por. LG 

40), jest ściśle związane z powszechnym powołaniem do działalności misyjnej (RMis 

90). Dlatego na świeckich spoczywa ciężar i zaszczyt rozpowszechniania przesłania 

chrześcijańskiego poprzez własny przykład i słowo. Ma się to dokonywać w różnych 

środowiskach, m.in. w rodzinie. Ta świecka misja nie jest tylko kwestią skuteczności 

działania apostolskiego, lecz także obowiązkiem i prawem wynikającym z godności oso-

by ochrzczonej398. 

Świadectwo życia chrześcijańskiego, które jest obowiązkiem misyjnym całego Ludu 

Bożego, wszystkich małżonków chrześcijańskich i każdej rodziny wierzącej, będzie naj-

lepszą pomocą w ewangelizacji każdego środowiska ludzkiego. Takie zadanie misyjne 

wyznacza małżonkom chrześcijańskim dekret misyjny: „Wszyscy bowiem chrześcijanie 

wszędzie, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak 

ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego, i 

przez którego zostali umocnieni w czasie bierzmowania, aby inni, widząc ich dobre 
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uczynki, chwalili Ojca oraz by mogli pełniej zrozumieć prawdziwy sens życia ludzkiego i 

dostrzec powszechną więź wspólnoty ludzkiej” (AG 11)399. 

Zgodnie z Familiaris consortio, relację między parafią i rodziną należy zawsze wi-

dzieć w kluczu misyjnym: w parafii rodzina otrzymuje siłę, żeby iść „na krańce świata”. 

Działalność rodziny nie kończy się w obrębie parafii, ale ukierunkowana jest też na ze-

wnątrz. Rodzina chrześcijańska zawiązuje wraz z innymi rodzinami chrześcijańskimi sieć 

na miejscu, aby utworzyć wspólnotę (parafialną i diecezjalną) – ze swej natury ewangeli-

zacyjną – ale także, by wyjść poza ramy lokalne i nieść świadectwo i przepowiadanie 

Ewangelii innym narodom400. 

W katolickim wychowaniu potomstwa, do którego zobowiązują się rodzice 

w sakramencie małżeństwa, zawiera się otwarcie na cały Kościół katolicki, w którym 

żyje Chrystus. Wychowanie w duchu solidarności misyjnej jest znakiem, że sami rodzice 

dostrzegają sens i wartość swojej wiary, oraz że pragną te wartości przenieść na swoje 

dzieci, by wypielęgnować w nich poczucie odpowiedzialności za Kościół i nauczyć pięk-

nej cechy humanizmu401. 

4. Kościół domowy – ogniskiem misyjnym  

Rodzina bywa nazywana ogniskiem domowym. Już starożytni Rzymianie w rzędzie 

wartości godnych największego poświęcenia stawiali „ołtarze i domowe ogniska” (pro 

aris atque focis – Cicero), a więc wartości religijne oraz rodzinne. Te ostatnie, słusznie 

wiązane z religijnymi, nazwane zostały bardzo charakterystycznym i godnym uwagi 

mianem „ogniska” (łac. focus). W czasach starożytnego Rzymu każde „domostwo” fak-

tycznie traktowane było jako „ognisko domowe”, „ognisko rodzinne”, a więc zjawisko 

społeczne posiadające cechy prawdziwego „ogniska”. Inne narody i języki także przejęły 

to trafne określenie (por. np. fr. foyer, staropolskie „ognisko domowe”)402. Owo ognisko 

domowe w kontekście misyjnego aspektu rodziny można określić jako Domowe Ognisko 

Misyjne, w którym wszyscy zapalają swoje wici zwiastunów Ewangelii „aż po krańce 
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ziemi”. 

Małżeństwo i rodzina jest i powinna stawać się domowym ogniskiem misyjnym, bo 

taki jest zamysł Boga Stwórcy i Odkupiciela świata. Jeśli chce „stawać się rodziną”, 

„pierwszym miejscem «humanizacji» osoby i społeczeństwa” (ChL 40), „sanktuarium 

życia” oraz „ośrodkiem kultury życia” (por. CA 39)403, powinna także otwierać się na 

misyjną działalność Kościoła. 

 W dalszej części pracy podjęte zostaną badania nad misyjną duchowością Kościoła 

domowego, by wreszcie wykazać, że misyjny Kościół domowy jest sercem nowej ewan-

gelizacji. 

4.1. Duchowość misyjna Kościoła domowego 

Małżeństwo i rodzina – Kościół domowy – chcąc się stać domowym ogniskiem mi-

syjnym, powinna swoją duchowość małżeńską404 tak przemieniać, aby żyć specyficzną 

duchowością misyjną405. Postawmy zatem pytanie: Czym jest duchowość misyjna? Aby 

móc w pełni na nie odpowiedzieć, warto najpierw sięgnąć do źródła, czyli do duchowości 

misyjnej Jezusa.  

Daniel Oh, podejmując ten temat, wskazuje na trzy jej charakterystyczne cechy. 

Pierwszą jest „rozpoznanie” – Syn nie może uczynić niczego sam. Może czynić tylko to, 

co widzi u Ojca. Rozpoznanie polega więc na dostrzeganiu tu i teraz działań Bożych. 

Drugą cechą jest „posłuszeństwo” polegające na wyrażeniu zgody na działanie 

i wskazanie drogi przez Boga. Mowa zatem o posłuszeństwie, którego wzór prezentuje 

Chrystus poddający się woli i planowi Ojca. Trzecia cecha to „bliskość” (zażyłość), a 

wyraża ją podtrzymywana więź z Bogiem, która ma wpływać na umiejętność dostrzega-

nia Jego działań, bycia Jemu posłusznym. Duchowość misyjna powinna więc opierać się 

na słuchaniu Boga i Jego Ducha, wyczuleniu na podpowiedzi i sugestie, wchodzeniu 
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w komunię z Nim, kroczeniu Jego śladami w pobożności i prostocie ewangelicznej406. 

Wzorcowo duchowość misyjną Jezusa ukazuje 13 rozdział Ewangelii według św. Jana 

będący zachętą do realizacji własnej duchowości misyjnej i do „odczytania mapy naszej 

życiowej drogi”. Z tego fragmentu możemy wyłonić cztery podstawowe zasady, które 

prowadzą przez życie: tożsamość, służebność, cel i przeznaczenie407. 

A jaka była metoda misyjna Jezusa? Na to pytanie odpowiada Aldo Giordano408 

w swoim artykule o Europie jako miejscu ewangelizacji i uczestnictwa w misji ad gen-

tes409. Giordano zaznacza, że Jezus nie tyle głosił Ewangelię, ale On sam był Ewangelią, 

zarówno podczas 30 lat życia w ukryciu w Nazarecie, jak i w życiu publicznym. Po dru-

gie – pisze arcybiskup – Jezus ewangelizował jednostki i tłumy. W pierwszym względzie 

mamy na myśli spotkanie Jezusa z Zacheuszem, z „dobrym” łotrem na krzyżu itp. Jezus 

ustanowił wspólnotę Dwunastu. Najlepszy czas w Jego życiu publicznym był poświęco-

ny ustanawianiu tej małej społeczności z życia wspólnego, systematycznej katechezy, 

modlitwy. Jest także inny krąg osób ewangelizowanych przez Jezusa, ten 

z siedemdziesięciu dwóch. Oni też zostają ewangelizatorami. Kiedy Jezus był przed tłu-

mami ludzi, ewangelizował tłumy, a kiedy spotykał pojedyncze osoby, nauczał te osoby. 

Tak jak prowadził pracę duszpasterską z pojedynczymi osobami, tak samo prowadził 

pracę duszpasterską z tłumami410.  

Duchowość misyjna Jezusa i Jego metoda powinny być podstawą duchowości mi-

syjnej zarówno Kościoła powszechnego, jak i Kościoła domowego. Termin „duchowość 

misyjna” został zaakcentowany przez II Sobór Watykański w dekrecie Ad gentes 

w trakcie prezentacji zadań Kongregacji Ewangelizacji Narodów: „(…) niech (…) ta 

kongregacja wspiera powołanie i działalność misyjną, niech pobudza gorliwość i modli-

twę za misje, a także udziela prawdziwych i odpowiednich informacji na ich temat” (AG 

29). Charakterystyka duchowości misyjnej znajduje się w rozdziale IV dekretu Ad gentes, 

mówiącym o posłudze misjonarzy (por. AG 23–27). Syntezę duchowości misyjnej, rela-

tywnie pełną, zawiera adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. W ostatnim rozdziale – 
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mówiącym o duchu ewangelizacji – wymienione są najważniejsze cechy tej duchowości: 

powołanie, wierność Duchowi Świętemu, prawdziwość i świadectwo doświadczenia 

Boga, jedność i braterstwo apostolskie, służba prawdzie, miłość duszpasterska oraz ma-

ryjność (por. EN 74–79)411.  

Duchowości misyjnej poświęcono również jeden z rozdziałów encykliki Redemptoris 

missio (por. RMis 87–91). Poza promowaniem odnowy i świętości, uwrażliwienia na bycie 

dyspozycyjnym w kwestii misji, sprowadza jej fundamentalny problem do „problemu wia-

ry”. Stąd zalecenie, aby wzbudzać nowy „zapał świętości wśród misjonarzy i w całej 

wspólnocie chrześcijańskiej, szczególnie wśród tych, którzy są najbliższymi współpracow-

nikami misjonarzy” (RMis 11). 

I to właśnie rodzina, ten tak istotny dla Kościoła powszechnego Kościół domowy, 

jest najbliższym współpracownikiem misji. Rodzina mocna wiarą, dzieląca się nią 

z innymi, a także charakteryzująca się fundamentalnymi cechami duchowości misyjnej 

określonej przez encyklikę: życiem w pełnym otwarciu na Ducha (RMis 87), wewnętrzną 

communio ze zmartwychwstałym Chrystusem (RMis 88), życiem inspirowanym, 

i podtrzymywanym przez miłość apostolską (RMis 89), życiem w świętości (RMis 90), 

życiem ewangelicznym inspirowanym ośmioma błogosławieństwami (RMis 90)412. 

Małżeńska i rodzinna duchowość misyjna powinna opierać się na misyjności Chry-

stusa; powinna też być owocem przyjęcia chrztu świętego i wyrastać z powołania do 

świętości. Ważne jest, aby rodzina miała świadomość, że prawdziwa duchowość misyjna 

jest niczym innym, jak „duchowością chrztu”, która polega na posiadaniu świadomości 

sumienia, co rzeczywiście znaczy być chrześcijanami413.  

Z centralnego przesłania, że Jezus został posłany przez Ojca, ukazują się cechy du-

chowości misyjnej. Im bardziej doświadczenie misji Chrystusa stanie się „sumieniem” 

wspólnot, zwłaszcza tych podstawowych, jakimi są Kościoły domowe, tym prędzej pojmą 

one, że misje to element będący częścią ich samych, określający całe ich życie. Jak zau-

waża Juan Esquerda Biefet414 w swoim opracowaniu o duchowości misyjnej, „ducho-
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wość” oznacza tyle, co „żyć według Ducha” (Rz 8,4.9), „żyć w miłości” (Ef 5,1)415.  

Misyjna duchowość Kościoła domowego musi mieć swoje oparcie także 

w paradygmacie maryjnym. Enzo Serenelli wskazuje na Maryję jako wzorzec i mistrza 

misyjnej duchowości. „Zanim stała się «misjonarką» swojego Syna, Maryja była Jego 

wierną uczennicą. «Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie» (J 2,5). Te słowa są zapro-

szeniem, jakie Maryja wystosowała do organizatorów wesela w Kanie. Powtarza je rów-

nież współcześnie. Oczywiście wszyscy spróbujemy «dobrego wina». Spróbujemy tego 

wina, jak to uczyniła Maryja – mistrzyni duchowości misyjnej, także my dzisiaj, spróbują 

go w szczególności ci wszyscy, którzy w pierwszej osobie pracują na misjach”416. Serne-

lii wyraża także przekonanie, że duchowość misyjna oparta na fuzji dwóch postaci biblij-

nych: Maryi i Marty – hojności, służby, pracowitości Marty i pobożności Maryi, która 

pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu – jest kluczem do pogłębiania zależności 

między wiarą a misjami; dynamizmem wiary, którą winny żyć wspólnoty: rodziny, para-

fie, stowarzyszenia, a dzieleniem się nią z innymi417.  

Duchowość misyjna powinna mieć dwie cechy zasadnicze. Pierwszą jest „wspólno-

ta” – każdy bowiem członek Kościoła powinien być świadom swojej współodpowie-

dzialności za głoszenie Ewangelii wszystkim, którym jeszcze nie została ona przekazana. 

Drugą cechą jest „świętość”, ponieważ „powszechne powołanie do świętości jest ściśle 

związane z powszechnym powołaniem do działalności misyjnej: każdy wierny powołany 

jest do świętości i do działalności misyjnej” (RMis 90)418. 

Jednym z ważniejszych źródeł świętości Kościoła domowego, z jednej strony przy-

pominającym o misyjnym charakterze małżeństwa, z drugiej – wzmacniającym go 

w realizacji tego dzieła, jest Eucharystia. Powinna ona być więc także celem i źródłem 

misyjności sakramentalnego związku. Jest to doskonałe sprzężenie zwrotne: misyjny 

charakter całego Kościoła wypełnia się całkowicie w sprawowaniu Eucharystii, której 

przedłużeniem jest uobecnienie Chrystusa w świecie poprzez obecność w małżeństwie. 

Małżeństwo, czerpiąc z Eucharystii, uzdalnia się do podejmowania trudu dzieła misyjne-

go. Dokładnie tak samo wygląda zależność Eucharystii w przypadku każdego pojedyn-

                                                           
415

  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 127. 
416

  Por. Tamże, s. 125–126.  
417

  Por. Tamże. 
418

  MIĘDZYNARODOWY SEKRETARIAT PUM, Vademecum Papieskiej Unii Misyjnej, s. 25.  



czego człowieka, jednak w chwili zawarcia małżeństwa osoba, małżonek nie jest już 

jednostką, lecz tworzy wyjątkową wspólnotę419. 

Duchowość małżeńska i rodzinna – oparta na sakramencie małżeństwa i stale oży-

wiana i kształtowana przez Eucharystię – realizuje się i wyraża nie poza życiem małżeń-

skim i rodzinnym, ale na jego łonie poprzez rzeczywistość i codzienne zadania, które je 

cechują420.  

Jako że małżeństwo i rodzina karmią się przy niedzielnym stole eucharystycznym, 

podobnie duchowość małżeńska i rodzinna powinna żyć owocną asymilacją duchowości 

diecezjalnej Kościoła, a także postrzegać jako swoją rodzinę Kościół diecezjalny z jego 

biskupem i prezbiterium, który jest blisko rodziny w parafii. Duchowość małżeńska 

i rodzinna nakłada się i łączy z „duchowością diecezjalną”, właściwą dla danego Kościo-

ła partykularnego, wspólnym mianownikiem duchowości wszystkich rodzin. Trzeba 

podkreślić więzi, które wyrażają łączność (parafii) z biskupem i przynależność do diece-

zji. Właściwa forma duchowości małżeńskiej i rodzinnej, zaczerpnięta z sakramentu mał-

żeństwa oraz z darów duchowych, cnót małżeńskich i rodzinnych, karmi się i umacnia 

podczas Eucharystii w dniu Pańskim421. 

Stwierdzenie: „Kościół sprawuje Eucharystię, a Eucharystia buduje Kościół” jest 

prawdziwe w każdym aspekcie, gdyż Eucharystia tworzy Kościół i stanowi jego najgłęb-

sze dopełnienie. Aksjomat, przypisywany teologowi Henri de Lubacowi, dotyczy 

w pewnym stopniu także Kościoła domowego. Jeśli Kościół domowy „sprawuje” Eucha-

rystię, uczestnicząc świadomie, pobożnie, czynnie i owocnie w celebracji (eucharystycz-

nej), to Eucharystia „buduje” Kościół domowy w takim sensie, że go kształtuje, wznosi, 

formuje, napełnia łaską Zmartwychwstałego422. 

Papież Benedykt XVI podkreśla, że Eucharystia wzmacnia jedność i nierozerwalną 

miłość każdego chrześcijańskiego małżeństwa. „W nim, na mocy sakramentu, węzeł 

małżeński jest wewnętrznie powiązany z jednością eucharystyczną Chrystusa-Oblubieńca 

z Kościołem-Oblubienicą. Wzajemne wyrażenie zgody, którą mąż i żona wypowiadają 

w Chrystusie, i która czyni z nich wspólnotę życia i miłości, ma również wymiar eucha-
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rystyczny” (SaC 27). 

Eucharystia pomaga Kościołowi domowemu nie skupiać się na sobie i pełnić posługę 

przepowiadania wobec innych par, innych Kościołów domowych. Pomaga także odna-

wiać dynamizm misyjny pary, ponieważ jest „objawieniem szerszej jedności Kościoła 

i uczestnictwem w niej (...). Chrystus staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego 

i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej” (FC 57). 

W 1983 r. biskupi włoscy w dokumencie Eucharystia, communio i wspólnota pod-

kreślili rolę, jaką Eucharystia pełni wobec rodziny: „Udział [małżonków] we wspólnocie, 

która sprawuje Eucharystię, skłania ich do wyjścia poza próg domowego zacisza, do 

otwarcia się na inne pary, na problemy, radości i smutki innych ludzi, na konieczność 

przyjmowania postawy sprawiedliwości i solidarności wobec wszystkich”423. 

Kiedy Kościół domowy żyje Eucharystią i ją celebruje, jego świadectwo jaśnieje ni-

czym latarnia morska, staje się znakiem komunii, braterstwa oraz działalności misyjnej. 

Rodzina chrześcijańska, która celebruje piękno niedzielnej Eucharystii, staje się wyraź-

nym znakiem daru Bożego. To „sakramentalne” przymierze między Eucharystią 

a Kościołem domowym służy dobru ludzkości424.  

W 1982 r. Jan Paweł II zachęcał odpowiedzialnych za Ruch Equipe Notre-Dame, by 

karmili swoje małżeństwo sakramentem Eucharystii: „Eucharystia burzy granice, euchary-

styczne Ciało Chrystusa buduje Jego Ciało Mistyczne, którym jest Kościół. Eucharystia nie 

zamyka go jednak w zaciszu jakiejś «sali na górze», lecz rozsyła je na cztery krańce świata. 

(…) Żyjcie w sercu sakramentu Przymierza, karmiąc wasze małżeństwo Eucharystią 

i oświetlając Eucharystię sakramentem waszego małżeństwa – tu chodzi o przyszłość świa-

ta”425.  

Eucharystia, Kościół i rodzina – trzy rzeczywistości nierozerwalnie złączone ze sobą 

w cudownym splocie miłości426. Odniesienie do Eucharystii staje się w rodzinie chrześci-

jańskiej konieczne. Czyniąc tak, ad intra i ad extra, rodzina realizuje, w sposób wyjąt-

kowy i niezastąpiony, główne funkcje przekazu języka wiary i interpretacji egzystencji 
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ludzkiej w świetle Ewangelii. Aby skutecznie prowadzić swoją działalność i obowiązki, 

rodzina powinna umiejscowić się w ramach wspólnoty parafialnej, w której celebrowanie 

cotygodniowej Mszy św. jest najważniejsze i niemożliwe do zastąpienia427. 

Familiaris consortio wskazuje dość wyraźnie na pokarm duchowy niezbędny do ży-

cia rodziców i dzieci: Eucharystię, która „stale odnawia i nieustannie ożywia ich przy-

mierze małżeńskie” (por. FC 57); sakrament pojednania, przez który Bóg „odbudowuje 

i udoskonala przymierze małżeńskie i komunię rodzinną” (por. FC 58); modlitwę rodzin-

ną (por. FC 59)428. 

Tak formowana duchowość misyjna każdego Kościoła domowego pozwoli stawać 

się siłą sprawczą dla dzieła misyjnego w Kościele oraz sercem nowej ewangelizacji. 

4.2. Misyjny Kościół domowy sercem nowej ewangelizacji 

Nowa ewangelizacja, której potrzebę ukazał Jan Paweł II m.in. w encyklice Redemp-

toris missio, staje dziś jako ważne zadanie przed każdą rodziną chrześcijańską. Wobec 

zagrożeń, jakie pojawiły się w świecie, z powodu których perspektywa wypełnienia misji 

Kościoła wydłuża się, jedynie nowa ewangelizacja może zaradzić temu stanowi rzeczy, 

gdyż zapewnia „rozkwit czystej i głębokiej wiary” w sercach ludzi oraz niesie im auten-

tyczną wolność (por. ChL 34–35)429.  

Dziś nowa ewangelizacja znajduje dodatkową motywację w odczytaniu wezwań 

płynących ze współczesnego świata. Chodzi o nową rzeczywistość, nowych odbiorców, 

którzy żyją w zmienionych warunkach życia. Trzeba dziś brać na serio konkretnego 

człowieka, a ten często mało interesuje się Kościołem, Mszą św. czy życiem Kościo-

ła430. A przecież Chrystus pragnie dotrzeć także i do tego człowieka, więcej: szczególnie 

do niego. Czyż to nie właśnie misyjny Kościół domowy będzie tutaj najwłaściwszą dro-

gą?  

Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów z Afryki określił duszpasterstwo rodzin 
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„jakby sercem nowej ewangelizacji”431. Salvatore Martinez – koordynator krajowy Od-

nowy w Duchu Świętym we Włoszech wprost określa rodzinę jako serce nowej ewange-

lizacji, parafrazując Evangelium vitae: „Rodzina jest sercem nowej ewangelizacji (por. 

EV 92). Ma specyficzną misję, która sprawia, że samo życie rodzinne staje się drogą 

wiary i inicjacji chrześcijańskiej. W czasie, kiedy tożsamość katolicka słabnie oraz kiedy 

serce dzieci Bożych wystawione jest na przytłaczające nawoływania pochodzące ze świa-

ta, trzeba rozsiewać twórczą nadzieję. Przyszłość «nowej ewangelizacji» idzie w sposób 

jednoznaczny przez rodzinę: jest ona wezwana do stawania się coraz bardziej «sakramen-

tem ewangelizacji», obliczem Kościoła proroczego, który nigdy się nie poddaje”432. 

Pedro Lasanta we wprowadzeniu do swojej książki Rodzina sercem nowej ewangeli-

zacji podkreśla: „Rodzina jest «sercem» nowej ewangelizacji, cywilizacji życia i miłości. 

Jej «protagoniści» – osoby świeckie: małżonkowie chrześcijańscy i ich dzieci, są jej naj-

lepszymi głosicielami, jako osoby żyjące Ewangelią”433.  

Bez wątpienia istotne jest dla Kościoła domowego, który ma ożywiać nową ewange-

lizację, być wręcz jej „sercem”, by sam najpierw żył i karmił się Ewangelią. Familiaris 

consortio naucza, że to, w jakim stopniu rodzina chrześcijańska stanie się wspólnotą 

ewangelizującą, zależy od stopnia, w jakim sama przyjmie Ewangelię i dojrzeje w wierze 

(por. FC 52). Rodzina ma „konstytutywnie kościelną” naturę, jest ona również „znakiem 

i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego”. Rodzina jest miejscem, gdzie dokonuje 

się wychowanie do wymiaru światowego. Każda rodzina jest zatem znakiem zjednoczo-

nej, pojednanej ludzkości; miejscem, w którym wszelkie różnice zostają przyjęte, scalone 

i uzupełnione w najpełniejszej solidarności, jak w owym, brzmiącym prawie banalnie, 

powiedzeniu: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Mała rodzina jest częścią 

wielkiej rodziny ludzkiej434.  

Francesco Grasselli w swojej książce Wszyscy przychodzą do Ciebie. Powrót misji 
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  JAN PAWEŁ II, Przemówienie do biskupów z Afryki, s. 38.  
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  Por. S. MARTINEZ, L’evangelizzazione dei figli, s. 139.  
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gelizacja widziana z perspektywy rodziny; Nowa ewangelizacja w kwestii wartości małżeńskich i rodzinnych; Duszpaster-

ska praktyka. 
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  Por. F. GRASSELLI, Famiglie e missione, s. 35–36. 



do wspólnot chrześcijańskich435 napisał parafrazę ewangelicznej przypowieści człowieka, 

który szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców (Łk 10,30–37). W miejsce 

owego poszkodowanego wędrowca postawił rodzinę. Obok potrzebującej rodziny prze-

szedł socjolog i kapłan, nie pomagając w potrzebie. Dopiero gdy przechodził sam Pan 

Jezus, zatroszczył się o nią, zanosząc ją do „gospody”436 – oddając ją Kościołowi. 

Wspomniany autor przywołał tę przypowieść z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, 

aby wszystkie rodziny były wdzięczne i nie sądziły, że są rodziny porządne 

i nieporządne, ale tylko rodziny poranione – czekające wciąż na drodze, oraz rodziny, 

które Pan już podźwignął. Drugi powód wynika z faktu, że mówiąc dziś o rodzinie, nale-

ży połączyć przesłanie i kryzys. Każda rodzina sama w sobie jest radosną nowiną, nieza-

leżnie od kultury czy religii (nawet bez religii). Ważne, żeby miała iskrę tej miłości, „któ-

ra porusza słońce i inne gwiazdy”. Ta radosna nowina ukazuje się w całej pełni 

w objawieniu żydowskochrześcijańskim, wskazując na wzniosłe powołanie rodziny 

w porządku Królestwa437. 

Rozpoczynając nowe tysiąclecie chrześcijaństwa, Jan Paweł II w Liście apostolskim 

Novo millennio ineunte nakreślił program odnowy Kościoła, by czynić Kościół „domem 

i szkołą komunii” (NMI 43). W kontekście wskazań papieskich Antonelli zachęca, by 

każda wspólnota kościelna, poczynając od parafii, stawała się coraz bardziej rodziną, 

dzięki atmosferze braterskiej przyjaźni, przebaczenia, wzajemnej służby, należytemu 

wykorzystaniu charyzmatów pod przewodnictwem duszpasterzy. „Kościół zatem powi-

nien coraz bardziej stawać się rodziną; ale także rodzina chrześcijańska powinna stawać 

się coraz bardziej «Kościołem w miniaturze» (FC 49)”438. 

Z perspektywy Kościoła – sakramentu powszechnego zbawienia, światła świata, 

miasta położonego na górze, światła na świeczniku, soli dla ziemi (Mt 5,13–16), widzial-

nego Ciała Chrystusa w historii (1 Kor 10,17; 12,27), nie jest najważniejsza (chociaż jest 
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  Por. TENŻE, Tutti vengono a Te, s. 66–67. 
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  Do obrazu Kościoła jako gospody nawiązał papież Franciszek podczas jednej ze środowych audiencji, wyjaśniając 

przypowieść o miłosiernym samarytaninie: „Na koniec cierpiący człowiek zostaje powierzony właścicielowi gospody, aby 

dalej się o niego troszczył, nie bacząc na koszty. Otóż, kim jest ten właściciel gospody? Jest to Kościół, wspólnota chrze-

ścijańska, my, którym codziennie Pan Jezus powierza udręczonych na ciele i na duszy, abyśmy dalej mogli bez ograniczeń 

przelewać na nich całe Jego miłosierdzie i zbawienie”: FRANCISZEK, 7x7. s. 44. 
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  Por. F. GRASSELLI, Tutti vengono a Te, s. 66–67. Całość opowiadania zawiera ankes 1. 
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  Por. E. ANTONELLI, La vocazione missionaria della Chiesa, s. 281–282.  



ważna) liczba wiernych, ale ich autentyczność (communio z Chrystusem i między nimi, 

dzielenie się Jego miłością, odpowiedzialność misyjna)439. Tak, jak Jezus Chrystus został 

określony mianem „posłany” (Apostoł – Hbr 3,1), analogicznie rodzina została wezwana 

do odkrycia, że jej życia nie można oddzielić od posłannictwa. Na mocy ratio (natura) 

sacramentalis objawienia chrześcijańskiego jest ona ze swej natury opatrznościowym 

miejscem, gdzie ujawnia się i realizuje plan Ojca. Jako wymowny znak Chrystusa, bliska 

najbardziej podstawowym formom oraz treściom człowieczeństwa i jego bytu, rodzina 

staje się na mocy sakramentu małżeństwa środowiskiem życia eklezjalnego otwartym na 

„osobę brata”. Ma ona własny charakter misyjny, będący jednym z głównych warunków 

skuteczności nowej ewangelizacji440. 

Jest jednak prawdą, że powołanie rodziny do ewangelizowania, a szczególnie do po-

słannictwa ad gentes, musi być nieustannie kształtowane. Jeśli spojrzymy na fakty, to 

dzisiejsza rodzina – warunki, w których żyje, problemy, z którymi sama się boryka – 

często nie sprzyja szerzeniu misyjności. Coraz częściej sama niezdolna jest do bycia 

choćby zwykłym miejscem wychowawczym. Wiele zjawisk społecznych ukazuje po-

ważne rozdarcie, jakiego doświadcza dziś chrześcijański model rodziny: kryzys przecho-

dzi nie tylko solidarność rodziny ad extra, ale nawet solidarność rodziny ad intra. Weź-

my pod uwagę rozwody, separacje, aborcje i eutanazje, problemy osób niepełnospraw-

nych, nieletnich, starszych, narkomanów itd. Do tej trudnej sytuacji dochodzi jeszcze 

problem cudzoziemców441. 

A jednak nowa ewangelizacja i działalność Kościoła są niemożliwe bez rodziny, Ko-

ścioła domowego. Dlatego obowiązkiem wszystkich jest troska o rodzinę, jej ochrona, 

obrona i promocja442. Benedykt XVI, zwracając się do Papieskiej Rady ds. Rodziny 

z okazji 30-lecia jej utworzenia (9.05.1981), powiedział: „Nowa ewangelizacja zależy 

w wielkiej mierze od rodziny jako Kościoła domowego. Rodzina oparta na sakramencie 

małżeństwa jest szczególną realizacją Kościoła, wspólnoty zbawionej i zbawiającej, 

ewangelizowanej i ewangelizującej. Jest wezwana, tak jak Kościół, by przyjmować, roz-
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przestrzeniać i objawiać na świecie miłość i obecność Chrystusa”443. 

Idąc za tymi słowami, warto więc przyjrzeć się, w jakich wymiarach współczesna 

rodzina, ten Kościół domowy, może czynnie uczestniczyć w życiu misyjnym Kościoła.  

5. Wymiary misyjności Kościoła domowego  

Misyjna natura Kościoła powszechnego (por. AG 2) i Kościoła domowego wymusza 

konieczność współpracy misyjnej, która jest niekwestionowanym obowiązkiem wszyst-

kich osób należących do tego Kościoła.  

Już Benedykt XV w Liście apostolskim Maximum illud (1919) głosił, że misje są 

największym i najświętszym obowiązkiem, który Jezus Chrystus zlecił uczniom przed 

swym powrotem do Ojca: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-

niu” (Mk 16,15). Przepowiadanie Ewangelii nie miało zakończyć się wraz ze śmiercią 

apostołów, ale trwać przez wieki, aż do skończenia świata444. Obowiązek współpracy 

misyjnej w Kościele dotyczy wszystkich. II Sobór Watykański mówi o podstawowym 

i najbardziej istotnym zadaniu całego Ludu Bożego (por. AG 35), o najświętszym obo-

wiązku każdego chrześcijanina (LG 17). Jan Paweł II naucza, że „misje są pierwszą po-

sługą, jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i całej ludzkości 

w dzisiejszym świecie” (RMis 2), „są podstawowe, zasadnicze, nigdy niezakończone 

działalnością Kościoła” (RMis 31)445.  

Zgodnie z Familiaris consortio (FC 54), Dyrektorium katechetycznym Kościoła ka-

tolickiego w Polsce446 oraz Dyrektorium duszpasterstwa rodzin Kościoła we Włoszech447, 

które wskazują na miejsca misyjnego zaangażowania rodziny chrześcijańskiej, dynamizm 

misyjny może być przeżywany przez rodzinę – Kościół domowy – w trzech różnych śro-

dowiskach: w rodzinie, zwłaszcza kiedy któremuś z jej członków brakuje wiary lub nie 

żyje według jej zasad; w relacji z innymi rodzinami, które przechodzą formację lub są już 

uformowane, żyją zgodnie lub nie z zasadami wiary i sakramentu małżeństwa (a więc 
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środowisko społeczne) oraz w różnych formach bezpośredniego zaangażowania w pomoc 

misjom i pracy na misjach (środowisko obejmujące terytoria misyjne). 

Rodzina uczestniczy więc w życiu i misji Kościoła, prowadząc trojaką działalność 

ewangelizacyjną: wewnątrz samej rodziny, we wspólnocie, do której przynależy, 

i w Kościele powszechnym448. Mówiąc inaczej, rodzina – Kościół domowy – realizuje 

swoje misyjne posłannictwo na trzech obszarach: ad intra, ad extra i ad gentes.  

5.1. Misyjne posłannictwo małżeństwa i rodziny ad intra  

Duch misyjny ad intra przejawia się w rodzinie na dwóch głównych płaszczyznach. 

Pierwszą jest sama ewangelizacja w życiu codziennym. Rodzina chrześcijańska jest po-

wołana do realizowania posługi ewangelizacyjnej – w sposób pierwotny i niezastąpiony 

w życiu samej rodziny – jako magisterium miłości, wiary, konkretnego świadectwa 

chrześcijańskiego, wychowania do rozeznania powołania. Rodzina ewangelizuje sama 

siebie, kiedy staje się szkołą słuchania słowa Bożego, modlitwy osobistej, wspólnotowej 

i liturgicznej. W takiej atmosferze lepiej wzrastają zarówno wspólnota rodziny, wzajem-

ny dialog i wspólnota między członkami, jak i gotowość do przyjęcia i pielęgnowania 

powołania każdego. W rodzinie wszyscy ewangelizują i wszyscy są ewangelizowani, 

każdy zgodnie ze swoją specyficzną rolą449. 

Pierwszorzędną wartość rodziny w wychowaniu dziecka w wierze Kościół dostrze-

gał od samych początków swego istnienia450. Ważny element tej formacji stanowiła już 

sama atmosfera życia rodziny chrześcijańskiej kształtowana poprzez „wchodzenie 

w Tajemnicę Chrystusa. Jego śmierci i zmartwychwstania”451. Alfonso López Trujillo 

zwraca uwagę na trzy spośród wielu wymogów przekazywania wiary w rodzinie. Pierw-

szym z nich jest głębokie docenianie jakości daru przekazywania. Drugie to – pielęgno-

wanie sensu zachwytu i zadziwienia wiarą. Trzeci to – przemienienie tego zachwytu wia-
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rą w kontemplację452. 

Rodzina może być także miejscem ewangelizacji międzypokoleniowej453. Dokument 

końcowy obrad ostatniego synodu o rodzinie postuluje, że „nie może być zapomniana 

rola dziadków w przekazywaniu wiary i praktyk religijnych: oni właśnie są świadectwem 

spadku między pokoleniami, strażnikami tradycji mądrości, modlitwy i dobrego przykła-

du”454.  

Dialog między pokoleniami jest skarbem, który należy zachowywać i strzec – pod-

kreślił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Brazylii 

(26.07.2013). „Jakże ważne jest spotkanie i dialog między pokoleniami, zwłaszcza 

w obrębie rodziny. Dokument z Aparecidy przypomina nam o tym: «Dzieci i osoby star-

sze budują przyszłość narodów; dzieci, bo będą kontynuować historię, osoby starsze, 

ponieważ przekazują doświadczenie i mądrość życia»” (nr 447)”455. 

Drugą płaszczyzną misyjnego posłannictwa rodziny ad intra jest zwrócenie się 

w stronę tych członków, do których nie dotarło jeszcze chrześcijańskie przepowiadanie, 

w celu wzbudzenia w nich wiary i nawrócenia do Chrystusa oraz pragnienia aktywnego 

przyłączenia się do wspólnoty wierzących. Forma działalności misyjnej w środowisku 

domu rodzinnego przyjmuje specyficzny charakter. Chodzi tutaj przede wszystkim 

o dawanie świadectwa wiary wobec niewierzących lub konsekwentnie niepraktykujących 

członków rodziny (por. FC 54), co może odnosić się zarówno do współmałżonka oraz 

dzieci, jak i dalszych członków rodziny. Proponowanie drogi wiary to zadanie bardzo 

delikatne, zwłaszcza gdy dotyczy bliskich osób, z którymi dzieli się życie i uczucia, 

a które z różnych powodów wykazują dużą obojętność wobec spraw religijnych, uważa-

jąc je za nieistotne. Na tym gruncie miłość małżeńska i rodzinna stanowi najbardziej 

wiarygodne wezwanie, staje się płodna poprzez przygotowanie sprzyjających warunków 

do wejścia na drogę refleksji i nawrócenia456. 

Paweł VI w swoim przemówieniu do członków Consilium de laicis (02.10.1974) 

powiedział, że „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; 
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a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”457. Myśl tę, powtórzoną przez 

Pawła VI w Evangelii nuntiandi (por. EN 41), rozwinął Jan Paweł II, pisząc, że człowiek 

współczesny wierzy „bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, 

aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą 

misji”. Pierwszą zaś formą świadectwa jest samo życie rodziny chrześcijańskiej, które 

uwidacznia nowy sposób postępowania (por. RMis 42). 

Sprawa dotycząca osób niepraktykujących jest dość skomplikowana. Sytuacja, 

w której osoba w rodzinie nie praktykuje życia religijnego, najczęściej dotyczy współ-

małżonka i to dość często męża i ojca rodziny458. Może jednak odnosić się także do dora-

stających dzieci lub dzieci, które założyły już swoje rodziny, ich żon czy mężów, a także 

dalszych członków rodziny. 

Świadome i roztropne zawarcie małżeństwa mieszanego wymaga znajomości istot-

nych elementów określających tożsamość obydwu Kościołów czy wspólnot kościelnych 

– tego, co je łączy, i tego, co je różni. Bez wątpienia przed małżonkami staje tutaj trudne 

zadanie budowania jedności (por. EN 71). Jednak małżonkowie muszą czynić wszystko, 

by ich rodzina stawała się miejscem dialogu międzyreligijnego. Muszą głosić Chrystusa 

swojemu potomstwu razem ze wszystkimi implikacjami wspólnego chrztu459. 

Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Migranta 1993 r. podkreślił, że „poko-

nawszy ewentualne uprzedzenia, każde z małżonków wnosi w małżeństwo własną wraż-

liwość osobową i religijną, aby przez to wzbogacić wspólne życie i przyczynić się do 

wychowania dzieci, w czym zawsze należy inspirować się wiarą. Małżonek katolicki 

winien wypełniać obowiązki zgodnie z zasadami wynikającymi z jego przynależności 

kościelnej (por. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium 

w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 150–151)460, a także powi-

nien być wspierany wszelkimi sposobami w jego zadaniu (FC 78). Jest to konieczne tym 
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bardziej, im większe jest prawdopodobieństwo, że partner katolicki będzie musiał udać 

się za partnerem niechrześcijańskim do kraju, w którym religia panująca wyraźnie wpły-

wa na życie całego społeczeństwa i w praktyce ogranicza do minimum przestrzeń wolno-

ści innych wyznań”461. 

5.2. Misyjne posłannictwo małżeństwa i rodziny ad extra  

Misyjność ad extra to wyjście poza krąg własnej rodziny i dostrzeżenie wokół in-

nych; to przede wszystkim otwartość rodzinnego domu, zwyczajna gościnność i dobre 

słowo; to wreszcie troska o potrzebujących i migrantów. Tylko w taki sposób rodzina – 

ten „mały Kościół” – może świadczyć o Chrystusie i Jego miłości, i wskazywać do Niego 

drogę tym, którzy gdzieś ją zagubili bądź wcale jej jeszcze nie znaleźli. 

„Kościół domowy, unikając wszelkiej pośredniej formy prozelityzmu, za to ożywiany 

duchem misyjnym od środka, został wezwany do bycia jaśniejącym znakiem obecności 

Chrystusa i Jego miłości także dla ludzi stojących «daleko», dla rodzin, które jeszcze nie 

wierzą i dla rodzin chrześcijańskich, które nie żyją już w zgodzie z otrzymaną wiarą; został 

wezwany, by «przykładem i świadectwem» oświecać «tych, którzy szukają prawdy» (LG 

35; AA 11)” (por. FC 54)462. 

Ojcowie synodalni Synodu Biskupów o rodzinie we wspomnianym już Instrumen-

tum laboris, doceniając misyjną rolę powierzoną rodzinie, wzywają „rodziny chrześcijań-

skie do odkrywania powołania do świadectwa Ewangelii w swoim życiu. Rzeczywiste 

«przeżywanie» jedności rodziny jest formą misyjnej proklamacji. W tym kontekście rola 

rodziny musi być promowana w działalności duszpasterskiej poprzez różne formy dawa-

nia świadectwa, które obejmują: solidarność z ubogimi, otwartość na różnorodność 

wśród ludzi, gospodarowanie, tworzenie i zaangażowanie w promowanie dobra wspólne-

go, rozpoczynając, przede wszystkim, od swojego miejsca zamieszkania” (nr 48)463.  

Z kolei Relatio finale tegoż synodu wymienia jeszcze: ochronę stworzenia, solidarność 

moralną i materialną z innymi rodzinami, szczególnie z tymi bardziej potrzebującymi, 

wprowadzanie zmian w istniejące już, niesprawiedliwe struktury społeczne. To wszystko, 
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wychodząc z terenu, na którym rodzina żyje, praktykując jednocześnie dzieła miłosierdzia 

tak cielesnego, jak i duchowego464. 

5.2.1. Rodzina formująca inne rodziny 

Misja ewangelizacyjna rodziny katolickiej posiada uniwersalny zasięg. Sakrament 

małżeństwa stwarza z nową siłą powinność, zapoczątkowaną już w czasie chrztu 

i bierzmowania, nie tylko do stawania w obronie wiary i jej szerzenia, ale przede wszyst-

kim wzywa Kościół domowy do bycia blaskiem Jezusa dla tych rodzin, które żyją wbrew 

przykazaniom wiary465. 

Świadectwa rodziny potrzebują nie tylko osoby, które przez przyjęcie nowej ewan-

gelizacji pragną obudzić drzemiącą w sobie wiarę, ale także niechrześcijanie. Dlatego też 

rodzina chrześcijańska nie może pozostać zamknięta w sobie. Jan Paweł II bardzo mocno 

podkreśla absolutne pierwszeństwo „ewangelizacji rodzin poprzez same rodziny”466. 

Tezę tę potwierdza dokument Ewangelizacja i sakrament małżeństwa: „Przede wszyst-

kim niech rodziny chrześcijańskie umieją dostrzec, że pierwszym i najważniejszym po-

lem ich działalności ewangelizacyjnej są inne pary małżeństw i rodziny”467.  

Paweł VI w encyklice Humanae vitae zaleca małżonkom, aby dzielili się „z innymi wyni-

kami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się 

nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem 

sami małżonkowie podejmują zadanie apostolskie względem innych małżonków, pełniąc rolę 

ich przewodników. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpo-

trzebniejsza” (HV 26). 

Zadanie formowania „nowych rodzin” powinno być powierzone zwłaszcza małżeń-

stwu i rodzinom. Jest to powołanie najczęstsze w Kościele: rodzina formująca nowe ro-

dziny468.  

Świadectwa rodziny potrzebują dzisiaj także młodzi nieochrzczeni, których chrześcijań-

scy rodzice posłuchali mylnej opinii, że należy pozostawić dzieciom całkowitą wolność 
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w kwestii wyboru religii, nie uznając tego, że uwarunkowania społeczno-kulturalne zawsze 

i mimo wszystko mają wpływ na rozwój każdej osoby. W krajach o starej tradycji chrześci-

jańskiej coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy rodziny – zakorzenione w innych kontek-

stach społeczno-religijnych – które po raz pierwszy stykają się ze wspólnotami chrześcijań-

skimi, rozwijają kontakty i nawiązują relacje nawet w środowisku ściśle religijnym. Takie 

przypadki mają miejsce zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie zawarli ślub międzyreligijny469.  

Rodzina stanowi dziś najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społe-

czeństwa. Posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka 

z anonimowości, podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby, wzbogacić go 

głębokim człowieczeństwem i włączyć, zachowując jego odrębność i niepowtarzalność, 

w środowisko społeczne (por. FC 43). Rodzina przekazuje wartości i cnoty, tworząc ka-

pitał ludzki w prawdziwym znaczeniu tego słowa – mężczyzn i kobiety spragnionych 

poświęcenia się, zaangażowania się, wiary w innych ludzi i współpracy z nimi. Bez tej 

etycznej podstawy społecznej nie może się rozwinąć ani utrzymać silna gospodarka470. 

Byłoby czymś idealnym, gdyby rodziny łączyły się razem, otwierając się jedne na 

drugie, aby stworzyć żywe rzeczywistości parafialne, z których wypłynie w sposób natu-

ralny misja „tu” i misja „tam”471. 

Ennio Antonelli podkreśla wpływ dobrych relacji w rodzinie na dobro wspólne spo-

łeczeństwa. Człowiek rodzi się w rodzinie, która wytwarza pierwotne bogactwo relacji, 

kształtując tożsamość osoby jako ojca lub matki, syna lub córki, brata lub siostry, i uczy 

cnót niezbędnych do spójności i rozwoju społeczeństwa. Bezinteresowność, wzajemne 

zaufanie, solidarność, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń, pracowitość, zdolność 

do współpracy, do planowania, powściągliwość, oszczędność, poszanowanie środowiska 

– to wszystko kształtuje się w rodzinie. „Kto doświadczył dobrych relacji w rodzinie – 

pisze Antonelli – ten zwraca większą uwagę na dobro wspólne społeczeństwa; jest lepiej 

przygotowany do prawidłowego pojmowania wymiaru ludzkiego i religijnego pracy oraz 

do wykonywania jej z większą radością i wdzięcznością”472. 

Rodziny powinny ponadto angażować się w budowanie społeczeństwa szanującego 
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ich prawa i obowiązki. Chodzi tu przede wszystkim o to – do czego wzywał Jan Paweł II 

w Familiaris consortio – by jako pierwsze zabiegały o swoje prawa i obowiązki; by same 

pilnowały, aby instytucje państwa nie tylko tych praw nie naruszały, ale by je popierały 

i broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej uświadamiać sobie własną rolę 

współtwórców tzw. „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za prze-

mianę społeczeństwa w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które 

patrzyły obojętnie (por. FC 44). Apel ten nie pozostał bez odzewu. Realizację tych słów 

widać w coraz skuteczniej funkcjonujących stowarzyszeniach rodzin i w ich zaangażo-

waniu obywatelskim zgodnym z nauczaniem Kościoła473. 

„Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania żywego i odpowiedzialnego udzia-

łu w posłannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie 

samą na służbę Kościołowi i społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni, jako głęboka 

wspólnota życia i miłości” (FC 50). To otwarcie na społeczeństwo i na świat jest wyra-

zem naturalnej płodności prawdziwie chrześcijańskiego życia małżeńskiego 

i rodzinnego474.  

5.2.2. Chrześcijańska gościnność w rodzinie  

W rodzinie człowiek uczy się postawy „otwarcia” lub „zamknięcia” na świat, kształ-

tuje się w niej także relacja między podmiotem i tym, co znajduje się „poza podmiotem”. 

Zwykle to właśnie w rodzinie formuje się prawdziwa caritas, która odzwierciedla miłość 

Boga do świata. Rodzina chrześcijańska jest więc pierwszym miejscem przyjęcia Kościo-

ła i miłości, zarówno w sposób wymierny, jak i duchowy. Rodzina ze swej natury jest 

doświadczeniem bezinteresowności. Każdy jej członek przyjmowany jest w niej dla nie-

go samego, całkowicie i bezwarunkowo, nie ze względu na to, co daje innym albo jak 

odpowiada na potrzeby innych członków. Miłość wspólnotowa nie pozostaje zamknięta 

w sobie, ale otwiera się na zewnątrz475. 

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin dla Kościoła we Włoszech zachęca, aby chrze-

ścijańscy małżonkowie i członkowie ich rodzin uczyli się wykonywać codzienne gesty 

solidarności i bliskości wobec innych rodzin, przeżywających trudności materialne lub 
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duchowe. Oświecone miłością powinny „w każdym, a nade wszystko w ubogim, słabym, 

cierpiącym i niesprawiedliwie traktowanym dostrzec oblicze Chrystusa i brata, którego 

mają kochać i któremu mają służyć” (FC 54). Dając się prowadzić upartemu realizmowi 

miłości, powinny także otworzyć się na bardziej bezpośrednie i konkretne formy zaanga-

żowania społecznego i politycznego476. Zaleca ponadto, aby małżonkowie byli gościnni 

(Rz 12,13) i dostrzegali w tym wzniosłą formę swojej kościelnej misji. Powinni otworzyć 

drzwi domu, a tym bardziej swojego serca na potrzeby braci i realizować konkretne for-

my troski o nieletnich, osoby przeżywające trudności i inne rodziny, aż po znalezienie 

sposobu na zapewnienie każdej rodzinie domu jako naturalnego miejsca, które ją chroni, 

daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia jej wzrost477. 

Stąd też Kościół domowy, chcąc żyć duchem misyjnym ad extra, powinien przyjąć 

postawę gościnności i otwartości na drugiego człowieka478. Patrząc przez pryzmat Stare-

go i Nowego Testamentu, odkrywamy, że gościnność stanowi ważną cechę życia chrze-

ścijańskiego. Zawiera w sobie kilka wymiarów: Boże objawienie oraz aspekt misyjny 

i eschatologiczny. 

W Starym Testamencie występuje tajemnicze objawienie nazywane często „gościn-

nością Abrahama”. Pod dębami Mamre Bóg objawia się Abrahamowi w osobach trzech 

wędrowców. Abraham okazuje im gościnę, daje im to, co ma najlepsze, i wtedy pojawia 

się bardzo konkretna zapowiedź spełnienia się obietnicy potomka: „Za rok o tej porze 

wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna” (Rdz 18,14). Gościnność, otwartość serca, 

hojność – cechy bardzo istotne dla ludzi Wschodu – pozwoliły Abrahamowi de facto 

przyjąć samego Boga479.  

W Nowym Testamencie widzimy, jak sam Pan Jezus przychodził często w gościnę: 

w domu Szymona Piotra (Łk 4,38), Lewiego (Łk 5,29), Marty (Łk 10,38), faryzeusza 

(Łk 14,1) czy Zacheusza (Łk 19,5). Nie unikał przy tym towarzystwa krytycznie ocenia-

nego przez otoczenie. Podając te przykłady, Łukasz chce szczególnie podkreślić tę wspa-

niałą cechę chrześcijan. Gościna taka była znakiem gościnności Boga. Przyjmując gościa, 
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otrzymuje się dar: samego Boga480. 

Konferencja Episkopatu USA w instrukcji duszpasterskiej To the Ends of the Earth 

ukazała związek pomiędzy rozmnożeniem chleba z Chrystusowym nauczaniem 

i Chrystusowym misyjnym posłaniem. „Uczniowie są przytłoczeni przez wymagania 

misyjne i proszą Jezusa o odesłanie ludzi, aby mogli zapewnić sobie pożywienie. Jezus 

odpowiada, że sami uczniowie powinni nakarmić tłum. Następnie bierze chleb, błogo-

sławi, przełamuje i daje uczniom do rozdzielenia. Kiedy podzielili się odrobiną, którą 

mieli, wszyscy zostali cudownie nakarmieni. W opisach tych, jednych z najpiękniejszych 

i najbardziej poruszających w Piśmie Świętym, misja odnosi się do chrześcijańskiego 

doświadczenia gościnności i Eucharystii. Podobnie jak uczniowie w Ewangelii św. Mar-

ka, którzy łączyli się w małe wspólnoty, powinniśmy być gotowi do dzielenia się pokar-

mem Chrystusowym z innymi parafiami i diecezjami, do niesienia tego pokarmu ludziom 

z innych krajów oraz do gromadzenia wszystkich narodowości przy stole Pańskim” – 

stwierdza dokument481. 

Św. Jan w jednym ze swoich listów pochwala Gajusa, który udzielił gościnności mi-

sjonarzom. Pisze, że Gajus, zaopatrując ich na drogę, postępuje w duchu wiary 

i świadczy o swojej miłości wobec Kościoła. „Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, 

aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy” – dodaje św. Jan (3 J 3–8). Z kolei ten sam 

apostoł gani Diotrefesa, którego błąd polega nie tylko na tym, że występuje przeciw Apo-

stołowi, ale też, że „odmawia on udzielenia gościnności braciom” (3 J 9–11). 

Jan Górski wskazuje na jeszcze inny wymiar gościnności – wymiar eschatologiczny. 

Bóg przychodzi do nas w gościnę, ale to w końcu my będziemy w gościnie u Boga. For-

macja w kierunku gościnności, jej przywrócenia w życiu chrześcijan, jest dzisiaj ko-

niecznością. Pouczające są słowa Listu do Hebrajczyków: „Nie zapominajcie też 

o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 

13,2)482. 

Roman Buliński w swojej dysertacji omawiającej program pracy duszpasterskiej 

Grzegorza Wielkiego analizuje jedną z jego homilii poświęconej cnocie gościnności. 
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Podstawą biblijną tej homilii jest czytanie z Ewangelii św. Łukasza (24,13–35) przedsta-

wiające spotkanie Chrystusa z uczniami w drodze do Emaus. Grzegorz Wielki skupia się 

na końcowym fragmencie czytania, gdzie Ewangelista stwierdza, iż dwaj uczniowie 

przymusili Jezusa do pozostania z nimi. Św. Grzegorz interpretuje te słowa jako formę 

zaproszenia w gościnę: „Zapraszają Jezusa w gościnę, jakby wędrowca”. Następnie, wra-

cając do formy użytej przez św. Łukasza, „przymusili Go” i, jakby po krótkim zastano-

wieniu, pisze: ”Dlaczego jednak mówimy «zapraszają», skoro jest napisane: 

«i przymusili Go»? Z tego przykładu widać, że obcych należy nie tylko zapraszać 

w gościnę, lecz przymuszać do korzystania z niej”. W powyższych słowach postulat 

praktykowania gościnności został wyraźnie wyeksponowany. Można więc śmiało wy-

snuć wniosek, że gościnność należy nie tylko proponować, ale trzeba wręcz namawiać 

i zachęcać do korzystania z niej – żeby nie powiedzieć: „przymuszać”. Gościnność nale-

ży do dzieł miłości (charitatis opera); kto ją praktykuje, pełni nakazy Prawa. Na kanwie 

powyższych rozważań kieruje Grzegorz Wielki do swych słuchaczy ważny apel: „Miłuj-

cie więc, najdrożsi bracia, gościnność”483. 

Gościnność, która kiedyś była jedną z najbardziej cenionych wartości rodzinnych – 

i pozostaje także dzisiaj wartością cenną w wielu regionach świata (wystarczy wspo-

mnieć o gościnności u rodzin afrykańskich, latynoamerykańskich oraz na Środkowym 

Wschodzie) – powinna więc zostać odkryta na nowo, jako właściwy przymiot rodziny484. 

Trzeba tu jeszcze dodać, że gościnność obejmuje także nasze codzienne spotkania 

z człowiekiem, który jest obok nas. Uznanie, że przybysz, gość, nie jest przeszkodą, ale 

przybywającym Bogiem, z Jego błogosławieństwem, jest szansą odnowy tradycyjnej 

wspólnoty, szansą dla każdej rodziny. Warto przypomnieć w tym miejscu stare polskie 

przysłowie: „Gość w dom – Bóg w dom!”485. 

5.2.3. Rodzinna troska o potrzebujących  

Poza zadaniem prokreacji i wychowania „rodziny – pojedyncze czy też połączone 

w związki – mogą i powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej, zwłaszcza 

dla ubogich, a w każdym razie na rzecz tych osób i sytuacji, do których nie są w stanie 
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dotrzeć organizacje dobroczynne i opiekuńcze powołane przez władze publiczne” (FC 

44).  

Wśród ubogich alarmującym problemem jest sytuacja dzieci. We współczesnym 

świecie spotykamy się z prawdziwym „zagrożeniem dzieci”. Rodziny nie mogą pozostać 

wobec tej sytuacji obojętne486.  

Rok 1979 obchodzony był jako Międzynarodowy Rok Dziecka, a obchodom tym 

przyświecało hasło: „Wszystkie dzieci są nasze”. Antoni Kurek, analizując treść tego 

hasła, zauważył, że swój pełny wyraz znajduje ono właśnie w chrześcijaństwie. Jako 

jedna rodzina Boża, mająca wspólnego Ojca, szczególną troską powinniśmy otaczać 

tych, którzy tej troski najbardziej potrzebują – ubogich i potrzebujących. A najbardziej 

ubogimi są przede wszystkim dzieci i to im należy się szczególna miłość i troska. Dziec-

ko jest przyszłością rodziny, narodu i Kościoła. Troska o przyszłość rodziny, narodu 

i Kościoła wyraża się zatem troską o dziecko. Co zatem może uczynić rodzina, by 

przyjść z pomocą dzieciom z krajów misyjnych? Papież Paweł VI nauczał, że synoni-

mem rozwoju jest pokój487. 

Do idei pokoju w wymiarze wewnętrznym rodziny nawiązał Jan Paweł II w Orędziu 

na Światowy Dzień Pokoju w 1979 r., apelując do rodziców i wychowawców: „Pomagaj-

cie dzieciom i młodzieży doświadczać pokoju w tysiącach codziennych czynnościach, 

które są na ich miarę: w rodzinie, w szkole, w zabawie, w stosunkach koleżeńskich, 

w pracy zespołowej, we współzawodnictwie sportowym, w wielorakich formach wyma-

gających nawiązania i przywrócenia przyjaźni”488.  

Jest to niezwykle ważne, gdyż we współczesnym świecie zbyt wiele dzieci jest po-

zbawionych ciepła rodzinnego. Tysiące dzieci nie mają innego domu niż ulica, często 

umierają pozostawione samym sobie. Inne ulegają narkomanii, prostytucji czy innym 

przestępstwom. Nie można ignorować tych, często skandalicznych, sytuacji i niestety 

coraz bardziej powszechnych. Wspólnota, która odrzuca dzieci i pozwala im żyć 

w sytuacjach beznadziejnych, sama nigdy nie zazna pokoju489.  

Jan Paweł II w swoich przemówieniach odnosił się często do milionów dzieci za-
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mordowanych, okaleczonych, zranionych na ciele i duchu przez barbarzyńskie wojny na 

całym świecie. Papież z troską mówił o wygłodzonych dzieciach sawanny afrykańskiej; 

o żyjących w blaszakach, rynsztokach, pod gołym niebem ogromnych przedmieść metro-

polii latynoamerykańskich i azjatyckich; o tych wszystkich, którzy w Trzecim Świecie, 

na wschodzie Europy, w wielu „gettach” bogatej społeczności zachodniej cierpią 

z powodu opuszczenia i przemocy, nadużyć seksualnych i zagłady; o małych „niewolni-

kach seksu” na Wschodzie, których bogaci turyści zachodni, poprzez swoją perwersję, 

zamieniają w „zabawki”; o dzieciach – „niewolnikach pracy”490.  

Podejmując temat ubogich dzieci, nie sposób nie wspomnieć o dzieciach ulicy. 

W socjologii termin ten służy do opisania procesu wykluczenia społecznego niepełnolet-

nich. Nie zawsze związany jest on z rzeczywistą bezdomnością lub osieroceniem, bo 

choć często dzieci te wychowują się – czyli mieszkają, bawią, pracują, żebrzą, kradną na 

ulicach – nierzadko posiadają równocześnie domy i rodziny. W terminologii międzyna-

rodowej wśród dzieci ulicy wyróżnia się kilka kategorii: street working children – dzieci, 

które pracują na ulicy, ale utrzymują kontakt z rodziną i zazwyczaj wracają tam na noc; 

street living children – dzieci, które mieszkają oraz pracują na ulicy i prawie nie utrzy-

mują kontaktu z rodziną; children at risk – dzieci, których warunki życia dalekie są od 

postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, ciężko pracują lub przebywają 

w więzieniach491. 

Choć sytuacja dzieci potrzebujących pomocy powinna być szczególnie bliska rodzi-

nie chrześcijańskiej, nie wolno jej jednak zapomnieć o innych ludziach, z akcentem poło-

żonym właśnie na słowo „inny”. Postawa otwartości na inne osoby jest bez wątpienia 

wyrazem wielkiej dojrzałości. Jakikolwiek „inny”, nawet taki, który w pewnym sensie 

zagraża intymności ogniska domowego, powinien być widziany i przyjęty jako bogac-

two, a nie jako wróg czy obcy492. Chodzi tu o ludzi innych religii, kultur, krajów, trady-

cji, koloru skóry, a także różnego wieku i kondycji zdrowotnej493. Spotkanie z „obcym” 

jest dla wiary chrześcijanina zawsze inspi rujące. Przekonali się o tym dwaj uczniowie 
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udający się z Jerozolimy do Emaus (Łk 24,26)494. 

We współczesnym świecie chodzi tu przede wszystkim o wrażliwość misyjną Ko-

ścioła domowego wobec migrantów i ich rodzin. Coraz częściej spotykamy się bowiem 

z nimi na ulicach naszych miast, na dworcach czy lotniskach. Jak zauważył Jan Paweł II 

podczas 69. Światowego Dnia Migracji (1993), zjawisko migracji dotyczy sporej części 

ludzkości, która jest „zmuszona z różnych powodów opuścić własne przywiązania, miej-

sca, tradycje w poszukiwaniu lepszej przyszłości”495. Charakter tego zjawiska jest nie-

wątpliwie bardzo złożony i jeszcze nie do końca poznany, ale stawia nowe wyzwania 

i nierzadko zaostrza stare problemy. Osobiste cierpienia migrantów i trudne warunki ich 

życia wiążą się dodatkowo z poważnymi problemami (reperkusjami) ich rodzin, które 

żyją w sytuacji dramatycznej. Papież wyraża zadowolenie z faktu, że w większości kra-

jów uznawane jest prawo migranta do życia w gronie własnej rodziny. Stwierdza jednak, 

że w sprzeczności z uznaniem tego prawa pozostają różnego rodzaju przeszkody, które 

czasem nie pozwalają rzeczywiście z niego korzystać. Uwzględniając szczególne potrze-

by rodzin imigrantów, państwo powinno starać się zapewnić im takie warunki życia, jak 

własnym obywatelom: przede wszystkim bronić ich przed wszelkimi próbami marginali-

zacji i przejawami rasizmu, kształtując kulturę opartą na szczerej i czynnej solidarno-

ści496.  

O Ewangelii miłosierdzia jako właściwej odpowiedzi na współczesny kryzys migra-

cyjny przypomniał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Migranta 

i Uchodźcy (17.01.2016). Jego hasło brzmi: „Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwa-

niem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”. Franciszek stanowczo potępia obojęt-

ność i milczenie wobec kryzysów humanitarnych. Apeluje, by pielęgnować dobre relacje 

osobiste i zdolność do przezwyciężenia uprzedzeń i lęków. Stanowczo potępia różne 

formy niewolnictwa, których ofiarami padają migranci i uchodźcy, wzywając zarazem do 

współpracy międzynarodowej, by zapobiegać różnego rodzaju kryzysom humanitar-

nym497. 
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5.3. Misyjne posłannictwo małżeństwa i rodziny ad gentes  

Działalność misyjna ad intra i ad extra „otwiera drzwi na powszechną działalność 

misyjną całego Kościoła, by skutecznie ewangelizować wszystkie narody, które jeszcze 

nie znają Chrystusa. Takie pragnienie rodzi się w sercu każdej chrześcijańskiej rodziny, 

która wzrasta, kształtując w sobie prawdziwie «katolickiego» ducha, i której udziela się 

misyjna gorliwość całego Kościoła”498. Wypełnienie tego pragnienia niesienia Chrystusa 

na dalsze lub bliższe terytoria misyjne jest kolejnym wymiarem misyjności Kościoła 

domowego – misyjnością ad gentes. 

Dekret o apostolstwie świeckich nakłada na wiernych obowiązek troski „o potrzeby 

Ludu Bożego rozsianego po całym świecie. Przede wszystkim niech przykładają się do 

dziel misyjnych, dostarczając pomocy materialnej, a nawet służąc własną osobą. Obo-

wiązkiem bowiem i zaszczytem chrześcijan jest oddawanie Bogu części dóbr, które od 

Niego otrzymują” (AA 10). 

I chociaż dzisiaj coraz częściej misja ewangelizacyjna prowadzona jest także 

w miejscu zamieszkania, ponieważ chrześcijaństwo staje się mniejszością w świecie na 

nowo pogańskim, jednak – jak zauważa Grasselli – „potrzeba «misji lokalnych» nie 

oznacza wcale rezygnacji w zaangażowanie w misje na świecie. Wręcz przeciwnie, misje 

lokalne i misje w świecie wzajemnie się uzupełniają, jedne dla drugich są bodźcem 

i wsparciem”499. 

Wszyscy wierni świeccy, a stąd też każde małżeństwo i rodzina jako uczestnicy 

funkcji Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla, mają swój czynny udział w życiu 

i działalności Kościoła. Są ożywieni duchem prawdziwie apostolskim i pokrzepiają du-

cha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu (por. 1 Kor 16,17–18), na wzór owych 

mężów i niewiast, którzy wspomagali Pawła w głoszeniu Ewangelii (por. Dz 18,18–26; 

Rz 16,3).  

Podstawową formą realizacji przez rodzinę misyjności ad gentes jest wychowywanie 

dzieci w duchu misyjnym od najmłodszych lat, m.in. przez przysposabianie ich do po-

znawania miłości Boga ku wszystkim ludziom (por. FC 54). Kolejny etap to przyjęcie 
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jako dar, promowanie i wspieranie konkretnych powołań do pracy na misjach swoich 

dzieci (por. FC 54; ChL 35). Trzecim krokiem jest udział rodzin chrześcijańskich we 

wszystkich inicjatywach proponujących współpracę misyjną, które przyczyniają się do 

nakreślenia oblicza misyjnego, jakie winno cechować każdą wspólnotę chrześcijańską. 

Gotowość rodziny do bezpośredniego włączenia się w misję ad gentes to czwarty etap 

uczestnictwa w powszechnej misji Kościoła. Odnosi się to oczywiście do prawdziwych 

i konkretnych powołań rodzin, które są gotowe do specyficznego udziału w misji ekle-

zjalnej, w komunii z innymi: kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i świeckimi. Temat 

ten przywołuje Jan Paweł II m.in. w adhortacji Familiaris consortio, w której podaje 

przykład par misyjnych z początku chrześcijańskiej historii (por. FC 54)500. 

5.3.1. Misyjna edukacja od najmłodszych lat 

Znaczenie rodziny w formacji misyjnej dzieci zostało przedstawione w dokumentach 

posoborowych przede wszystkim w kontekście ewangelizacji rozumianej w podwójnym 

znaczeniu: ścisłym – jako pierwsze głoszenie Ewangelii utożsamiane z przepowiadaniem 

misyjnym, oraz szerszym, obejmującym jakąkolwiek formę przepowiadania słowa Boże-

go501. 

Rodzina chrześcijańska, ustanowiona mocą sakramentalnej łaski, jest odzwierciedle-

niem tajemnicy Kościoła w jego wymiarze domowym (por. LG 11). Trójca Święta za-

mieszkuje w łonie chrześcijańskiej rodziny, która w mocy Ducha uczestniczy w trosce 

całego Kościoła o misje, działając w duszpasterstwie misyjnym i współpracując 

z misjami502. 

Jan Paweł II w swoich dokumentach i wystąpieniach zwracał się często do rodziców 

i wychowawców, by pamiętali, że „wychowanie w duchu misyjnym zaczyna się od naj-

młodszych lat”503. W jednym ze swoich misyjnych orędzi apelował do nich, by włączyli 

się w misyjną formację dzieci. „Dzieci, których osobowość jest odpowiednio kształtowa-

na w rodzinie, w szkole i w parafii mogą stać się misjonarzami swych rówieśników, i nie 

tylko ich. Z niewinną prostotą i wielkoduszną gotowością mogą przybliżyć wiarę swoim 
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małym przyjaciołom oraz wzbudzić w dorosłych tęsknotę za wiarą bardziej żarliwą 

i radośniejszą. Trzeba więc, by ich formację misyjną ożywiała modlitwa, nieodzowne 

źródło energii potrzebnej do dojrzewania, do poznawania Boga i do zdobywania świa-

domości kościelnej. Na formację tę składa się również ofiarne dzielenie się, także dob-

rami materialnymi, z dziećmi żyjącymi w trudnych warunkach”504. 

Trzeba tu zauważyć, że zaangażowanie misyjne dorosłych chrześcijan często wyra-

sta z serca, które od młodości wyczulane jest na wszelkiego rodzaju zło i nędzę drugiego 

człowieka505. 

Papieskie orędzie misyjne z 1991 r. zaleca rodzinie, aby ona „rzeczywiście była lub 

na nowo stała się pierwszą wspólnotą wiary, nie tylko w znaczeniu jej przyjęcia, lecz 

również jej wzrostu i dzielenia się nią, a więc, by stała się wspólnotą misyjną. Rodzice, 

świadomi swoich zadań wynikających z ich powołania, powinni ewangelizować swoje 

dzieci i siebie tak, aby wszyscy członkowie rodziny umieli przyjąć Dobrą Nowinę 

w każdym, nawet najtrudniejszym, momencie swojego życia. Jest to niezastąpiona forma 

wychowania misyjnego”506. 

Dzieci i misja: dwa słowa, które wzbudzają niekończące się refleksje. Pierwsza re-

fleksja, niejako oczywista, jest taka, że dzieci – gdy Bóg nimi obdarowuje – są podsta-

wową misją rodziny. W Trójcy Świętej misja ma swój początek. Rodzice muszą zawsze 

„posyłać” swoje dzieci: ku przyszłości, ku powołaniu, ku królestwu Bożemu, które ma 

dobrze oznaczoną drogę dla każdego z nich. Nie możemy ich zatrzymywać, ograniczać 

dla celów rodziców, oczekiwań wobec nich507.  

Wychowywać do misji – znaczy przede wszystkim dać dzieciom ów wielki sens ży-

cia: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci 

i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Jeszcze bardziej delikatnym zadaniem jest 

wychowanie ich do wolności, które oznacza obudzenie wrażliwości osoby na wartości, 

takie jak: prawda, sprawiedliwość, dobro, miłość, a nade wszystko Bóg. „Niech mi się 

stanie według słowa twego” (Łk 1,38). „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. 

Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42). To są akty wolności. 

                                                           
504

  Por. Tamże.  
505

  Por. K. CZERMAK, Misje odnawiają Kościół, s. 50. 
506

  JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1991, s. 291.  
507

  Por. F. GRASSELLI, Famiglie e missione, s. 76–77. 



Dla wierzących wychowanie do wolności to wychowanie do posłuszeństwa wierze, które 

jest fundamentem każdego rodzaju przyszłego powołania508. 

W kontekście podjętego tematu kolejną ważną formą działalności misyjnej rodziny 

ad gentes jest pielęgnowanie wśród dzieci powołań do pracy na misjach. Ponieważ naj-

bardziej ofiarnym przejawem duchowości misyjnej rodziny są powołania misjonarskie, 

zajmiemy się tym tematem w sposób holistyczny. 

Rodzina jest właściwym miejscem do odkrywania powołania społecznego 

i kościelnego. To ona odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu tego powołania, nawet jeśli 

jest to wezwanie do kapłaństwa, życia zakonnego i/lub misjonarskiego509.  

Należy podkreślić, że ważnym wkładem rodzin chrześcijańskich w dzieło misyjne 

jest budzenie powołania misjonarskiego u swoich dzieci albo, innymi słowy, wykształce-

nie w nich poczucia ogromnej miłości, jaką darzy ich Bóg510, aby na tę miłość odpowie-

dzieć ofiarowaniem swojego życia dziełu misyjnemu.  

Rodzina przez modlitwę i solidarność, a szczególnie przez powołania do pracy mi-

syjnej, którymi obdarowuje ją Pan, skutecznie współpracuje w szerzeniu Ewangelii „aż 

po krańce ziemi”. Rodzina jest pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia 

konsekrowanego Bogu i dlatego musi także zapewnić właściwą formację, aby każde 

z dzieci zrealizowało powołanie otrzymane przez Boga. Świeccy w rodzinie i w swoim 

środowisku winni pomagać w rozwoju powołań, oferując wsparcie młodym ludziom, aby 

znaleźli siłę do udzielenia wielkodusznej odpowiedzi. Jan Paweł II podkreśla, że ewange-

liczny radykalizm, silnie związany z ideałem misyjnym, był zawsze bardzo bliski mło-

dym ludziom, którzy poprzez swoją odważną odpowiedź na wezwanie Pana są znakiem 

żywotności i wielką nadzieją Kościoła511.  

Jan Paweł II w myśl dekretu misyjnego (por. AG 41) regularnie przypominał rodzi-

com o znaczeniu szczególnego wkładu, jaki mogą wnosić w misje, „pielęgnując powoła-

nia misyjne wśród swoich synów i córek” (por. FC 54; RMis 80), oraz wprost mówiąc, że 

„jeśli rodzice gotowi są zgodzić się na to, by ich dziecko udało się na misje, jeśli proszą 

Boga o tę łaskę, zostaną przez Niego nagrodzeni, doznając radości w dniu, w którym ich 
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syn czy córka pójdą za głosem powołania” (RMis 80). Jednocześnie zaznaczał, że „wła-

snym przykładem, bardziej niż słowami, nauczą oni swoje dzieci wspaniałomyślności 

w stosunku do słabszych, dzielenia się wiarą i dobrami materialnymi z dziećmi 

i młodzieżą, którzy nie znają jeszcze Chrystusa bądź są pierwszymi ofiarami biedy 

i ignorancji. Wtedy to rodzice chrześcijańscy zdolni będą zaakceptować rozwijające się 

powołanie kapłańskie lub misjonarskie jako jeden z najpiękniejszych dowodów auten-

tyczności wychowania chrześcijańskiego, które dali swoim dzieciom i będą modlić się 

o to, aby Bóg powołał jedno spośród ich dzieci”512.  

Dzięki postawie ojca i matki „rodzina jawi się jako swoisty «ogród», w którym ziarna 

powołania obficie zasiane przez Boga wydadzą Kościołowi odważnych misjonarzy, goto-

wych zanieść Ewangelię do pogan. Te powołania chrześcijańscy rodzice mają przez swoje 

życie przygotować, rozwijać i chronić”513.  

Dokumenty różnych dykasterii rzymskich, nawiązując do nauczania papieży, podej-

mują temat rodziny w aspekcie powołaniowym. Przykładem może być dokument Papie-

skiego Dzieła Powołań Kościelnych Nowe powołania dla nowej Europy, który zawiera 

ważny przekaz dla rodziców: „Pragniemy powiedzieć wam, jak bardzo Kościół ceni po-

wołanie i jak mu zawierza w celu budzenia powołań w waszych dzieciach w celu pro-

mowania prawdziwej i właściwej kultury powołaniowej. (…) Wy, rodzice, jesteście też 

pierwszymi i naturalnymi wychowawcami powołań. (...) Wasza wierność Bożemu we-

zwaniu jest cennym i niezastąpionym pośrednictwem, aby wasze dzieci mogły odkryć 

własne powołanie, «aby miały życie i miały je w obfitości» (J 10,10)”514. 

Z kolei Dokument Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i Papieskiego Dzieła Powo-

łań Kapłańskich, Wskazania duszpasterskie odnośnie do promocji powołań kapłańskich 

(25.06.2012) stwierdza, iż wiele powołań ma swój początek właśnie w łonie rodziny 

chrześcijańskiej. „Promowanie powołania do kapłaństwa – podkreśla dokument – zaczy-

na się już w rodzinach chrześcijańskich. Jeśli są ożywiane duchem wiary, miłości 

i pobożności stanowią jakoby «pierwsze seminarium» (OT 2) i «ofiarowują sprzyjające 

warunki dla budzenia się powołań» (PDV 41). Jeśli nawet rodziny chrześcijańskie żywią 
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szacunek do osoby kapłana, to rodziny te, zwłaszcza na Zachodzie, mają pewne trudności 

w zaakceptowaniu powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego jednego z ich dzie-

ci”515.  

Rolę małżeństwa i rodziny w budzeniu i kształtowaniu powołań kapłańskich 

i zakonnych podkreślił w liście do matek księży i seminarzystów prefekt Kongregacji ds. 

Duchowieństwa, Mauro Piacenza (01.01.2013): „Cały Kościół spogląda z podziwem 

i głęboką wdzięcznością na wszystkie matki kapłanów i tych, którzy otrzymawszy to 

wzniosłe powołanie, wkroczyli na drogę formacji”. Jednocześnie zaakcentował, że rodzi-

na odgrywa szczególną rolę w procesie rozpoznania i przyjęcia przez młodych ludzi po-

wołania do kapłaństwa. Dodał, że szczególnie ważne, jedyne i wyjątkowe są duchowe 

rady matek, wpływające na tych, których nosiły w swym łonie i którzy stali się ministra-

mi Chrystusa. „Każda matka musi się więc cieszyć, widząc, że życie jej syna jest nie 

tylko zrealizowane, ale także przyobleczone w jedyne w swoim rodzaju wybraństwo 

Boże, które obejmuje i przemienia je na całą wieczność” – podkreślił kardynał. Gdy 

mężczyzna zostaje wyświęcony na kapłana, jego matka „otrzymuje” go w całkowicie 

nowy i nieoczekiwany sposób. Jest to poparte dwutysiącletnim doświadczeniem Kościo-

ła, które pokazuje, że owe „rozdzielenie” – może bardziej radykalne niż jakikolwiek inny 

„rozdział” – jest tylko pozorne. Każda matka kapłana staje się bowiem w tajemniczy 

sposób „córką” swego syna. Wobec niego będzie mogła pełnić także nowe „macierzyń-

stwo” w dyskretnej, ale niezwykle skutecznej i cennej bliskości modlitewnej, oraz ofia-

rowując własne życie w intencji jego posługiwania – podkreślił Piacenza516. 

Rodzina powinna być szkołą dla każdego powołania; „dzieci należy tak wychowy-

wać i pouczać, aby w wieku dojrzałym były zdolne w poczuciu pełnej odpowiedzialności 

pójść drogą powołania również duchownego” (GS 52, 49). Przy czym „rodzina winna tak 

przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie 

z otrzymanym od Boga powołaniem” (FC 53). Kościół domowy odgrywa istotną rolę 

także w dziedzinie budzenia powołań kapłańskich. Dom rodzinny może stać się „jakby 

pierwszym seminarium” powołań pod warunkiem, że panuje w nim klimat duchowy 
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„sanktuarium domowego”: „duch wiary, miłości i pobożności” (OT 2)517. 

Fernando Sebastián Aguilar w artykule Życie kapłańskie – rodzina chrześcijańska 

i powołanie do kapłaństwa podkreśla, że klerycy nie rodzą się w seminariach, ale 

w swoich domach rodzinnych. Każdy powołany do służby Bożej jest darem od Pana 

Boga i cudem Jego łaski. Jest też bogactwem Kościoła i nadzieją dla wszystkich. Jednak 

początkowy etap formacji, kształtowanie jego powołania, w najgłębszym tego słowa 

znaczeniu zawdzięcza się rodzinie, jej duchowej atmosferze, religijności i miłosierdziu. 

Później rozpoczyna się etap formacji w parafii, przy kościele, w jakiejś grupie apostol-

skiej lub wspólnocie. „Kiedy ziemia jest żyzna, zawsze pozwala rosnąć roślinie. Żyzna 

ziemia to pobożność i życie duchowe otrzymane w rodzinie”518. 

Wychowując swoje dzieci do otwarcia misyjnego, rodzice nie mogą wykluczyć tego, 

że dziecko zostanie powołane przez Boga do szczególnego oddania się Kościołowi519.  

Grasselli w swojej książce pt. Famiglie e missione, pisząc o powołaniu misjonarskim 

dzieci w rodzinie, odwołuje się do tajemnicy Trójcy Świętej. „W Świętej Trójcy to po-

słanie ma swój początek wraz z posłaniem Syna. Ojciec posyła, a Syn jest posłany. Przez 

Ojca i przez Syna posłany zostaje Duch Święty. My, rodzice, musimy zawsze «posyłać» 

nasze dzieci: ku przyszłości, ku powołaniu, ku królestwu Bożemu, które ma dobrze ozna-

czoną drogę dla każdego z nich. Nie możemy ich zatrzymywać, ograniczać dla naszych 

celów, oczekiwań wobec nich. Wychowywać do misji, znaczy przede wszystkim dać 

dzieciom ów wielki sens życia: Bóg wybrał was jeszcze przed założeniem świata, abyście 

byli święci miłością przed Jego obliczem (por. Ef 1,4). Jakże trzeba kochać i szanować 

dzieci, aby posiadały to poczucie wielkiej godności swojego przeznaczenia!”520 

Następnie autor porównuje ofiarowanie i poświęcenie dziecka dla dzieła misyjnego 

do ofiarowania przez Boga swego Syna światu. „Powołanie misjonarskie ma także tę 

specyfikę, że dzięki niemu w sposób mistyczny współdzieli się miłość Boga do świata. 

Bóg tak umiłował świat, że wydał światu swego Jedynego, umiłowanego Syna 
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(J 3,16)”521.  

Jeśli rodzice oddadzą swoje dziecko do służby Kościołowi na terytorium misyjnym, 

w którym Chrystus nie jest jeszcze poznany albo poznany niewystarczająco, to właściwie 

składają wszystko, na co ich – po ludzku sądząc – stać jako chrześcijan. Powołanie do 

służby misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu jest wzorowane – jak przypomina 

Jan Paweł II – na powołaniu samych Apostołów, gdyż obejmuje całe życie misjonarza, 

całą jego osobę, wymagając bezgranicznego poświęcenia sił i czasu (por. RMis 101). 

Bardzo głęboki sens ma myśl, którą często można usłyszeć podczas różnego rodzaju 

konferencji o tematyce misyjnej: „Misjom można dać wiele, składając dar regularnej 

modlitwy; misjom można dać bardzo wiele, składając dar materialny, misjom można dać 

wszystko, składając dar z samego siebie, stając się misjonarzem”522. 

Wszystko zaczyna się w „małym” Kościele domowym. „Wszystko zaczyna się 

w waszej rodzinie – jak mówił Jan Paweł II w Manili – kiedy Jezus mówi po raz pierw-

szy «Ja was posyłam». Do rodziców zaś mówi: «Posyłam waszego syna, posyłam waszą 

córkę». Mówi im: «Pójdźcie za Mną!»”523. 

5.3.2. Formy współpracy misyjnej rodziny  

Misyjny charakter rodziny – jak konstatuje św. Jan Paweł II – urzeczywistnia się 

także poprzez modlitwę i ofiarę, które skutecznie powinny wspierać dzieło ewangelizacji 

misyjnej i kontemplację działania Boga. Modlitwa ma stawać się żywym dziękczynie-

niem za ewangelizację, wezwaniem skierowanym do Boga, aby uczynił z nas posłusz-

nych wykonawców Jego woli i udzielił nam środków moralnych i materialnych niezbęd-

nych do budowy Jego królestwa524.  

Warto w tym miejscu przypomnieć wezwanie skierowane przez Jana Pawła II 

w Liście do Rodzin, aby wielka modlitwa rodzin wzrastała i przemierzała cały świat. 

Papież apelował o „modlitwę rodziny, modlitwę za rodziny i modlitwę z rodzinami” (GrS 

4). Chodzi o pewnego rodzaju powszechną mobilizację, uniwersalną modlitwę poszcze-

gólnych Kościołów domowych i całego Ludu Bożego – modlitwę, która dotrze do 
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wszystkich rodzin będących w niebezpieczeństwie, bez nadziei, aby mogły poczuć się 

wspomagane przez miłość Boga i Kościoła oraz przez świadectwo rodzin525. 

Ponadto modlitwa w rodzinie tworzy i kształtuje wspólnotę religijną, jest czynni-

kiem jedności. W modlitwie i przez modlitwę może i powinno dokonywać się zbliżenie 

ludzi do siebie, zarówno w rodzinie, narodzie, jak i całym Kościele powszechnym. To 

zbliżenie ludzi między sobą – także z tymi, którzy nie poznali jeszcze Ewangelii – doko-

nuje się poprzez nadprzyrodzone działanie łaski526.  

Modlitwa jest tym rodzajem współpracy misyjnej, w którą powinni być włączeni 

wszyscy wierzący. Również wszystkie wspólnoty wiernych winny być świadome tego, 

że „są na tyle wspólnotami chrześcijańskimi, na ile stają się wspólnotami modlitwy 

i miłości”527.  

Jak każda modlitwa chrześcijańska, także modlitwa rodzinna winna mieć wymiar 

misyjny, by była owocna dla ewangelizacji. Modlitwa w duchu misyjnym stanowi także 

kontemplację działania Boga zbawiającego nas przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób 

staje się ona żywym podziękowaniem za ewangelizację, która dotarła do nas i dalej roz-

przestrzenia się po całym świecie528. 

Sięgnijmy jeszcze raz do słów Jana Pawła II – orędzia na Światowy Dzień Misyjny 

1981 r. Modlitwa w rodzinie – pisze papież – nauczy dzieci patrzenia na świat w sposób 

chrześcijański – zgodny z Ewangelią, dostrzegania trosk ważniejszych niż brak pienię-

dzy, rozrywki czy zaplanowanych wyjazdów wakacyjnych. Takie wychowanie otworzy 

dzieci na dynamizm misyjny – uzupełniający wymiar chrześcijańskiego życia. Papież 

podkreśla, że rodzice własnym przykładem, bardziej niż słowami, nauczą swoje dzieci 

wspaniałomyślności w stosunku do słabszych, dzielenia się wiarą i dobrami materialnymi 

z dziećmi i młodzieżą, którzy nie znają jeszcze Chrystusa bądź są pierwszymi ofiarami 

biedy i ignorancji. Gorliwość misyjna ujawni się w ten sposób jako zasadniczy składnik 

świętości chrześcijańskiej rodziny529. Piramidalną siłę ma również modlitwa dziecka 

pełna prostoty i ufności, która może stawać się wzorem dla dorosłych.  
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Dla rozwoju dzieła misyjnego, oprócz modlitwy i ofiary duchowej, niezbędna jest 

także pomoc materialna. W Dekrecie o apostolstwie świeckich czytamy zachętę, aby 

wierni świeccy troszczyli się o potrzeby Ludu Bożego rozsianego po całym świecie (por. 

AA 10). 

Ofiary pieniężne na misje nie są jałmużną, ale chrześcijańskim obowiązkiem. Misjo-

narze reprezentują nas na misjach, dzięki nim jesteśmy Kościołem misyjnym nie tylko 

z natury, ale z czynu. „(…) cała wspólnota modli się, współdziała i prowadzi działalność 

ród narodów przez swoje dzieci, które Bóg wybiera do tego najważniejszego zadania” 

(AG 37). Działalność misyjna jest wewnętrzną sprawą Kościoła (por. AG 6), nie może 

więc zależeć od czynników pozakościelnych, inaczej stanie się narzędziem polityki pań-

stwa, a nie budowania królestwa Bożego. Misje katolickie są więc dziś utrzymywane 

wyłącznie ze składek katolickiego społeczeństwa530. 

Zadaniem rodziny w tej kwestii jest udzielanie realnej pomocy potrzebującym, ale 

i wychowanie w duchu radykalizmu inspirującego wybory i styl życia, powściągliwość 

w korzystaniu z rzeczy materialnych, czystość jako cnotę, która buduje relacje między-

ludzkie, oraz postawę szacunku i altruistycznego poświęcenia zamiast instrumentalizacji 

i zaborczości. Rodziny wielkoduszne w służbie ubogim i najmłodszym już są bogactwem 

dla wspólnoty obywatelskiej i kościelnej. Trzeba, żeby to otwarcie w duchu wspaniało-

myślności ukazało swój silny wymiar religijny i aby dokonywało się w imię Chrystusa 

oraz ze względu na Królestwo, które nadchodzi531.  

Solidarność z potrzebującymi z chrześcijańskiego punktu widzenia jest istotą wychowa-

nia do misyjności, która przyczynia się do szerzenia Ewangelii nawet w najodleglejszych czę-

ściach świata. „Trzeba powrócić do życia bardziej surowego, które prowadziłoby do nowego 

«modelu rozwoju», wrażliwszego na wartości etyczne i religijne – wzywa wszystkich Jan 

Paweł II – Działalność misyjna niesie ubogim światło i bodziec do prawdziwego rozwoju, 

podczas gdy nowa ewangelizacja powinna m.in. budzić wśród bogatych świadomość, że nad-

szedł czas, by stać się naprawdę braćmi ubogich we wspólnym zwróceniu się ku „rozwojowi 

integralnemu”, otwartemu na Absolut” (RMis 59; por. RMis 60). 

Już Paweł VI w misyjnym orędziu z 1967 r. zachęca do hojności na rzecz misji, któ-
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ra wyraża się na dwa sposoby: „uzdalnia do złożenia daru z siebie, czego potwierdzeniem 

są powołania misyjne; uzdalnia do złożenia daru z posiadanych dóbr, czego potwierdze-

niem są ofiary zbierane na rzecz misji”532.  

Z kolei Jan Paweł II, pisząc o wsparciu materialnym, zauważa, że „ważne jest zwra-

canie uwagi na ducha, w jakim się daje. Dlatego trzeba poddać rewizji własny styl życia: 

misje wymagają nie tylko pomocy, ale współuczestniczenia w przepowiadaniu 

i w miłości względem ubogich. Wszystko, co otrzymaliśmy od Boga – tak życie, jak 

i dobra materialne – nie jest nasze, ale zostało nam dane do użytku. Wielkoduszność 

w dawaniu musi być zawsze oświecona i natchniona wiarą: wówczas – naprawdę – «wię-

cej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu»” (RMis 81). 

Rodzina ma spore możliwości, by zapoznać się z problematyką misyjną. Obok ży-

wego Słowa Bożego i licznych spotkań z misjonarzami wiedzę o misjach może czerpać 

również z bogatej i różnorodnej literatury misyjno-misjologicznej. Coraz większą pomo-

cą w tej dziedzinie są także środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Inter-

net)533, będące obecnie jednym z najlepszych sposobów przedstawienia problematyki 

misyjnej wśród rodzin534.  

W Kościele domowym, który winien być obrazem Kościoła, dziecko pierwszy raz spotyka 

się z informacją o świecie misji. Obserwując rodziców sięgających po informacje dotyczące 

Kościoła powszechnego, w tym działalności misyjnej, samo – ze względu na ich polecenie, 

przykład i autorytet – weźmie do ręki ten rodzaj wydawnictwa, aby poszerzyć horyzonty 

i wiedzę o krajach misyjnych i pracy misjonarzy. Zapewnianie dzieciom dostępu do tego typu 

artykułów jest swoiste-go rodzaju formą permanentnej informacji na temat misji. Ponadto 

rodzice zobowiązani są do tego, aby zaznajomić dzieci z telewizyjnymi i radiowymi progra-

mami misyjnymi, a także ze stronami internetowymi dotyczącymi tej tematyki. Wszystkie te 

formy informacji prowadzą do szerszego lub podstawowego zapoznania się z potrzebami 

świata misyjnego. Rodzina odgrywa zatem rolę informatora wobec jej członków, uświadamia-

jąc im potrzebę i możliwości misyjnej współpracy w Kościele535. 

Dzięki sugestywnemu oddziaływaniu środków społecznego przekazu opinie 
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i wydarzenia, problemy i konflikty, sukcesy i niepowodzenia całego świata wywierają 

znaczny wpływ na rodziny. Konkretnym zadaniem rodziców jest zatem komentowanie 

wspólnie z dziećmi wiadomości, informacji i opinii oraz rozważanie w sposób odpowie-

dzialny wszystkich treści, które za pośrednictwem środków społecznego przekazu docie-

rają do ich domów, a także podejmowanie pod ich wpływem konkretnych decyzji. „W 

ten sposób rodzina współdziała z najbardziej autentyczną funkcją środków społecznego 

przekazu, która polega na umacnianiu jedności i wspomaganiu rozwoju ludzkiej rodziny 

(por. Communio et progressio, Aetatis novae, 6–11)”536. 

5.3.3. Małżeństwa i rodziny fidei donum 

Rodzina, podobnie jak Kościół, jest zarówno wspólnotą powołaną, jak i wspólnotą 

posłaną. Pierwszy krok, który trzeba uczynić, to odzyskać wymiar powołaniowy rodziny. 

Bóg powołuje nie tylko pojedyncze osoby, ale także wspólnoty, powołuje małżonków, 

aby ich posłać, „powołuje rodzinę do misji”. W rodzinie odbija się przymierze miłości 

Chrystusa i Kościoła, które przemienia się w wezwanie misyjne wewnątrz i na zewnątrz 

wspólnoty rodzinnej537.  

Jeśli działalność misyjna rodziny rozwija się w sposób harmonijny w środowisku ro-

dzinnym i jeśli obejmuje wspólnotę chrześcijańską oraz społeczeństwo, to rodzina ta 

bierze udział w misji Kościoła ad gentes, bez wyznaczania jakichkolwiek granic. Wręcz 

przeciwnie – jej posługa prorocka, kapłańska i królewska znajduje swój pełen wyraz, 

kiedy daje świadectwo o Ewangelii tym, którzy czekają na pierwsze skuteczne przepo-

wiadanie538. 

Jak już zostało to omówione wcześniej, dwoma pierwszymi obszarami ducha misyj-

nego rodziny są: ad intra i ad extra. Trzeci, ad gentes, jest „wyjściem rodziny z domu”. 

Najpierw, aby bliżej poznać wspólnotę parafialną i diecezjalną na swoim terenie, 

a ostatecznie „wyjście” to owocuje „wyjazdem” rodziny na terytoria misyjne. Rodziny 

misyjne ad gentes są wyrazem zaangażowania laikatu misyjnego i wolontariatu między-

narodowego539. To właśnie w tym kontekście rozumieć należy ściśle określoną propozy-
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  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 199.  



cję rodzin fidei donum („dar wiary”). 

Rodzina katolicka wyraża swego ducha misyjnego w sposób najbardziej bezpośred-

ni, gdy angażuje się w pracę na misjach wśród narodów nieznających Chrystusa – ad 

gentes na terytoriach misyjnych. Podobnie jak u początków chrześcijaństwa Akwila 

i Pryscylla byli misjonarskim małżeństwem, tak we współczesnym Kościele małżonko-

wie i rodziny chrześcijańskie, przynajmniej na jakiś czas, wyjeżdżają na terytoria misyj-

ne, aby głosić tam Ewangelię. Służą w ten sposób innym w imię miłości do Boga540.  

Ta wrażliwość misyjna przeżywana przez rodziny chrześcijańskie rozwija się, 

przyjmując logikę działania Boga: „On wybiera, powołuje, uwalnia, uświęca, a potem 

posyła. (…) W chwili, kiedy dwoje chrześcijan zawiera sakrament małżeństwa, powoła-

nie staje się misją i to «misją wspólną». (…) Jest to cecha sakramentu małżeństwa: dwie 

osoby, które stały się „«jedną», widzą, jak staje przed nimi misja, którą Chrystus powie-

rzył Apostołom i całemu Kościołowi”541. 

Zaangażowanie małżeństw i rodzin w działalność misyjną sięga początków Kościo-

ła. Ewangelizację trwającą od I do V w. misjolog André Seumois określa mianem „roz-

mnożenia komórkowego”, a polega ono na tym, że świadectwo członków wspólnot 

chrześcijańskich przyciąga nowych konwertytów. Apostolat tylko wyjątkowo przejawia 

się w masowych ruchach; na ogół ma charakter indywidualny albo rodzinny. Historia 

misji tylko w nikłym stopniu pozostaje historią przeżywaną w rodzinie. Stopniowo to 

wielkie zakony stają się ogniskami i podmiotami ewangelizacji542. 

Przykładem zaangażowania rodzin jako misjonarzy może być Kościół w Korei543, 

który, jako jedyny w historii, powstał w XVIII w. z inicjatywy ludzi świeckich, bez 

wsparcia zagranicznych misjonarzy, którzy przyjechali dopiero później. Już ci pierwsi 

chrześcijanie utrzymywali kontakt ze Stolicą Piotrową544. 

Dopiero XIX w. odznacza się ponownie prawdziwym zatroskaniem misyjnym 

w wymiarze rodziny. Pod tym jednak względem Kościoły protestanckie mają zupełnie 

inną praktykę niż Kościół katolicki. W XIX w. większość protestanckich misjonarzy 
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  Por. J.M. IRABURU, El matrimonio en Cristo [online].  
541
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  D. GIOVINE, E. PLATTI, Missione formato famiglia, s. 7.  
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stanowili mężczyźni. Wielu z nich było żonatych, ale rola kobiet raczej ograniczała się 

do pieczy nad ogniskiem domowym. Pod koniec XIX w. dokonała się istotna zmiana: 

liczne niezamężne kobiety wybrały apostolat misyjny, a kobiety zamężne zaczęły bar-

dziej angażować się w szkolnictwo, kierowanie szkołami i internatami, opiekę nad kobie-

tami i dziewczętami, a także w służbę medyczną545.  

Po stronie katolickiej systematyczna myśl o pracy misyjnej małżeństw i rodzin zro-

dziła się dopiero w pierwszej połowie XX w. Formułuje się wiele różnych teoretycznych 

powodów uzasadniających przygotowanie i posłanie rodzin na misje, a najważniejszym 

z nich jest niewątpliwie dawanie świadectwa. Nawet tam, gdzie struktury Kościoła są już 

trwałe (dzięki pracy księży, zakonników, zakonnic i katechistów), życie rodzinne, spo-

łeczne, zawodowe oraz modele edukacyjne mogą i powinny być bardziej bezpośrednio 

kształtowane przez chrześcijańskie wzorce życia rodzinnego. Pod wpływem Akcji Kato-

lickiej, ale także młodzieżowych i studenckich kół misyjnych, rodzą się nowe inicjatywy. 

„W niektórych przypadkach chodzi o współpracę na miejscu z miejscowymi księżmi, 

w innych o misje ad gentes. W latach 1920–1960 w Belgii, we Włoszech, we Francji, 

w Kanadzie, nowe zadania misyjne powierzane świeckim, małżonkom lub osobom bez-

żennym, stopniowo zmieniają znaczenie nakazu misyjnego. Można wymienić m.in. takie 

stowarzyszenia, jak AUCAM, Ad Lucern, Les Fraternité safricaines, Les Auxiliaires 

féminines internationales”546. 

Pewien impuls do wyjazdu osób świeckich na misje dała encyklika Fidei donum, 

w której papież Pius XII napisał m.in.: „Skuteczna jest praca, którą w służbie dla Kościo-

ła i zwykle w ramach narodowych lub międzynarodowych organizacji podejmują dla 

dobra młodych wspólnot chrześcijańskich ludzie świeccy. (…) Świeccy przekazują 

z korzyścią nowo powstałym diecezjom swoje dawno zdobyte doświadczenia, tak 

w zakresie Akcji Katolickiej i działalności społecznej, jak również w innych poszczegól-

nych dziedzinach apostolatu. Ponadto – co ma nie mniejsze znaczenie – przyspieszają oni 

i ułatwiają powiązanie poszczególnych katolickich organizacji narodowych 

z niezliczonymi organizacjami międzynarodowymi tego samego rodzaju. Z całego serca 

życzymy im wszystkim szczęścia na ich wspaniałą pracę dla dobra i pożytku Kościoła” 
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(FD 17). Adresatami tych życzeń, chociaż Pius XII w encyklice nie wspomina wprost 

o małżeństwach i rodzinach, słusznie mogły się poczuć także małżeństwa i rodziny. 

Rodzina, pracując na misjach, staje się fidei donum dla wspólnoty, do której została 

posłana, wśród której świadectwem swego życia głosi Chrystusa. I zgodnie z duchem 

encykliki Fidei donum ta sama rodzina, powracając z misji, kolejny raz staje się fidei 

donum – tym razem jest bowiem darem wiary dla swojej macierzystej wspólnoty. 

W dokumentach soborowych i posoborowych wezwanie świeckich do realizacji ich 

misyjnego obowiązku jest bardzo ogólne (LG 17, 33; AG 35, 36, 41), ale nie brakuje 

konkretnych nawiązań do zaangażowania rodzin chrześcijańskich (por. EN 71; ChL 35; 

FC 54). Szczególnie obszerne są niektóre wypowiedzi papieskie przyjęte w dokumentach 

pastoralnych, zwłaszcza tych synodalnych i posynodalnych547.  

Najważniejsze jednak przesłanie skierowane bezpośrednio do rodziny, zachęcające 

do pracy na misjach przez jakiś czas, zostało zawarte przez Jana Pawła II w Familiaris 

consortio (por. FC 54). 

W obecnej sytuacji pole misji ad gentes rośnie, ponieważ nie wystarczy już odwoła-

nie do tradycyjnych obszarów geograficznych i administracyjnych, jako że „nawet 

w krajach tradycyjnie chrześcijańskich są rejony objęte programem misji ad gentes ze 

względu na grupy ludzi i obszary niezewangelizowane” (RMis 37). Nie można też pomi-

nąć „światów i fenomenów społecznych” ani też „wymiarów kulturalnych albo współ-

czesnych areopagów”, które wymagają specjalnych misji ad gentes (por. RMis 37). 

W tych nowych kręgach misyjnych rodzina jest wezwana do działania, jak miało to miej-

sce w przeszłości, chociaż w oparciu o nowe formy odpowiadające aktualnej sytuacji 

(por. RMis 86)548.  

Jeśli na nowo uświadomimy sobie prawdę, że misje odnawiają Kościół oraz że wiara 

umacnia się, gdy jest przekazywana (por. RMis 2), to łatwo dostrzeżemy, jak wielką 

szansą dla wiary w rodzinie są misje549. Rodzina jest „małym” Kościołem. Jak 

w Kościele poszczególne Kościoły partykularne (diecezje) nie mogą zapominać o innych 

– np. diecezjach misyjnych – tak rodzina nie może zapominać o innych rodzinach – 
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o rodzinach, które jeszcze nie znają Chrystusa albo znają Go jeszcze słabo550. 

Benedykt XVI podczas posłania na misje rodzin z Drogi Neokatechumenalnej 

(głównie do krajów Ameryki Łacińskiej – 12.01.2006) mówił o szczególnie ważnej roli, 

jaka przypada rodzinie w dziele misyjnym: „Prosiliście, aby posłania dokonał Następca 

św. Piotra, jak to już bywało za mojego czcigodnego poprzednika Jana Pawła II (…), 

ponieważ waszą działalność apostolską pragniecie umieścić w sercu Kościoła, w pełnej 

zgodzie z jego wytycznymi i w jedności z Kościołami lokalnymi, w których będziecie 

pracować. Drogie rodziny – mówił dalej Benedykt XVI do 200 rodzin – krzyż, który 

otrzymacie, będzie waszym nieodłącznym towarzyszem drogi, gdy waszą działalnością 

misyjną będziecie obwieszczać, że jedynie w Jezusie Chrystusie, umarłym 

i zmartwychwstałym, jest zbawienie. Przemierzając w prostocie i ubóstwie drogi wszyst-

kich kontynentów, będziecie Jego cichymi i radosnymi świadkami, podtrzymywani nieu-

stanną modlitwą i słuchaniem słowa Bożego oraz karmieni uczestnictwem 

w liturgicznym życiu Kościołów lokalnych, do których jesteście posłani. Wasze rodziny 

będą świadczyć, że Pan nie opuszcza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Szerzcie 

nadal Ewangelię życia”551. 

 

Studium teologicznych podstaw misyjności Kościoła domowego wykazało, że znaj-

dują się one w Piśmie Świętym, Tradycji i nauczaniu Kościoła. Boży zamysł zawarty 

w stworzeniu małżeństwa jest niezmienny i pozostaje wzorem dla wszystkich małżeństw.  

Małżeństwo i rodzina uczestniczy od samego początku w uniwersalizmie zbawczym 

zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Uniwersalizm ten po Zesłaniu Ducha 

Świętego przyjmuje formę misyjnego posłania skierowanego przez Chrystusa do Kościo-

ła i rodziny, a realizowanego przez małżeństwo i rodzinę jako Kościół domowy. Misyjna 

natura Kościoła domowego ma swoje źródło w misyjności Trójcy Świętej i przymierza 

małżeńskiego oraz w szczepieniu w Kościół powszechny, który misyjny jest ze swej 

natury. Badania wykazały, że ważnym elementem dla Kościoła domowego jest jego mi-

syjna duchowość, które wzorce może czerpać z misyjnej duchowości Chrystusa 

i Kościoła. Misyjnie uformowane małżeństwo i rodzina może stać się „sercem” nowej 

                                                           
550

  Por. C. NOWOROLNIK, Rodzina, modlitwa i misja Kościoła [online].  
551

  Por. R. SZMYDKI, Benedykt XVI posyła rodziny na misje [online].  



ewangelizacji, jak i w dużym stopniu od niej zależeć.  

Swoją misyjność Kościół domowy realizuje w kilku wymiarach: ad intra – poprzez 

ewangelizacje w życiu codziennym; ad extra – poprzez ewangelizację innych rodzin, 

gościnności i troskę o potrzebujących, i ad gentes – poprzez misyjną edukację dzieci oraz 

różne formy współpracy misyjnej.  

Studium to stało się narzędziem do podjęcia dalszych badań nad stanem świadomo-

ści misyjnej małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego.  



Rozdział II 

 

Świadomość misyjna małżeństw  

i rodzin katolickich w Polsce 

 

 Niezwykle ważne pozostaje pytanie o misyjną świadomość, zarówno małżonków 

jak i katolickich rodzin. Aby dowiedzieć się tego, należy zapytać wyżej wymienione 

grupy nie tyle o ich znajomość podstaw biblijnych i teologicznych, na których opiera 

się misyjność Kościoła domowego, co raczej o ich zaangażowanie w misyjne dzieło. 

Nie wolno też pominąć dokładnego zbadania rzeczywistości, które taką a nie inną 

świadomość misyjną kształtują. Dlatego istotą podjętych badań socjologicznych 

będzie uzyskanie wiedzy na temat poziomu wiadomości u małżonków i ich rodzin o 

samych misjach, sposobie zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła, a także, jaka 

jest w ogóle z ich strony gotowość podjęcia pracy misyjnej. 

 

 

1. Charakterystyka i profil badanych grup  

W celu zanalizowania stanu świadomości misyjnej małżonków i rodzin w Polsce 

przeprowadzono w latach 2009–2012552 badanie kwestionariuszowe w trzech grupach 

respondentów. Przyjmując jako grupy docelowe jednostki analityczne badania, zostało 

uznane: 

Baza 1: Małżeństwa  
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  Tak długi okres prowadzenia badań spowodowany był rozpiętością geograficzną wysyłanych ankiet na cały świat 

oraz na całą Polskę. Odpowiedzi przychodziły przez te 3 lata.  



Baza 2: Rodziny misjonarzy: diecezjalnych, zakonnych i świeckich  

Baza 3: Rodzice: dzieci należących do Ogniska Misyjnego  

Tabela 1. Liczba zmiennych i respondentów w bazach 

Kategorie BAZA 1 BAZA 2 BAZA 3 

Zmiennych 58  35 7 

Respondentów 842  123 131 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pierwszą grupę badanych stanowili małżonkowie, do których ankiety553 wysłano 

bezpośrednio pocztą oraz za pośrednictwem parafii. Pytania zawarte w ankiecie były 

podparte badaniami W. Wesołego. Pismo skierowane do małżonków zawierało prośbę 

o wspólne wypełnienie tej ankiety oraz o niekorzystanie z Internetu i innych źródeł in-

formacji. Księża proboszczowie z kolei zostali poproszeni o przekazanie ankiet małżeń-

stwom554. Natura i specyfika badania, jak i grupa docelowa mogła rzutować na pewne 

wyniki. Stąd można przypuszczać, że ankieta wypadła bardziej pozytywnie, a z drugiej 

strony była ona dla małżonków pewną lekcją z wiedzy o misyjnej naturze Kościoła.  

Do drugiej grupy badanych należą małżonkowie – rodzice misjonarzy. Nie była jed-

nak to ankieta555 skierowana bezpośrednio do rodziców, ale do ich dzieci – misjonarzy, 

aby z ich perspektywy określić postawę rodziców wobec misji. Przeprowadzono analizę 

będącą próbą ustalenia, na ile socjalizacja rodzinna była czynnikiem determinującym ich 

wyjazd na misje. Przedmiotem ankiety była szeroko rozumiana postawa rodziców misjo-

narzy wobec tematyki misyjnej.  
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555

  Wzór ankiety zawiera Aneks 3. 



Do trzeciej grupy respondentów należą małżonkowie-rodzice dzieci należących do 

Ogniska Misyjnego. Listy z prośbą o wypełnienie ankiet556 wysłano do rodziców bezpo-

średnio oraz za pośrednictwem animatorów prowadzących grupy misyjne. Również 

i w tym przypadku respondenci zostali poproszeni o wspólne wypełnienie formularza. 

Badanie to miało być odpowiedzią na pytania dotyczące m.in. wpływu dzieci należących 

do Ogniska Misyjnego na świadomość i odpowiedzialność misyjną swoich rodziców czy 

też zdobytego wcześniej doświadczenia w zakresie kontaktów z misjonarzami, a także 

działalności związanej ze wspieraniem dzieła misyjnego. 

Łącznie poddano badaniom 1096 ankiet.  

1.1. Profil ankietowanych małżonków  

W celu poznania opinii i poglądów małżonków na tematy związane z działalnością 

misyjną Kościoła przeprowadzono badanie kwestionariuszowe z 842 respondentami. 

Badanie to służyło poznaniu poglądów, zachowań, wyobrażeń oraz postaw w odniesieniu 

do wspomnianej problematyki.  

Badania wykonano metodą tzw. ankiety pocztowej. Ankietę rozesłano bezpośrednio 

pocztą do samych małżonków oraz za pośrednictwem parafii. Najwięcej ankiet wpłynęło 

z Gniezna (52), Bydgoszczy (31), Inowrocławia (20), Krakowa (19), Kalisza (19) 

i Warszawy (16). Odpowiedzi nadesłane z Polski przedstawiają wykresy i mapy557.  

Aby poznać profil społeczno-demograficzny, małżonkom oprócz 12 pytań ankieto-

wych zadano także kilka pytań metryczkowych. Pierwsze z nich brzmiało: Czy żyją Pań-

stwo w sakramentalnym związku małżeńskim?  

Około 98%, czyli niemal wszyscy badani, odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 

Następnie poproszono, aby respondenci podali, jak długo pozostają w sakramentalnym 

związku małżeńskim. Dane zsumowano w przedziałach dziesięcioletnich, które prezentu-

ją się następująco: 

 – od 0 do 10 lat – 13,5,%; 

 – od 11 do 20 lat – 29%; 

 – od 21 do 30 lat – 29,5%; 
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 – od 31 do 40 lat – 18%; 

 – od 41 do 50 lat – 8,5%; 

 – powyżej 60 lat – 1,5%. 

W dalszej kolejności zadano pytania opisujące religijność małżonków. Najpierw za-

pytano, jak często osoby te wspólnie z małżonkiem uczestniczą we Mszy św. Blisko trzy 

czwarte przyznało, iż uczestnictwo to ma miejsce w każdą niedzielę i święta. Około 11% 

zadeklarowało swoje uczestnictwo na poziomie częstotliwości kilka razy w tygodniu. 

Blisko 6% uczęszczało rzadziej, mianowicie raz – dwa razy w tygodniu. Blisko 5% 

uczestniczy we Mszy św. kilka razy w roku. Uczestnictwo tylko w większych uroczysto-

ściach i świętach deklaruje niecałe 3% badanych. 

Następnie respondenci zostali poproszeni o to, aby opisać w sposób autodeklaratyw-

ny swoją religijność.  

Około 71% mężczyzn uważało się za osoby wierzące, natomiast blisko 21% uznało 

się za osoby głęboko wierzące. Raczej wierzących było około 5%. Odsetek niewierzą-

cych, ateistów czy niepraktykujących był na poziomie niższym niż 1%. Natomiast głębo-

ko wierząca żeńska część populacji to 31%, czyli 10% więcej niż w przypadku męż-

czyzn. Za osoby wierzące uznało się około 64%, czyli mniej o 7% niż mężczyzn. Około 

2,5% kobiet zadeklarowało się jako osoby raczej wierzące, a to prawie dwukrotnie 

mniejsza liczba w porównaniu do męskiej populacji respondentów. 

W dalszej części zapytano o przynależność do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej. 

Około 31% mężów potwierdziło swoje członkostwo w tego typu grupie. Blisko 66% nie 

uczestniczy w takich ruchach czy grupach. Uczestnictwo w ruchach lub grupach apostol-

skich w przypadku kobiet jest na wyższym poziomie. Brak udziału w tego rodzaju gru-

pach deklaruje około 55% małżonek, czyli około 10% mniej niż w przypadku mężów. 

Natomiast około 42% kobiet jest członkiniami takich grup lub ruchów. W porównaniu 

z mężczyznami odsetek ten jest o około 11% wyższy. 

Większość respondentów (około 52%) mieszka na wiosce. Około 21% zamieszkuje 

miasto do 50 tysięcy mieszkańców. W miastach od 50 do 100 tysięcy mieszkańców żyje 

około 11% badanych, podczas gdy w miastach od 100 do 500 tysięcy mieszka blisko 

10%. Miasto powyżej pół miliona mieszkańców to miejsce zamieszkania blisko 5% re-

spondentów. 



1.2. Profil ankietowanych małżonków – rodziców misjonarzy 

Chcąc lepiej zrozumieć znaczenie, jakie ma dom rodzinny w kształtowaniu przy-

szłych powołań do pracy na misjach, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 

123 osób pracujących na misjach oraz pomagających w duszpasterstwie w innych diece-

zjach na świecie.  

W niniejszym badaniu zadano pytania respondentom w celu uzyskania istotnych in-

formacji opisujących rodziców jako animatorów misyjnych w ich życiu.  

Odpowiedzi pozwoliły scharakteryzować badaną próbę. Szczególnie interesującymi 

kwestiami wydały się motywacje do podjęcia pracy misjonarskiej związane z postawami 

rodziców respondentów biorących udział w badaniu. O ile na podstawie osiągniętych 

wyników trudno jest wnioskować o obiektywnym wpływie na podejmowanie decyzji, 

o tyle w badaniach postawiono bardziej na subiektywne opinie dotyczące kwestii wpływu 

postaw rodziców na wybór przyszłej pracy na misjach. Można przyjąć, że samoidentyfi-

kacja motywacji podjęta przez respondentów daje jednak miarodajne wyniki i pozwala na 

wnioskowanie co do przyczyn podejmowania przez nich decyzji.  

Analiza ta była próbą ustalenia, na ile socjalizacja religijna w domu rodzinnym mo-

gła implikować decyzję dotyczącą wyjazdu na misje. Przedmiotem badania była szeroko 

rozumiana postawa rodziców wobec tematyki misyjnej. 

Respondenci pracują na pięciu kontynentach: Afryka (23), Ameryka (11), Azja (10), 

Oceania /Papua Nowa Gwinea/ (1) i Europa (4). 123 respondentów – misjonarzy pracuje 

w 49 krajach. Najwięcej w: Brazylii (12), Papui Nowej Gwinei (7), Argentynie (6), Ka-

merunie (6), Kazachstanie (6) i Zambii558. 

Wśród 38 zgromadzeń, do których należą respondenci, 16 to zakony męskie, a 22 – 

żeńskie. Na 96 respondentów najwięcej odpowiedzi zostało przysłanych od Franciszka-

nek Misjonarek Maryi (20), od Zgromadzenia Słowa Bożego (9) i Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego à Paulo (4).559 

Jeżeli chodzi o diecezje pochodzenia respondentów, to należą oni do 16 diecezji (w 

tym 4 spoza Polski). Najwięcej odpowiedzi uzyskano od respondentów pochodzących 
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z diecezji gnieźnieńskiej (5), kieleckiej (3), katowickiej (2) i tarnowskiej (2)560. 

Spośród 123 misjonarzy największą grupę tworzyły siostry zakonne (60), co stanowi 

48,8% badanych, mniejszą natomiast zakonnicy (42), czyli 34,1% badanych. 15,4% ba-

danych, czyli 19 osób, stanowiło duchowieństwo diecezjalne. Najmniejszą grupą 

w badaniu były osoby świeckie (2), czyli 1,6% ankietowanych. Zestawienie powyższych 

danych zawiera wykres 1561. 

 

Wykres 1. Respondenci 

1.3. Profil ankietowanych małżonków – rodziców dzieci należących do Ogniska 

Misyjnego  

W celu zbadania wpływu dzieci należących do Ognisk Misyjnych na ich rodziców 

wysłano do rodziców ankietę z prośbą, aby, jeśli to możliwe, rodzice wspólnie jako mał-

żonkowie wypełnili ankietę i przez ich dziecko przekazali je animatorce misyjnej. Listy 

z prośbą wysłano do animatorów diecezji gnieźnieńskiej oraz do kilkudziesięciu 

w Polsce562. Łącznie zebrany materiał wynosi 131 odpowiedzi.  

2. Stan świadomości misyjnej małżonków 

Ankietowanym zadano szereg pytań, by dowiedzieć się, co faktycznie myślą na te-

mat szeroko pojętej tematyki misyjnej. Badanie to dostarczyło ciekawych 

i interesujących, a przede wszystkim istotnych socjologicznie danych, dzięki którym 

obszernie i rzetelnie można opisać badaną rzeczywistość. Pytanie skierowane do małżon-

ków dotyczyły kilku kwestii związanych z misjami: wiedzy misyjnej i jej źródeł, form 

pomocy dziełu misyjnemu oraz gotowości podjęcia pracy misyjnej przez małżonków 

i ich dzieci.  

Jako podsumowanie zostanie ukazany ogólny profil badanych na podstawie analizy 

                                                           
560

  Por. Aneks 8. Tabela 3b.  
561

  Por. także Aneks 9. Tabela 4.  
562

  Niestety nie ma bazy animatorów świeckich w skali kraju. Autor pracy wysłał prośbę do tych animatorów w Polsce, 
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poszczególnych zmiennych determinujący wiedzę o misjach oraz zachowania wobec 

problematyki misyjnej.  

2.1. Wiedza misyjna  

Pierwsze pytanie zadane respondentom brzmiało następująco: Jakie pierwsze skoja-

rzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”?  

Według dekretu misyjnego Ad gentes „Szczególne inicjatywy, poprzez które posłani 

przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, wykonują zadanie przepowiadania 

Ewangelii i wszczepiania samego Kościoła w te narody lub grupy, które jeszcze nie wie-

rzą w Chrystusa, nazywa się powszechnie «misjami»” (AG 6).  

Porównanie uzyskanych odpowiedzi ilustruje wykres 2. 

 

Wykres 2. Porównanie odpowiedzi na zadane respondentom pytanie: Jakie pierwsze skojarzenie 

nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”?  

 

Dla 55% osób „misje” są głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa 

i zakładaniem Kościoła. 22% respondentów powiązało to pojęcie z wyjazdami misjona-

rzy do krajów egzotycznych. Blisko 12% utożsamiło z pomocą humanitarną oraz niesie-

niem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. Najrzadziej „misje” respondenci koja-

rzyli z misjami parafialnymi (4,3%), nawracaniem pogan (3,2%) oraz misjami pokojo-

wymi ONZ (2,5%).  

Okazuje się, że pojęcie „misje” dla ponad 80% badanych wiąże się z działalnością 

prowadzoną przez Kościół. Odpowiedzi takie, jak: głoszenie Ewangelii niewierzącym 

w Chrystusa i zakładanie Kościoła, wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych, nawra-

canie pogan, dotyczą właśnie działań, które podejmuje Kościół w ramach swojej pracy 

misyjnej. 

Istotny jest również fakt, iż obecnie działalność Kościoła nie kojarzy się prawie 

w ogóle z nawracaniem pogan, tylko właśnie z głoszeniem Ewangelii i zakładaniem Ko-

ścioła. Nie jest to tylko i wyłącznie różnica semantyczna. Misje to według respondentów 

działalność, która nie prowadzi do siłowego czy wymuszonego nawrócenia kogoś na 

katolicyzm, ale przede wszystkim jest głoszenie Dobrej Nowiny, które w konsekwencji 



powoduje „czynienie” ze słuchaczy uczniów Chrystusa i prowadzi do założenia Kościo-

ła563. 

Dla około 4% badanych pojęcie „misje” oznaczają w pierwszej kolejności „misje pa-

rafialne”, stanowiące rodzaj rekolekcji przeprowadzanych w parafii w kilkuletnich odstę-

pach, by odnowić i wzmocnić wiarę swoich członków564. Co prawda, taka interpretacja 

misji jest rzadko spotykana, jednak mija się ona z ideą posługi misyjnej. Misje bowiem to 

przede wszystkim głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościo-

ła. 

Procent badanych, którzy pojęcie „misje” utożsamiają z misjami pokojowymi ONZ 

oraz z „misjami parafialnymi”, jest mniejszy niż 10. Respondenci ci stanowią mniej-

szość. Jest to nieliczna grupa, która nie determinuje istotnie całokształtu uzyskanych 

wyników. Z drugiej jednak strony zastanawiający może być fakt, iż właśnie dla pewnego 

odsetka katolików pierwsze skojarzenie dotyczy właśnie takiego a nie innego rozumienia 

pojęcia „misje”. Może to oznaczać brak wiedzy na temat działalności misyjnej oraz niski 

poziom świadomości badanego zagadnienia. 

Wydaje się, iż działalność misyjna w świadomości badanych jednoznacznie wiąże 

się z Kościołem, będącym podmiotem odpowiedzialnym za jej prowadzenie. Fakt ten 

znajduje odzwierciedlenie w odpowiedziach respondentów.  

Duży procent odpowiedzi (aż 22%) wskazuje na misje jako pracę w krajach egzo-

tycznych. Ta grupa respondentów uwydatnia pokutujący przez lata pogląd na działalność 

misyjną jako pracę „wśród biednych Murzynków” mieszkających często w krajach egzo-

tycznych. Z drugiej zaś strony często terytoria pracy misyjnej leżą w egzotycznych, nie-

znanych przez wiernych krajach. Misjonarze wyjeżdżają do krajów egzotycznych, ale nie 

jest to wyjazd rekreacyjny i respondenci doskonale zdają sobie z tego sprawę. Mają 
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  KPK 770: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizo-

wać to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane 

do miejscowych potrzeb”. 



świadomość, jaką działalnością zajmują się na co dzień misjonarze. 

Blisko 12% respondentom „misje” kojarzą się z pomocą humanitarną oraz niesie-

niem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. Działalność misyjna prowadzona przez 

Kościół również zawiera w sobie te elementy. Taki cel stawia sobie także wiele organi-

zacji charytatywnych, jednak nie wszystkie z nich są powiązane z Kościołem. Pomoc 

głodnym i chorym często niosą – co trzeba podkreślić – misjonarze. Można powiedzieć, 

że działalność ta jest zwykle naturalnie wpisana w pracę misyjną. 

Kolejnym ważnym wnioskiem, jaki wypływa z przeprowadzonych badań, jest fakt, 

iż misje w żadnym stopniu nie kojarzą się respondentom z czymś negatywnym, czymś 

złym. Wręcz przeciwnie. Nie jest to działalność, która wywołuje ucisk, podporządkowa-

nie czy represje. Misje to głoszenie Ewangelii, realizowane m.in. poprzez wyjazdy mi-

sjonarzy do egzotycznych krajów oraz pomoc potrzebującym. 

Według dekretu Ad gentes odpowiedzialność za misje spoczywa na całym Ludzie 

Bożym. „Ponieważ cały Kościół jest misyjny, a dzieło ewangelizacji stanowi podstawo-

wy obowiązek zadaniem Ludu Bożego, święty Sobór zachęca wszystkich do głębokiej 

odnowy wewnętrznej, aby mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności w zakre-

sie szerzenia Ewangelii, prowadzili dzieło misyjne wśród narodów” (AG 35). 

Stąd kolejne pytanie zawarte w badaniu kwestionariuszowym brzmiało: Kto przede 

wszystkim w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewie-

rzącym w Chrystusa?  

Zestawienie uzyskanych odpowiedzi przedstawia wykres 3. 

 

  

Według badanych, osobami w największym stopniu odpowiedzialnymi za tę działal-

ność są wszyscy wierzący – świeccy i duchowni. Uważa tak około 65% ankietowanych. 

Dla blisko 23% najbardziej odpowiedzialnymi za głoszenie Ewangelii niewierzącym 

w Chrystusa są zgromadzenia misyjne. Blisko 8% jest zdania, iż odpowiedzialność ta 

ciąży przede wszystkim na duchowieństwie: biskupach i prezbiterach, podczas gdy pra-

wie 4% badanych uważa, że najbardziej odpowiedzialny jest za to papież. 

 

Wykres 3. Porównanie odpowiedzi na zadane respondentom pytanie: Kto przede wszystkim 



w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa?  

Z badania wynika, że respondenci mają świadomość, iż głoszenie Ewangelii to nie 

tylko działalność przewidziana tylko i wyłącznie dla osób duchownych. Uważają, że za 

misje odpowiedzialne są zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Innymi słowy, zada-

nie to przeznaczone jest dla wszystkich wierzących. Odpowiedź ta świadczy o obszernej 

wiedzy badanych na temat misyjnego głoszenia Ewangelii. Badani zdają sobie sprawę, że 

to na nich samych ciąży obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny oraz nic i nikt nie powinien 

ich zwalniać z tego zadania.  

Blisko 23% respondentów uważa, że za głoszenie Ewangelii odpowiedzialne są 

przede wszystkim zgromadzenia misyjne. Według tej grupy ankietowanych, osoby nie-

wierzące jeszcze w Chrystusa to ludzie, którzy mieszkają w egzotycznych krajach. A to 

najczęściej właśnie tam wyjeżdżają misjonarze. Można założyć, iż właśnie takie rozu-

mienie misji prowadzi badanych do wniosku, że główną odpowiedzialność za głoszenie 

Ewangelii ponoszą zgromadzenia misyjne. Drugim powodem takich odpowiedzi jest fakt, 

iż przez lata uważano (i taką metodę stosowano), że działalność misyjna zarezerwowana 

była dla specjalnie przygotowanych do tego misjonarzy zakonnych. 

Fakt, iż tylko blisko 12% badanych uważa, że głoszeniem Ewangelii powinni zająć 

się papież oraz biskupi i prezbiterzy, wskazuje na pewną prawidłowość. Większość re-

spondentów wydaje się mieć świadomość, iż papież, biskupi i prezbiterzy w swej co-

dziennej posłudze wykonują szereg innych zadań. Oczywiście duchowieństwo również 

jest odpowiedzialne za głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa, ale nie jest to ich 

podstawowe zadanie. Jest to pewien rodzaj współodpowiedzialności. Badani zdają się 

rozumieć idee Kościoła jako wspólnoty wierzących w Chrystusa, a przez to współodpo-

wiedzialnych za wyzwania, jakie przed nimi stawia rzeczywistość. Nie tylko papież czy 

biskupi mają wypełniać posłannictwo misyjne, ale wszyscy zgromadzeni w Chrystusie, 

cała wspólnota Kościoła. 

Od 1927 r. w Kościele katolickim głównymi patronami misji katolickich są: św. 

Franciszek Ksawery oraz św. Teresa od Dzieciątka Jezus. W związku z tym responden-

tów poproszono także o wskazanie głównych patronów misji. Wyniki uzyskanych odpo-



wiedzi przedstawiają poniższe wykresy565. 

 

Wykres 4: Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na zadane respondentom pytanie o dwóch głów-

nych patronów misji, którzy zaznaczyli Jana Pawła II. 

 

Wykres 5: Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na zadane respondentom pytanie o dwóch głów-

nych patronów misji, którzy zaznaczyli św. Faustynę Kowalską.  

 

Wykres 6: Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na zadane respondentom pytanie o dwóch głów-

nych patronów misji, którzy zaznaczyli św. Franciszka Ksawerego.  

 

Wykres 7: Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na zadane respondentom pytanie o dwóch głów-

nych patronów misji, którzy zaznaczyli św. Wojciecha.  

 

Wykres 8: Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na zadane respondentom pytanie o dwóch głów-

nych patronów misji, którzy zaznaczyli św. Teresę od Dzieciątka Jezus. 

 

Dla prawie 48% zdecydowanie głównym patronem misji katolickich jest Jan Paweł 

II. Raczej – zgodziło się około 51%. Św. Faustyna Kowalska zdecydowanie uważana jest 

za główną patronkę misji przez około 9% osób, podczas gdy około 90% zgodziło się 

z tym w mniejszym stopniu. Według około 37% głównym patronem misji jest zdecydo-

wanie św. Franciszek Ksawery. Słabszą aprobatę potwierdziło około 61%. Blisko 50% 

respondentów zdecydowanie zgodziło się, iż taką osobą jest św. Wojciech (tab. 8), 

a akceptację o mniejszej sile zadeklarowało 49%. Ostatnią z przedstawionych osób była 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 48% respondentów zdecydowanie, a blisko 51% raczej 

zgodziła się, iż święta ta jest główną patronką misji. 

Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie głos tych respondentów, którzy zdecydowanie 

opowiedzieli się za wskazaną osobą patrona misji, to okazuje się, iż w największym 

stopniu badani uważają, iż byłby to św. Wojciech (blisko 50%). Następnie to Jan Paweł 

II oraz św. Teresa od Dzieciątka Jezus (po blisko 48%). W mniejszym stopniu za taką 

osobę uważać można św. Franciszka Ksawerego (około 37%), a najmniejszą akceptację 
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uzyskała św. Faustyna Kowalska (około 9%). Według około połowy respondentów 

głównymi patronami misji są: św. Wojciech, Jan Paweł II oraz św. Teresa od Dzieciątka.  

Analiza wiedzy o patronach misji wskazuje na duże braki i nie do końca poprawne 

skojarzenia. Za poprawną odpowiedzią dotyczącą głównych patronów misji: św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus i św. Franciszka Ksawerego, uważa odpowiednio 48% i 37% bada-

nych. Wynika z tego, iż mniej niż połowa ankietowanych w zdecydowanym stopniu 

udzieliło poprawnych odpowiedzi. Zatem, przynajmniej jeśli chodzi o to zagadnienie, 

respondenci nie wykazali się dużą znajomością o patronach misji. Postaciami owszem 

związanymi z misjami, acz niebędącymi patronami, są św. Wojciech i Jan Paweł II.  

Z jednej strony wyniki wskazują na pewne skojarzenia z rzeczywistością misyjną, 

aczkolwiek z drugiej nie są one faktycznie zgodne ze stanem rzeczy. Osoba św. Faustyny 

nie jest natomiast związana z misjami i znajduje to odzwierciedlenie w odpowiedziach 

respondentów, bowiem jedynie 9% uważa ją zdecydowanie za głównego patrona misji. 

W tym wypadku wiedza i świadomość większości badanych okazała się dosyć wysoka. 

Biorąc jednak pod uwagę odpowiedzi o zdecydowanym charakterze, należy stwierdzić, 

że poziom wiedzy o patronach misji wydaje się być na umiarkowanym poziomie. 

Według Redemptoris missio, działalność misyjna jest dopiero u początków i stanowi 

dziś największe wyzwanie dla Kościoła (por. RMis 30, 40). Dlatego konsekutywne pyta-

nie zawarte w kwestionariuszu dotyczyło kwestii priorytetu działalności misyjnej Kościo-

ła. Badanych zapytano: Czy wg Państwa we współczesnym świecie działalność misyjna 

Kościoła zajmuje istotne miejsce pośród innych działalności Kościoła (duszpasterstwo 

w krajach katolickich, pomoc potrzebującym itp.)? 

Komparacja odpowiedzi udzielonych na powyższe pytanie przedstawia wykres 9. 

 

Wykres 9. Porównanie odpowiedzi na zadane respondentom pytanie: Czy wg Państwa we współ-

czesnym świecie działalność misyjna Kościoła zajmuje istotne miejsce pośród innych działalności 

Kościoła (duszpasterstwo w krajach katolickich, pomoc potrzebującym itp.)? 

 

Około 71% osób dało odpowiedź twierdzącą. Dodało jednak, że jest to bardzo istot-

na działalność współczesnego Kościoła, tak samo ważna jak każda inna. Około 25% 

badanych uważa, że jest to najważniejsza działalność współczesnego Kościoła. Jedynie 



2,5% sądzi, że jest to istotna działalność, ale mniej ważna od innych dziedzin. Poniżej 

1% ankietowanych odpowiedziało, że jest to mało istotna działalność Kościoła i powinna 

mieć marginalne znaczenie, albo że jest w ogóle niepotrzebna. 

Co czwarty badany uważa zatem, iż działalność misyjna jest najważniejszą działal-

nością współczesnego Kościoła. Osoby te stawiają na takie elementy działalności, jak 

duszpasterstwo w krajach katolickich czy pomoc potrzebującym w skali poniżej działal-

ności misyjnej. Oczywiście pewne elementy, jak np. pomoc potrzebującym, zawarta jest 

w ramach działalności misyjnej. Stąd też należy dodać, na co wskazuje logika wcześniej 

udzielonych odpowiedzi, iż działalność misyjna nie jest rozumiana jednoznacznie. Nie 

można jej bowiem sprowadzić tylko i wyłącznie do wyjazdu do egzotycznego kraju. Jak 

wynika z wcześniejszych odpowiedzi, działalność misyjna jest rozumiana jako głoszenie 

Ewangelii, zakładanie Kościołów, także wyjazdy misjonarzy oraz pomoc potrzebującym 

i chorym. Skoro zatem respondenci pojmują ją w ten sposób i jednocześnie uważają, że 

swym działaniem obejmuje ona duże obszary sfer Kościoła, jak i samych wiernych, nie 

może dziwić fakt, iż jedna czwarta badanych przyznaje działalności misyjnej najważniej-

sze znaczenie. 

Około 71% wskazuje, iż działalność misyjna jest tak samo ważna jak każda inna, nie 

wyróżnia jej jako tej najważniejszej, ale z drugiej strony nie deprecjonuje jej wartości. 

Respondenci stawiają ją na równi z innymi, nie obniżając jednak jej wagi. Fakt, iż nie 

jest ona najważniejsza, nie oznacza wcale, że staje się mniej istotna. Ta grupa badanych 

zdaje się rozumieć, iż działalności Kościoła nie można sprowadzić jedynie do pracy mi-

syjnej, ale wiedzą także, iż jednocześnie pozostaje ona jednym z najważniejszych zadań. 

Według niej, Kościół jest istotnie odpowiedzialny za wiele innych działań, przed którymi 

stoi. Działalność misyjna jest jedną z nich, aczkolwiek na równi ważną z pozostałymi. 

Prawie każdy badany (99%) uważa, niezależnie od stopnia ważności, iż działalność 

misyjna jest faktycznie istotna. Świadczy to o braku obojętności wśród respondentów 

wobec tego zagadnienia. W oczach ankietowanych jest to działalność – na tle innych 

zadań Kościoła – niezwykłej wagi. Można by nawet rzec, iż według badanych działal-

ność misyjna to jedno z najważniejszych zadań, za jakie Kościół jest odpowiedzialny, 

i zajmuje niezwykle istotne miejsce we współczesnym Kościele. 



2.2. Źródła misyjnej wiedzy małżonków  

Kolejne pytanie, na które ankietowani odpowiadali w przeprowadzonym badaniu, 

dotyczyło okoliczności, w jakich spotkali się oni z rzeczywistością misyjną. 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają poniższe wykresy566. 

 

Wykres 10: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (Kapłan głoszący kazanie o misjach) 

 

Wykres 11: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (Wizyta misjonarza w parafii)  

 

Wykres 12: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (Materiały misyjne) 

Wykres 13: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (W czasopismach misyjnych) 

Wykres 14: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (W mass mediach) 

Wykres 15: Porównanie odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach spotkali się małżonko-

wie z rzeczywistością misyjną? (Znamy osobiście misjonarza/misjonarkę) 

 

Najwięcej, bo około 87% respondentów miało możliwość poznania tematyki misyj-

nej podczas wizyty misjonarza w parafii. Blisko 78% osób usłyszało o misjach w trakcie 

kazania. Znajomość osobistą misjonarza lub misjonarki wskazało około 37% badanych, 

natomiast około 35% stwierdziło, iż dowiedziało się o tym zagadnieniu z czasopism 

i materiałów misyjnych. Około 31% osób zetknęło się z rzeczywistością misyjną poprzez 

mass media. 

 Wyniki te dowodzą, iż miejscem, w którym badani w największym stopniu ze-

tknęli się z tematyką misyjną, była parafia. To tutaj zdecydowana większość responden-

tów spotkała misjonarza przebywającego z wizytą w parafii lub też usłyszała kazanie na 

temat misji. Parafia zatem stanowi główne źródło informacji na temat misji, co znajduje 
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odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowanych. 

Prawie co trzeci badany odpowiedział, iż z rzeczywistością misyjną spotkał się w mass 

mediach. Wynik ten może oznaczać, że tematyka misyjna nie jest tak często obecna 

w środkach masowego przekazu. Biorąc pod uwagę różnorodność treści przekazywanych 

przez media, trudno stwierdzić, iż tematyka misyjna zajmuje w nim istotne miejsce. Wyni-

ki badania pokazują jednoznacznie, że z dużo większym prawdopodobieństwem z tematyką 

misyjną łatwiej i częściej można spotkać się w parafii niż w telewizji czy w radio. Oznacza 

to również, jak wielka odpowiedzialność stoi przed parafią w szerzeniu informacji na temat 

działalności misyjnej. Gdyby nie parafia, istniałoby duże prawdopodobieństwo, iż więk-

szość respondentów mogłaby się z tą tematyką po prostu nie spotkać. 

Według badania, około 37% ankietowanych zna osobiście misjonarza lub misjonar-

kę. Jako że zdecydowana większość respondentów spotkała misjonarza przebywającego 

z wizytą w parafii, istnieje prawdopodobieństwo, że ta znajomość w wielu przypadkach 

mogła być zawarta właśnie podczas tych odwiedzin. Mimo iż ponad jedna trzecia bada-

nych może pochwalić się osobistą znajomością z misjonarzem lub misjonarką, należy 

stwierdzić, że nie jest to najważniejsza okoliczność, w której badani spotkali się 

z rzeczywistością misyjną. Niemniej jest to okoliczność ważna, bowiem dzięki możliwo-

ści spotkania się i odbycia rozmowy respondenci mieli możliwość wysłuchania informa-

cji bezpośrednio od osoby związanej z misjami; osoby doświadczonej, mogącej opowie-

dzieć, jak naprawdę wygląda praca misjonarza oraz z jakimi problemami na co dzień się 

boryka. Jest to niezwykle istotne źródło wiedzy ze względu na swą bezpośredniość 

i autentyczność. 

Niewiele, ponad jedna trzecia badanych spotkała się z rzeczywistością misyjną dzię-

ki materiałom oraz czasopismom misyjnym. Warto dodać, że są one bardzo często do-

stępne właśnie w kościołach. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, nie jest to podsta-

wowe źródło informacji o misjach, aczkolwiek ważne. Trudno w tym momencie ocenić 

skalę i dostępność zarówno czasopism, jak i materiałów, oraz ocenić, na ile faktycznie 

spełniają one swoją rolę. Odpowiedź co trzeciego badanego pokazuje, iż jest to po prostu 

jeden ze sposobów pozyskiwania informacji o misjach, nie mówi to natomiast nic 

o faktycznej częstotliwości lektury prasy misyjnej. 

Niewątpliwie wart podkreślenia jest fakt, iż większość respondentów nie uzyskała 



informacji o rzeczywistości misyjnej z mediów, czasopism i materiałów informacyjnych 

czy też od misjonarza w trakcie bezpośredniego spotkania z nim. Zatem wyraźnie widać, 

że wizyta misjonarza w parafii oraz kazanie głoszone w czasie Mszy św. to najlepsze 

okazje, by przekazać wiadomości o tematyce misyjnej. Te dwie okoliczności stają się 

więc niezwykle doniosłe. Reasumując: miejscem, w którym istnieje największe prawdo-

podobieństwo, iż wierny spotka się z rzeczywistością misyjną, jest przede wszystkim 

parafia. 

2.3. Obecność tematyki misyjnej w parafii  

W dalszej części badania poproszono respondentów, by ustosunkowali się do pytań 

dotyczących obecności tematyki misyjnej w ich własnej parafii. Zapytano ich, czy w ich 

parafii: 

 1) są do nabycia czasopisma misyjne?  

 2) są organizowane nabożeństwa w intencji misjonarzy?  

 3) są organizowane składki dla misjonarzy?  

 4) są zapraszani do parafii misjonarze (np. głoszą kazania)?  

 5) są głoszone kazania o tematyce misyjnej?  

 6) istnieje Ognisko Misyjne?  

 7) tematyka misyjna poruszana jest bardzo rzadko?  

 8) tematyka misyjna nie jest poruszana?  

Wyniki przedstawione są na poniższych wykresach567.  

Wykres 16: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii są do naby-

cia czasopisma misyjne? 

Wykres 17: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii są organi-

zowane nabożeństwa w intencji misjonarzy? 

Wykres 18: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii są organi-

zowane składki dla misjonarzy? 

Wykres 19: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii są zapra-

szani do parafii misjonarze (np. głoszą kazania)? 

Wykres 20: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii są głoszone 

                                                           
567

  Por. Aneks 12. Tabele 16–23.  



kazania o tematyce misyjnej? 

Wykres 21: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii istnieje 

Ognisko Misyjne?  

Wykres 22: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii tematyka 

misyjna poruszana jest bardzo rzadko? 

Wykres 23: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy w Państwa parafii tematyka 

misyjna nie jest poruszana? 

 

Jak wskazują wyniki, najczęstszą formą pomocy misjom w parafii są zbiórki pie-

niężne dla misjonarzy. Stwierdziło tak blisko 85% osób. Prawie 80% badanych potwier-

dziło, iż do parafii są zapraszani misjonarze (np. głoszą kazania). 49% ankietowanych 

przyznało, iż w ich parafii głoszone są kazania o tematyce misyjnej. Fakt organizowania 

nabożeństw w intencji misjonarzy oraz możliwość nabycia czasopism misyjnych zade-

klarowało około 40% osób, natomiast 14% wskazało na istnienie Ogniska Misyjnego. 

Niecałe 15% ankietowanych zgodziło się, iż tematyka misyjna poruszana jest bardzo 

rzadko, a mniej niż 1% było zdania, iż tematyka misyjna w ich parafii nie jest poruszana. 

Przedstawione powyżej pytania dotyczą faktycznej obecności zarówno tematyki, jak 

i realnych działań podejmowanych w obszarze związanym z działalnością misyjną 

w obrębie realnej, niewyimaginowanej społeczności, jaką jest parafia, do której ankieto-

wani przynależą. Badani, właśnie postrzegani jako członkowie parafii, mogą dostarczyć 

wielu interesujących informacji. Dodatkowo respondenci nie są członkami jednej, tej 

samej parafii, a bardzo wielu różnych parafii w Polsce. Daje to realną możliwość szer-

szego spojrzenia oraz dostarczenia bogatszych informacji na temat stanu problematyki 

misyjnej na większym obszarze zamieszkania. 

Pierwsza ważna obserwacja pokazuje wyraźnie, iż prawie wcale nie dochodzi do sytua-

cji, by w parafii tematyka misyjna nie była poruszana. Oznacza to, iż praktycznie w każdej 

parafii, z której pochodzą respondenci, wspomniana tematyka w różnych formach jest obec-

na. Jedynie 14% badanych wskazuje, iż problematyka ta poruszana jest bardzo rzadko, a 85% 

nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż częstotliwość pojawiania się tematyki misyjnej 

w obszarze działań parafii jest zgoła inna niż bardzo rzadka. Trudno natomiast w tym mo-

mencie wskazać, jaka jest według nich częstość podejmowania tej tematyki w parafii. Nie 

zmienia to jednak faktu, iż działalność misyjna jest tematem realnie obecnym w życiu parafii. 



Respondenci potwierdzają, iż najczęstszym przejawem działania parafii w obszarze 

związanym z misjami jest organizowanie składek dla misjonarzy. Jak już wspomniano 

wcześniej, stwierdziło tak blisko 85% badanych. Badania potwierdzają powszechne 

przekonanie wśród wiernych, że „misje to pieniądze”. Potrzeby materialne Kościoła mi-

syjnego są tak wielkie, że element zbiorki pieniędzy będzie towarzyszył zawsze animacji 

misyjnej. Można także przyjąć, iż zbiórka datków poprzedzona była informacją o jej celu 

oraz powodach jej zorganizowania. Jest zatem bardzo prawdopodobne, iż kilka zdań 

o misjach zostało wiernym przekazane.  

O fakcie zapraszania misjonarzy do parafii i głoszenia przez nich kazań mówi niemal 

80% badanych. Wcześniej 85% respondentów potwierdziło, iż spotkanie 

z rzeczywistością misyjną miało miejsce właśnie w czasie wizyty misjonarza w parafii. 

Dane zdają się potwierdzać, iż faktycznie taka sytuacja ma miejsce. Pokazują również, 

jak ważne są, z punktu szerzenia wiedzy na temat działalności misyjnej, wizyty misjona-

rzy w parafiach.  

Połowa respondentów potwierdza fakt głoszenia kazań o tematyce misyjnej. Proble-

matyka ta jest zatem poruszana, ale – jak twierdzą badani – nie dominuje. Można powie-

dzieć, iż takie kazania można usłyszeć w co drugiej parafii. Wydaje się zatem, iż rzeczy-

wiście są takie parafie, w których kazania o tematyce misyjnej nie mają miejsca.  

O organizacji nabożeństw w intencji misjonarzy oraz możliwości nabycia czasopism 

misyjnych mówi 40% ankietowanych, czyli mniejszość. Widać, że te dwa elementy nie 

występują w większości ankietowanych parafii. Oznacza to, iż w wielu miejscach nie 

można nabyć i przeczytać gazet traktujących o działalności misyjnej oraz wziąć udziału 

w nabożeństwie w intencji misjonarzy. 

Obecność parafialnych grup misyjnych (Ognisk Misyjnych) potwierdza jedynie 14% 

respondentów. Oznacza to, iż działalność ta nie jest powszechna i częsta w parafiach 

badanych. Zdecydowana większość bowiem nie potwierdza istnienia takiej grupy. Widać 

wyraźnie, iż Ogniska te nie funkcjonują w większości parafii, do których przynależą 

badani. Można założyć, że badani mogą nie dysponować dokładną wiedzą na temat 

omawianych tutaj zagadnień i nie wiedzą o wszystkim, co ma miejsce w ich parafii. Nie 

zmienia to jednak faktu, iż w wielu parafiach możliwość obcowania z różnymi przeja-

wami tematyki misyjnej jest utrudniona lub niemożliwa. 



2.4. Współpraca misyjna  

W kontekście problemu dotyczącego stanu świadomości misyjnej małżonków waż-

nym zagadnieniem jest także współpraca na rzecz misji, która obejmuje m.in.: modlitwę, 

misyjną edukację, wsparcie materialne oraz poświęcenie części swojego życia pracy na 

misjach.  

Jednym z podstawowych form współpracy misyjnej przez cały Lud Boży dokumenty 

Kościoła na pierwszym miejscu wymieniają modlitwę (por. AG 15, 29, 36, 38, 40; RMis 

78, 80; CMis: wstęp, 2, 4). Z tego powodu sukcesywne pytanie, na które odpowiedzieli 

małżonkowie, brzmiało: Czy modlą się Państwo za misjonarzy? 

Paralele uzyskanych odpowiedzi zawiera wykres 24568.  

Wykres 24: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy modlą się Państwo za misjo-

narzy?  

Blisko 57% osób odpowiedziało, że modli się za misjonarzy kilka razy do roku. 20% 

respondentów modli się regularnie, a 10% raz w miesiącu. Blisko 13% badanych nie 

modli się za misjonarzy. Można zatem powiedzieć, iż blisko 87% ankietowanych zasad-

niczo modli się za misjonarzy. To zdecydowana większość osób uczestniczących 

w badaniu. Pokazuje to, iż misjonarze, ich działalność, praca, posłannictwo, trudy, pro-

blemy i wyzwania są w pamięci wiernych podczas modlitwy. Zagadnienie misji wydaje 

się być zatem dla bardzo dużej części badanych niezwykle istotne. Nie jest to temat obo-

jętny i znajduje on odzwierciedlenie w modlitwie wiernych. Nie jest to również modlitwa 

przypadkowa, incydentalna. Jej powtarzalność, czy to kilka razy w roku, czy raz 

w miesiącu, wskazuje na pewną prawidłowość. Takie zachowanie, jego powtarzalność 

i regularność dowodzą po raz kolejny, iż dzieło misyjne Kościoła, a szczególnie praca 

misjonarzy nie jest respondentom obca. Właśnie m.in. poprzez modlitwę wyrażają swoją 

troskę i zainteresowanie. Modlitwa ta jest swego rodzaju oczywistością dla zdecydowa-

nej większości badanych.  

Należy jednak także zaznaczyć, że 46,6% nie modli się za misjonarzy. Stąd ten naj-

ważniejszy rodzaj wsparcia dzieła misyjnego jest obcy dość dużej grupie respondentów. 

Jednym z elementów ożywiania wspólnoty Kościoła duchem misyjnym jest przede 
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wszystkim misyjna edukacja poprzez czasopisma misyjne i inne pomoce audiowizualne. 

Odgrywają one znaczącą rolę, gdyż dzięki nim można poznać życie Kościoła powszech-

nego, wypowiedzi i doświadczenia misjonarzy, oraz Kościołów lokalnych, w których oni 

pracują (por. RMis 83). 

W następnej kolejności zapytano małżonków o znajomość i lekturę czasopism mi-

syjnych lub stron internetowych poświęconych misjom.  

Zestawienie odpowiedzi zawiera wykres 25569. 

 

Wykres 25: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy znają Państwo lub czytają 

jakieś czasopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom? 

 

Około 51% osób zna bądź czyta prasę i strony internetowe na tematy misyjne. Około 

47% nie sięga po tego typu pisma i strony www. Wynika zatem, że ponad połowa re-

spondentów ma świadomość istnienia takich treści w prasie i na stronach internetowych 

lub jest ich czytelnikami. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to aktywność wymagająca po-

święcenia własnego czasu wolnego i chęci, wynik ten kształtuje się na dosyć wysokim 

poziomie. Znajomość lub czytelnictwo takich środków przekazu wskazuje, iż tematyka 

misyjna jest rzeczywiście warta uwagi. Ta wiedza i działanie nie jest dziełem przypadku, 

ale z pewnością wypadkową działania świadomego i celowego. Wskazuje to na rzeczy-

wiste zainteresowanie tematyką misyjną wśród większości badanych. 

Najczęściej czytanymi przez małżonków czasopismami misyjnym (są w kolejności al-

fabetycznej): „Echo z Afryki”, „Misje Dzisiaj”, „Misje Salezjańskie”, „Misjonarz SVD” 

„Misjonarze Kombonianie”, „Misyjne Drogi”, „Posłaniec Ducha Świętego”, „Posyłam 

Was”, „Rycerz Niepokalanej”, „Świat Misyjny”. 

Z kolei najczęściej oglądanymi i czytanymi stronami internetowymi są: strona Ko-

misji Misyjnej Episkopatu Polski: www.misje.pl; strona Papieskich Dzieł Misyjnych 

w Polsce: www.missio.org.pl; strona czasopisma Misyjnego Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej „Misyjne Drogi”: www.misyjnedrogi.pl; strona Pomocy Kościołowi 

w Potrzebie: www. pkwp.pl oraz strona Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów): 

www.werbisci.pl. 
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Współpraca misyjna Ludu Bożego, oprócz modlitwy i zgłębiania edukacji misyjnej, 

polega na pomocy materialnej dziełu misyjnemu, organizowanej przez wiele agend mi-

syjnych (por. AG 41; RMis 20, 58, 81, 82, 83, 85; CMis: wstęp, 2, 4, 8, 11, 13, 21). 

W trakcie przeprowadzonego badania małżonkowie odpowiedzieli także na następu-

jące pytanie: Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo mate-

rialnie jakieś katolickie organizacje misyjne?  

Wykres 26 przedstawia zestawienie uzyskanych odpowiedzi570. 

 

Wykres 26: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Czy oprócz ofiar składanych na 

misje w kościele, wspieracie Państwo materialnie jakieś katolickie organizacje misyjne? 

 

Jak pokazują wyniki, prawie jedna czwarta badanych przyznała, iż wspiera material-

nie katolickie organizacje misyjne. Blisko trzy czwarte ankietowanych nie wspiera mate-

rialnie takich organizacji. Wynika z tego, że co czwarty badany, oprócz wsparcia finan-

sowego podczas składania ofiar na misje w Kościele, dodatkowo wspomaga organizacje 

zajmujące się działalnością misyjną. Liczba ta wcale nie jest niska. Co prawda nie cha-

rakteryzuje ona większości respondentów, a jedynie ich pewien odsetek, to jednak należy 

zauważyć, że wsparcie to wynika z własnej inicjatywy i chęci podzielenia się swoimi 

pieniędzmi właśnie z agendami wspierającymi misje. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, dla co czwartego respondenta działalność 

misyjna stanowić będzie tak istotne zagadnienie, iż zdecyduje się on na dodatkowe 

wsparcie. Ten impuls i chęć pomocy mogą jednoznacznie wskazywać, iż dla tej części 

ankietowanych działalność misyjna jest nad wyraz znacząca. Fakt, iż misjonarze potrze-

bują datków finansowych, wydaje się być oczywisty. Ale stwierdzenie, że datki wiernych 

są oczywistością – już nie. Blisko 25% respondentów nie czuje się jednak zwolniona 

z odpowiedzialności, składając jedynie w kościele ofiarę na misje. Decydują się oni zro-

bić coś więcej. I właśnie to zachowanie pozwala założyć, iż działalność misyjna musi 

mieć dla nich niebagatelne znaczenie. 

Kolejny temat podjęty w ankiecie dotyczył Papieskich Dzieł Misyjnych. Jak 

w Kościele powszechnym, tak i w Kościele w Polsce działają cztery takie instytucje: 
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Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Papieskie Dzieło Piotra Apostoła, Papieskie Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary i Papieska Unia Misyjna. Zobaczmy zatem, jak znajomość tychże 

instytucji wypadła wśród respondentów.  

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają poniższe wykresy571.  

 

Wykres 27: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów o Papieskie Dzieła Misyjne (Papie-

skie Dzieło Misyjne Dzieci).  

 

Wykres 28: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów o Papieskie Dzieła Misyjne (Papie-

skie Dzieło Piotra Apostoła).  

 

 

 

Wykres 29: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów o Papieskie Dzieła Misyjne (Papie-

skie Dzieło Rozkrzewiania Wiary).  

Wykres 30: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów o Papieskie Dzieła Misyjne (Papie-

ska Unia Misyjna).  

 

Okazało się, że prawie 74% badanych zna Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. To naj-

bardziej rozpoznawalna instytucja tego typu w Polsce. Wiedzą na temat Papieskiego 

Dzieła Rozkrzewiania Wiary pochwalić się może około 13% ankietowanych małżeństw. 

Informacje na temat dwóch pozostałych instytucji – Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła 

oraz Papieskiej Unii Misyjnej – ma odpowiednio 9% i około 8% badanych. Jak wynika 

z badania, większość badanych ma świadomość istnienia tylko jednej z czterech instytu-

cji tego typu w Polsce: Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wiedza badanych na temat 

pozostałych organizacji jest dosyć niska i są one słabo rozpoznawalne wśród responden-

tów. Zdecydowana większość badanych zatem nie wie o istnieniu trzech z czterech Pa-

pieskich Dzieł Misyjnych. 

Głównym zadaniem Papieskich Dzieł Misyjnych jest szerzenie idei misyjnej wśród 

Ludu Bożego oraz pomoc materialna misjonarzom najbardziej potrzebującym na całym 

świecie w konkretnych projektach misyjnych. 
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Niski poziom znajomości tych instytucji oznacza, iż badani również nie wspierają 

ich, nie uczestniczą w ich działalności poprzez wsparcie i bezpośrednią przynależność. 

 Te elementy rzeczywistości misyjnej są dla zdecydowanej większości ankietowa-

nych nieidentyfikowalne. A oznacza to, iż poziom świadomości dotyczący Papieskich 

Dzieł Misyjnych jest naprawdę niski. Wyjątkiem jest tutaj Papieskie Dzieło Misyjne 

Dzieci, którego znajomością może pochwalić się zdecydowana większość badanych. 

Celem tej instytucji jest pomoc duchowa i materialna dzieciom na całym świecie. Fakt, iż 

respondenci mają wiedzę na temat tego Dzieła, może świadczyć o zaangażowaniu dzieci 

badanych małżonków w działalność tego Dzieła. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu 

przedstawiającego słabą wiedzę na temat Papieskich Dzieł Misyjnych.  

Na koniec badania poproszono ankietowanych małżonków, aby ustosunkowali się do 

gotowości poświęcenia części swojego życia pracy na misjach przez nich samych czy ich 

dzieci. Pierwsze pytanie brzmiało: Gdyby Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy 

na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? Porównanie odpowiedzi na to pytanie zawiera 

wykres 31572.  

 

Wykres 31: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Gdyby Wasz syn lub córka chcieli 

wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? 

 

Około 47,5% osób zadeklarowało, iż zgodziłoby się z taką decyzją swojego dziecka. 

30% badanych nie zgodziłoby się z takim wyborem, jednak nie przeszkadzałoby w jego 

realizacji, uznając, iż jest to własna decyzja dziecka. 19% nie wyraziło zdania w tym 

temacie, a jedynie niewiele ponad 1% respondentów nie zgodziłoby się i odradzałoby 

dziecku taki wybór. Oczywiście poruszony problem jest w istocie tylko i wyłącznie teo-

retyczny i trudno powiedzieć, czy gdyby faktycznie dziecko respondenta zadało rodzi-

com takie pytanie, ich reakcja byłaby taka sama jak uzyskane odpowiedzi. 

Wynika z tego zatem, iż prawie trzy czwarte respondentów, niezależnie od własnego 

zdania, nie stanęłoby na przeszkodzie w realizacji decyzji swojego dziecka. W przypadku 

osób, które nie zgodziłby się, ale nie przeszkadzałyby, tłumacząc, iż to wybór dziecka, 

nieznane są przyczyny i przesłanki, jakimi kierowali się, mówiąc o braku akceptacji dla 
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takiego pomysłu. Nie można z pewnością powiązać takiego sposobu myślenia z negacją 

czy krytyką działalności misyjnej, bowiem rodzice ci nie byliby przeszkodą w realizacji 

postanowienia ich dziecka. Tak niewielka liczba osób, które nie zaaprobowałyby takiego 

wyboru swojego dziecka i starałyby się odradzić wyjazd, pokazuje jednoznacznie, iż 

praca misyjna dla zdecydowanej większości badanych jest czynem doniosłym 

i znaczącym. 

Drugie pytanie brzmiało: Gdyby jakaś organizacja misyjna zaproponowała Państwu 

wyjazd na misje, czy zdecydowaliby się Państwo podjąć to wezwanie? Porównanie od-

powiedzi na to pytanie zawiera wykres 32573.  

 

Wykres 32: Porównanie odpowiedzi na pytanie respondentów: Gdyby jakaś organizacja misyjna 

zaproponowała Państwu wyjazd na misje, czy zdecydowaliby się Państwo podjąć to wezwanie?  

 

Blisko 42% osób nie zdecydowałoby się na taki czyn. Około 37% nie miało zdania 

na ten temat, natomiast 19% respondentów zdecydowałoby się podjąć to wyzwanie. Po-

kazuje to, iż badani w dużo większym stopniu zgodziliby się, by ich dziecko wyjechało 

na misję, niż oni sami zdecydowaliby się na tego typu wyjazd. Ponownie nie są jasne 

motywacje respondentów, ale nie można zapomnieć o kontekście sytuacyjnym. Więk-

szość badanych prowadzi życie rodzinne i zawodowe, zapewnia byt swojej rodzinie, 

a wyjazd na misje oznaczałby przede wszystkich rezygnację z tych obowiązków. Wobec 

tego trudno oczekiwać, by realizacja takiego pomysłu mogła być faktycznie zrealizowa-

na. 

2.5. Zmienne determinujące wiedzę o misjach oraz zachowania wobec 

problematyki misyjnej 

Jako że niemal wszyscy respondenci żyją w sakramentalnym związku małżeńskim, 

zmienna ta w tym przypadku nie będzie determinować odpowiedzi respondentów. Re-

spondenci pod tym względem są grupą homogeniczną. Można zatem założyć, iż uzyska-

ne odpowiedzi nie zależą od tej zmiennej, a fakt życia w sakramentalnym związku mał-

żeńskim nie zróżnicuje uzyskanych wyników, a tym samym nie wpłynie na nie 
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w przypadku tego badania.  

Zmienne dotyczyć będą wspólnego uczestnictwa małżonków we Mszy św. a pojęcie 

„misje” oraz autodeklaracji wiary a: pojęcie „misje”, odpowiedzialność za misje, waż-

ność działalności misyjnej, częstotliwość modlitw za misjonarzy, misyjna oświata, 

wsparcie materialne misji oraz gotowość wyjazdu na misje. Na koniec zaprezentowany 

będzie ogólny profil badanych na podstawie analizy poszczególnych zmiennych. 

2.5.1. Wspólne uczestnictwo małżonków we Mszy św. a pojęcie „misje” 

W wypadku uczestnictwa wspólnego z małżonkiem we Mszy św. pierwsze skojarze-

nie z pojęciem „misje” będzie zdeterminowane przez tą zmienną. W analizie wzięto pod 

uwagę trzy najczęstsze odpowiedzi dla pytań: Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się 

Państwu z pojęciem „misje”? oraz: Jak często uczestniczą Państwo razem we Mszy św.? 

Głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła to pierwsze skoja-

rzenie: 

 – 33% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu; 

 – 56% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta; 

 – 66% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym to pierw-

sze skojarzenie: 

 – 14% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu; 

 – 11% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta; 

 – 6% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsze skojarzenie: 

 – 42% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu; 

 – 22% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta; 

 – 15% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Na tej podstawie można sformułować kilka wniosków: 

 1. Im częściej respondenci uczestniczą w Mszy św., tym bardziej kojarzą misje 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Im rzadziej badani uczestniczą we Mszy św., tym częściej kojarzą misje z pomocą 

humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym – oraz 

z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych. 



 3. Osoby uczęszczające na Msze św. raz, dwa w miesiącu w pierwszej kolejności koja-

rzą misję z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (42%), następnie 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (33%), 

a potem z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym 

(14%). 

 4. Natomiast w przypadku uczestniczących w każdą niedzielę i w święta oraz kilka 

razy w tygodniu kolejność ta jest inna. W pierwszej kolejności kojarzą misję 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (odpo-

wiednio 55 i 66%), następnie z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (od-

powiednio 22 i 15%), a na końcu z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrze-

bującym – głodnym (odpowiednio 11 i 6%). 

Można zatem powiedzieć, iż częstotliwość uczestnictwa we Mszy św. determinuje 

pierwsze skojarzenie z misjami. Im jest to częstsze uczestnictwo, tym większe prawdo-

podobieństwo kojarzenia misji zgodna z nauką Kościoła: jako głoszenia Ewangelii nie-

wierzącym w Chrystusa i zakładania Kościoła. Im rzadsze – tym większe prawdopodo-

bieństwo kojarzenia misji z wyjazdem misjonarzy do krajów egzotycznych. Osoby czę-

ściej uczestniczące we Mszy św. inaczej postrzegają, rozumieją, kojarzą, utożsamiają 

misje niż osoby, w przypadku których to uczestnictwo jest rzadsze. Widać, że uczestnic-

two to daje możliwość większej świadomości misyjnej natury Kościoła, odpowiedzialno-

ści za nią oraz poznania bliżej działalności misyjnej (m.in. poprzez słuchanie kazań na 

ten temat czy spotkania z misjonarzem, który odwiedził parafię respondenta). Rzadziej 

uczestniczącym taka możliwość jest utrudniona, stąd determinuje ona sposób postrzega-

nia działalności misyjnej. 

2.5.2. Autodeklaracja wiary a pojęcie „misje” 

Poziom religijności określa się często za pomocą autodeklaracji wiary, czyli na ile 

badany określa siebie jako osobę głęboko wierzącą, wierzącą, raczej wierzącą itd. 

Zmienna ta może istotnie determinować odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani. Zasto-

sowanie tej zmiennej w przypadku zarówno kobiet, jak i mężczyzn, sprawi, iż obserwo-

walny będzie również wpływ płci na opinie i postawy badanych.  

W pierwszej kolejności sprawdzono, czy zmienna, ta przyjmująca wartości: głęboko 

wierzący, wierzący i raczej wierzący, w przypadku kobiet determinuje wyniki uzyskanie 



w pytaniu: Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”?  

Otóż głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła 

w pierwszej kolejności kojarzy: 

 – 58,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 54% spośród wierzących kobiet, 

 – 50% spośród raczej wierzących kobiet. 

W pierwszej kolejności misje z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebu-

jącym – głodnym, chorym, kojarzy: 

 – 9,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 13% spośród wierzących kobiet, 

 – 21% spośród raczej wierzących kobiet. 

Pierwsze skojarzenie, iż misje to wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych, opi-

suje: 

 – 22% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 23% spośród wierzących kobiet, 

 – 16,5% spośród raczej wierzących kobiet. 

Na podstawie powyższych informacji można wysunąć następujące wnioski: 

 1. Im wyższa faza religijności badanych kobiet, tym częściej kojarzą one misje 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Wraz ze wzrostem poziomu religijności kobiety rzadziej kojarzą misje z pomocą 

humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

 3. Kobiety głęboko wierzące i wierzące częściej niż raczej wierzące kojarzą misje 

z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych. 

 4. Kobiety głęboko wierzące i wierzące najczęściej kojarzą misje z głoszeniem Ewangelii 

niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (odpowiednio 58,5 i 54%), rzadziej 

z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (odpowiednio 22 i 23%), najrzadziej 

zaś z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym 

(odpowiednio 9,5 i 13%). 

 5. Natomiast kobiety raczej wierzące najczęściej kojarzyły misje z głoszeniem Ewan-

gelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (50%), rzadziej z pomocą 

humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym (21%), najrza-



dziej zaś z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (16,5%). 

Jeśli natomiast do analizy weźmiemy pod uwagę religijność mężczyzn, wówczas 

głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła to pierwsza kono-

tacja: 

 – 57,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 56% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 43,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

W pierwszej kolejności misje z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebu-

jącym – głodnym, chorym, kojarzy: 

 – 7% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 12,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 18% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Pierwsza myśl, iż misje to wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych, charaktery-

zuje: 

 – 20,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 22% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 32,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Opierając się na powyższych danych, można podać następujące wnioski: 

 1. Wraz ze wzrostem stopnia religijności mężczyźni częściej kojarzą misje 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Im niższe stadium religijności, tym mężczyźni częściej kojarzą misje z pomocą huma-

nitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

 3. Wraz ze wzrostem intensywności religijności mężczyźni rzadziej kojarzą misje 

z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych. 

 4. Niezależnie od szczebla religijności, mężczyźni najczęściej kojarzą misje 

z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła, rzadziej 

z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych, najrzadziej zaś z pomocą humani-

tarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

Widoczny jest zatem wpływ stopnia wiary na skojarzenia dotyczące misji. Zmienna 

płeć w takim stopniu nie warunkuje już odpowiedzi respondentów. Można natomiast 

zauważyć drobne różnice. Wśród kobiet raczej wierzących najczęstszą odpowiedzią jest 



głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła, rzadziej jest to 

pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, najrzadziej 

natomiast – wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych. Natomiast wśród mężczyzn 

o tym samym poziomie religijności kolejność ta jest nieco inna. Owszem, dominuje gło-

szenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła, natomiast drugą co 

do częstości odpowiedzią są wyjazdy misjonarzy do egzotycznych krajów, najrzadziej 

zaś jest to pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

Drugą dostrzegalną różnicą jest fakt, iż w przypadku mężczyzn wraz ze wzrostem po-

ziomu wiary spada liczba odpowiedzi kojarzących misje z pomocą humanitarną, niesie-

niem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. W przypadku zaś kobiet takiej samej 

relacji nie ma. Kobiety głęboko wierzące i wierzące częściej kojarzą misje z wyjazdami 

misjonarzy do krajów egzotycznych. Sprzeczności te sprawiają, że do pewnego stopnia 

w tym przypadku kształtuje odpowiedzi respondentów.  

Nie podlega natomiast wątpliwości, że wraz ze wzrostem poziomu religijności bada-

ni częściej kojarzą misje z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa 

i zakładaniem Kościoła, a rzadziej z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebu-

jącym – głodnym, chorym. 

Kolejne pytanie: Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”? 

również będzie determinowane przez przynależność do jakiegoś ruchu lub grupy apostol-

skiej w Kościele. Do analizy wykorzystano dwie wartości tej zmiennej oraz trzy najczęst-

sze odpowiedzi na wskazanie pytanie.  

Wyniki wskazały, iż w przypadku kobiet pierwsze skojarzenie z głoszeniem Ewan-

gelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła charakteryzuje: 

 – 50% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 63% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, to pierw-

sze skojarzenie: 

 – 13% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 10% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsze skojarzenie: 

 – 25% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 



 – 18% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Podsumowując powyższe wiadomości, można przedstawić cztery wnioski: 

 1. Kobiety przynależące częściej niż nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apo-

stolskiej w Kościele w pierwszej kolejności kojarzyły misje z głoszeniem Ewangelii 

niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Odsetek kobiet, których pierwsza asocjacja łączyła misje z pomocą humanitarną, 

niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, był wyższy wśród nieprzy-

należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

 3. Pierwsze skojarzenie z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych bardziej cha-

rakteryzuje kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele niż przynależące. 

 4. Niezależnie od przynależności, kobiety najczęściej kojarzyły misje z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła, rzadziej z wyjazdami 

misjonarzy do krajów egzotycznych, najrzadziej zaś z pomocą humanitarną, niesie-

niem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

W przypadku mężczyzn głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie 

Kościoła to pierwsze skojarzenie: 

 – 50,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 66% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, to pierw-

sze skojarzenie: 

 – 14% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 7% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsze skojarzenie: 

 – 24% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 17% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Konkluzje z powyższych wiadomości są następujące: 

 1. Odsetek mężczyzn, których pierwsze skojarzenie to głoszenie Ewangelii niewierzą-

cym w Chrystusa i zakładanie Kościoła, jest wyższy wśród przynależących do jakie-

goś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 



 2. Pierwsza konotacja z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – 

głodnym, chorym, bardziej charakteryzuje mężczyzn nieprzynależących do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależących. 

 3. Mężczyźni przynależący częściej niż nieprzynależący do jakiegoś ruchu lub grupy 

apostolskiej w Kościele w pierwszej kolejności kojarzyli misje z wyjazdami misjo-

narzy do krajów egzotycznych. 

 4. Niezależnie od przynależności, mężczyźni najczęściej kojarzyli misje z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła, rzadziej z wyjazdami 

misjonarzy do krajów egzotycznych, najrzadziej zaś z pomocą humanitarną, niesie-

niem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

Można zaobserwować, iż to nie płeć determinuje odpowiedzi respondentów, tylko 

właśnie uczestnictwo w tego typu wspólnotach. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach 

badanych. Przynależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej niż 

nieprzynależący kojarzyli misje z głoszeniem Ewangelii, a rzadziej z pomocą humanitar-

ną i wyjazdami misjonarzy. Fakt bycia członkiem takiej wspólnoty obserwowalnie 

kształtuje konotacje ankietowanych. 

Inną zmienną, która może wpływać na odpowiedzi respondentów, jest wykształcenie 

kobiet i mężczyzn574. Dzięki temu rozróżnieniu w niektórych przypadkach będzie można 

dowieść, czy zmienna „płeć” również implikuje otrzymane wyniki. Sprawdzono zatem 

w pierwszej kolejności, czy wykształcenie może w jakiś sposób determinować odpowie-

dzi na pytanie: Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”? 

Do analizy wykorzystano 3 najczęstsze odpowiedzi na to pytanie oraz 4 wartości 

zmiennej „wykształcenie kobiet”. 

Głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła to pierwsze 

skojarzenie: 

 – 50% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 53% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 54% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 59% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

                                                           
574

  Kategorie wykształcenia: wyższe licencjackie i wyższe magisterskie zostały ujednolicone w kategorię wykształcenie 

wyższe. 



Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, to pierw-

sza konotacja: 

 – 19% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 16,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 11% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 9% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsza asocjacja: 

 – 12% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 21% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 22% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 23% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Wnioski z powyższych danych są następujące: 

 1. Im kobiety są bardziej wykształcone, tym bardziej kojarzą misje z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Im kobiety są mniej wykształcone, tym częściej rozumieją misje jako pomoc huma-

nitarną, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

 3. Kobiety z wykształceniem podstawowym rzadziej niż kobiety z innym wykształceniem 

kojarzą misje z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych. 

 4. Kobiety z wykształceniem podstawowym najczęściej pojmują misje jako głoszenie 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła (50%), następnie jako 

pomoc humanitarną, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym (19%), 

a rzadziej jako wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych (12%). 

 5. Natomiast w przypadku kobiet z wykształceniem zasadniczym, średnim i wyższym 

kolejność ta jest nieco inna. Najczęściej misje kojarzone są z głoszeniem Ewangelii 

niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (odpowiednio 53, 53 i 59%), na-

stępnie z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (odpowiednio 21, 22 

i 23%), rzadziej – z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – 

głodnym, chorym (odpowiednio 16,5, 11 i 9%). 

Biorąc pod uwagę cztery wartości wykształcenia mężczyzn, wówczas głoszenie 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła to pierwsze skojarzenie: 

 – 50,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 



 – 52% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 56% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 60% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym to pierw-

sze skojarzenie: 

 – 22,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 14,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 10% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 7,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsze skojarzenie: 

 – 9,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 23,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 22% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 23,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Na podstawie przedstawionych informacji można wysnuć następujące wnioski: 

 1. Im mężczyźni są lepiej wykształceni, tym bardziej kojarzą misje z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła. 

 2. Im mężczyźni są mniej wykształceni, tym częściej rozumieją misje jako pomoc huma-

nitarną, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym. 

 3. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym, rzadziej niż mężczyźni z innym wy-

kształceniem, kojarzą misje z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych. 

 4. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym najczęściej kojarzą misje z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła (50,50%), następnie 

z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebującym – głodnym, chorym 

(22,5%), a rzadziej z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (9,5%). 

 5. Natomiast w przypadku mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, średnim 

i wyższym kolejność ta jest nieco inna. Najczęściej misje kojarzone są z głoszeniem 

Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła (odpowiednio 52, 56 

i 60%), następnie z wyjazdami misjonarzy do krajów egzotycznych (odpowiednio 

23,5, 22 i 23,5%), rzadziej z pomocą humanitarną, niesieniem pomocy potrzebują-

cym – głodnym, chorym (odpowiednio 14,5, 10 i 7,5%). 



Widać wyraźnie, iż zmienną, która istotnie implikuje uzyskane wyniki, jest wy-

kształcenie, natomiast w tym wypadku płeć nie determinuje odpowiedzi na pytania. Sto-

pień wykształcenia wpływa na sposób myślenia o misjach i pierwsze skojarzenie, które 

pojawia się u respondentów. Najczęściej, niezależnie od wykształcenia, respondenci ko-

jarzą misje z głoszeniem Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładaniem Kościoła, 

aczkolwiek wraz ze wzrostem wykształcenia ta częstość wrasta. Im respondent jest bar-

dziej wykształcony, tym rzadziej kojarzy misje z pomocą humanitarną, niesieniem po-

mocy potrzebującym – głodnym, chorym, a częściej z wyjazdami misjonarzy do krajów 

egzotycznych. W taki oto sposób wykształcenie determinuje pierwsze skojarzenie re-

spondentów związane z pojęciem „misje”. 

2.5.3. Autodeklaracja wiary a odpowiedzialność za misje  

Inną ważną zmienną, różnicującą odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Kto przede 

wszystkim w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewie-

rzącym w Chrystusa? jest autodeklaracja wiary dokonana przez kobiety uczestniczące 

w badaniu.  

Zestawione są trzy główne najczęściej pojawiające się stwierdzenia dotyczące auto-

deklaracji wiary wśród kobiet oraz cztery najczęstsze odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Papież jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze nie-

wierzącym w Chrystusa w opinii: 

 – 3% spośród głęboko wierzących, 

 – 4% spośród wierzących, 

 – 4% spośród raczej wierzących. 

Księża i biskupi to główni odpowiedzialni według: 

 – 6% spośród głęboko wierzących, 

 – 8,5% spośród wierzących, 

 – 20% spośród raczej wierzących. 

Główna odpowiedzialność spada na zgromadzania zakonne w przekonaniu: 

 – 18,5% spośród głęboko wierzących, 

 – 25,5% spośród wierzących, 

 – 16,5% spośród raczej wierzących. 

Pogląd, iż wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowie-



dzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa wyznaje: 

 – 72,5% spośród głęboko wierzących, 

 – 62% spośród wierzących, 

 – 54% spośród raczej wierzących. 

Wnioski z powyższych danych prezentują się następująco: 

 1. Im badany w swoim przekonaniu jest mniej wierzący, tym częściej uważa, iż to bi-

skupi i prezbiterzy są przede wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii jesz-

cze niewierzącym w Chrystusa. 

 2. Im respondent wedle swojej oceny jest bardziej wierzący, tym częściej sądzi, iż to 

wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za 

głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

 3. Poziom wiary nie zmienia przekonania, iż to papież jest przede wszystkim odpowie-

dzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

 4. Niezależnie od poziomu wiary respondenci najczęściej wskazywali odpowiedź, iż to 

wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za 

głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa, choć wraz ze wzrostem po-

ziomu wiary to przekonanie rośnie. 

 5. Osoby określające siebie jako raczej wierzące rzadziej niż pozostali respondenci 

wybierali odpowiedź, iż to wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede 

wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym 

w Chrystusa. A suma pozostałych odpowiedzi, która oczekuje odpowiedzialność tyl-

ko od osób duchownych, daje najwyższy odsetek w porównaniu z badanymi 

o wyższym poziomie religijności. 

Wraz ze wzrostem poziomu religijności, określonego na podstawie autodeklaracji 

wiary, rośnie również przekonanie, iż wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są prze-

de wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

Natomiast im poziom ten jest niższy, tym bardziej badani są skłonni przenosić tę odpo-

wiedzialność na zgromadzenia zakonne bądź na biskupów i prezbiterów. Wysoki poziom 

religijności wyraża się wspólną odpowiedzialnością wszystkich członków Kościoła. Od-

powiedzialność ta nie może być jedynie domeną osób duchownych, ale jej brzemię mają 

wspólnie nieść wszyscy wierni – zarówno świeccy, jak i duchowni. Pokazuje to, iż osoby 



głęboko wierzące zdają się postrzegać odpowiedzialność za misje cały Lud Boży. We-

dług tych badanych, do głoszenia Ewangelii zobligowani są wszyscy wierni Kościoła 

katolickiego, a nie tylko papież, biskupi, prezbiterzy czy zgromadzenia zakonne. 

Przynależność kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele także im-

plikuje odpowiedzi na pytanie: Kto przede wszystkim w Państwa opinii jest odpowie-

dzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa?  

Do analizy wykorzystano cztery najczęstsze odpowiedzi na to pytanie oraz wartości 

wskazanej zmiennej. Osobą przede wszystkim odpowiedzialną za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa jest papież według: 

 – 4,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 3% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Biskupi i księża ponoszą największą odpowiedzialność w opinii: 

 – 9,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 6% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Odpowiedzialność ta spada najbardziej na zgromadzenia zakonne w przekonaniu: 

 – 25% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 20% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Zdanie, iż wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowie-

dzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa, podziela: 

 – 61% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 71% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Z powyższych informacji wysuwają się następujące wnioski: 

 1. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące uważają, choć ta różnica nie jest duża, iż osobą przede 

wszystkim odpowiedzialną za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym 

w Chrystusa jest papież. 

 2. Wśród kobiet podzielających, iż to biskupi i prezbiterzy są najbardziej odpowie-

dzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa, więcej jest nie-

przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

 3. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące sądzą, iż odpowiedzialność ta spada przede wszystkim na 



zgromadzenia zakonne. 

 4. Większy odsetek kobiet przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele niż nieprzynależących twierdzi, iż głoszenie Ewangelii jeszcze niewie-

rzącym w Chrystusa to przede wszystkim obowiązek wszystkich wierzących – 

świeckich i duchownych. 

 5. Niezależnie od przynależności, kobiety najczęściej uważają, iż to wszyscy wierzący 

– świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa; rzadziej sądzą, iż ta odpowiedzialność spoczywa 

głównie na zgromadzeniach misyjnych; jeszcze rzadziej, iż jest to zadanie wyłącznie 

biskupów i prezbiterów; najrzadziej zaś są zdania, iż przede wszystkim odpowie-

dzialny jest papież. 

Na podstawie przedstawionych wniosków wyraźnie widać, że przynależność do ru-

chu lub grupy apostolskiej wpływa na sposób myślenia badanych. Osoby będące człon-

kami takich organizacji w większym stopniu uważają, iż to na wszystkich wiernych spo-

czywa obowiązek głoszenia Ewangelii. W mniejszym stopniu odpowiedzialność tę po-

wierzają tylko i wyłącznie osobom duchownym. Jest to zatem zmienna, która istotnie 

wpływa na postrzeganie roli zarówno świeckich, jak i duchownych w Kościele oraz za-

dań, jakie przed nimi stoją. 

Drugim czynnikiem determinującym odpowiedzi na pytanie: Kto przede wszystkim 

w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym 

w Chrystusa? jest wykształcenie. W pierwszej kolejności zestawione zostały cztery naj-

częstsze odpowiedzi na to pytanie z czterema wartościami zmiennej wykształcenia ko-

biet. Papież jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze nie-

wierzącym w Chrystusa w opinii: 

 – 14% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 1,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 3,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 3% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Księża i biskupi to główni odpowiedzialni według: 

 – 19% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 13,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 



 – 6,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 5,5% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Główna odpowiedzialność spada na zgromadzania zakonne w przekonaniu: 

 – 29% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 25,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 23% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 20,5% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Pogląd, iż wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowie-

dzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa, prezentuje: 

 – 39,5% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 58,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 66% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 71% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Konkluzje z powyższych wyników prezentują się następująco: 

 1. Kobiety z wykształceniem podstawowym częściej niż inne kobiety uważają, iż to 

papież jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze nie-

wierzącym w Chrystusa. 

 2. Im kobiety są mniej wykształcone, tym częściej uważają, iż to przede wszystkim 

prezbiterzy i biskupi są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzą-

cym w Chrystusa. 

 3. Im kobiety są bardziej wykształcone, tym rzadziej sądzą, iż to zgromadzenia misyjne 

są przede wszystkim odpowiedzialne za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym 

w Chrystusa. 

 4. Im kobiety są bardziej wykształcone, tym częściej uważają, iż to wszyscy wierzący – 

świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

 5. Niezależnie od wykształcenia kobiety twierdzą, w kolejności od najczęstszej do naj-

rzadszej odpowiedzi, iż odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzą-

cym w Chrystusa ponoszą przede wszystkim wszyscy wierzący – świeccy 

i duchowni. Następnie odpowiedzialność ta spoczywa na zgromadzeniach misyj-

nych, potem na biskupach i prezbiterach, a najrzadziej na papieżu. 



W następnej kolejności wykorzystano cztery wartości zmiennej wykształcenia męż-

czyzn. Pogląd, iż papież jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa, podziela: 

 – 10,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 3,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 3% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 3% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Główna odpowiedzialność spada na prezbiterów i biskupów w przekonaniu: 

 – 16% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 6,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 10% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 3,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Zgromadzenie misyjne to główni odpowiedzialni według: 

 – 18,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 23% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 23% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 22,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Wszyscy wierzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za 

głoszenie Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa w opinii: 

 – 53,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 65% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 63,5% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 70,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Na tej podstawie można wyciągnąć kilka istotnych wniosków: 

 1. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym częściej niż inni mężczyźni uważają, iż 

to papież jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jeszcze nie-

wierzącym w Chrystusa. 

 2. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym rzadziej niż inni mężczyźni sądzą, iż to 

zgromadzenia misyjne są przede wszystkim odpowiedzialne za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

 3. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym częściej niż inni mężczyźni uważają, iż 



to prezbiterzy i biskupi są przede wszystkim odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa (16%). Rzadziej myślą tak mężczyźni 

z wykształceniem średnim (10%), jeszcze rzadziej mężczyźni z wykształceniem za-

sadniczym (6,5%), a najrzadziej uważają tak mężczyźni z wykształceniem wyższym 

(3,5%). 

 4. Im mężczyźni są bardziej wykształceni, tym częściej są zdania, iż to wszyscy wie-

rzący – świeccy i duchowni – są przede wszystkim odpowiedzialni za głoszenie 

Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa. 

 5. Niezależnie od wykształcenia mężczyźni twierdzą, w kolejności od najczęstszej do 

najrzadszej odpowiedzi, iż odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii jeszcze niewie-

rzącym w Chrystusa ponoszą przede wszystkim wszyscy wierzący – świeccy 

i duchowni. W dalszej kolejności odpowiedzialność ta spoczywa na zgromadzeniach 

misyjnych, potem biskupach i prezbiterach, a na końcu na papieżu. 

Widać zatem wyraźnie, jak wykształcenie, niezależnie od płci, determinuje poglądy 

respondentów na omawiany temat. Wraz ze wzrostem wykształcenia respondenci czę-

ściej uważają, iż odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii to zadanie dla wszystkich 

wierzących, zarówno duchownych, jak i świeckich. Im wykształcenie jest niższe, 

w większości wypadków, tym częściej pojawia się pogląd, który odpowiedzialność tę 

przenosi tylko na osoby duchowne. Aczkolwiek istnieje pewna różnica pomiędzy poglą-

dami kobiet i mężczyzn. W przypadku kobiet wyższe wykształcenie oznacza rzadsze 

powierzane odpowiedzialności zgromadzeniom misyjnym. Natomiast w przypadku męż-

czyzn jest nieco inaczej. Zdanie, iż to przede wszystkim zgromadzenia zakonne są przede 

wszystkim odpowiedzialne, częściej jest powielane przez mężczyzn z wykształceniem 

zasadniczym, średnim i wyższym, rzadziej natomiast w przypadku mężczyzn 

z wykształceniem podstawowym. 

2.5.4. Autodeklaracja wiary a ważność działalności misyjnej  

Poziom religijności oceniany oczami kobiet poprzez autodeklaracje wiary wpływa 

na odpowiedzi na zadane pytanie: Czy wg Państwa we współczesnym świecie działal-

ność misyjna Kościoła zajmuje istotne miejsce pośród innych działalności Kościoła 

(duszpasterstwo w krajach katolickich, pomoc potrzebującym itp.)? W analizie wykorzy-

stano dwie najczęściej podawane odpowiedzi obydwu pytań, które stanowią ponad 90% 



całości wszystkich uzyskanych danych. 

Działalność misyjną Kościoła we współczesnym świecie za najważniejszą uważa: 

 – 34% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 21,5% spośród wierzących kobiet. 

Za bardzo istotną, ale taka samo ważną, jak każda inna, uważa: 

 – 65% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 75% spośród wierzących kobiet. 

Oto kilka wniosków: 

 1. Osoby głęboko wierzące częściej niż osoby wierzące sądzą, iż działalność misyjna 

Kościoła we współczesnym świecie jest najważniejsza. Wyższy poziom religijności 

oznacza częstsze występowanie tego poglądu na temat misji. 

 2. Osoby wierzące częściej niż głęboko wierzące sądzą, iż działalność misyjna Kościo-

ła we współczesnym świecie jest istotna, ale na takim poziomie, jak inna działalność. 

 3. Niezależnie od poziomu religijności, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w obu 

grupach jest to, iż działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest istot-

na, ale na takim poziomie, jak inna działalność. Dużo rzadszą jest odpowiedź, że 

działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest najważniejsza. 

Biorąc pod uwagę deklaracje wiary wśród mężczyzn, okazuje się, że za najważniej-

szą działalność misyjną Kościoła we współczesnym świecie uważa: 

 – 34% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 22,5% spośród wierzących mężczyzn. 

Pogląd, iż działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istot-

na, ale tak samo ważna, jak każda inna, podziela: 

 – 63% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 74% spośród wierzących mężczyzn. 

Sugestie są następujące: 

 1. Podzielanie poglądu, iż działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest 

najważniejsza, jest częstsze wśród osób głęboko wierzących niż wierzących. 

 2. Opinia, że działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istot-

na, ale tak samo ważna, jak każda inna, jest częstsza wśród osób wierzących niż głę-

boko wierzących. 



 3. Niezależnie od poziomu religijności respondenci częściej sądzą, iż działalność mi-

syjna Kościoła we współczesnym świecie jest istotna, ale na takim poziomie, jak in-

na działalność, niż że jest to najważniejsza działalność. 

Tak rozumiana religijność wpływa na sposób postrzegania istotności działalności 

misyjnej we współczesnym świecie, niezależnie od podziału na mężczyzn i kobiety. Fakt 

uważania siebie za osoby głęboko wierzące sprawia, iż częściej niż osoby o niższym 

poziomie religijności respondenci ci będą uznawać działalność misyjną za najważniejszą 

we współczesnym Kościele. Co prawda taka postawa będzie charakterystyczna tylko dla 

co trzeciej osoby głęboko wierzącej, czyli nie dla większości grupy, jednak liczba ta jest 

najwyższa w porównaniu z innymi poziomami religijności. Natomiast pogląd, iż działal-

ność misyjna współczesnego Kościoła jest tak samo ważna jak każda inna, częściej po-

jawia się wśród osób wierzących, a odsetek ten jest najwyższy w porównaniu z innymi 

poziomami religijności. 

Odpowiedzi na pytanie: Czy wg Państwa we współczesnym świecie działalność mi-

syjna Kościoła zajmuje istotne miejsce pośród innej działalności Kościoła (duszpaster-

stwo w krajach katolickich, pomoc potrzebującym itp.)? będą również kształtowane 

przez przynależność kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

W analizie wykorzystano dwie wartości tej zmiennej oraz trzy najczęstsze odpowiedzi na 

to pytanie. Opinię, iż we współczesnym świecie działalność misyjna Kościoła to najważ-

niejsza działalność, podziela: 

 – 20% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 32,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

O tym, iż jest to bardzo istotna działalność współczesnego Kościoła, ale tak samo 

ważna, jak każda inna, przekonanych jest: 

 – 75,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 65,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Pogląd, iż jest to istotna działalność, ale mniej ważna od innych dziedzin, podziela: 

 – 3% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 1,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Konkluzje z powyższych danych są następujące: 

 1. Odsetek kobiet podzielających pogląd, iż we współczesnym świecie działalność 



misyjna Kościoła to najważniejsza działalność, jest wyższy wśród przynależących do 

jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż nieprzynależących. 

 2. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące twierdzą, iż we współczesnym świecie działalność misyjna 

Kościoła jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak każda inna. 

 3. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące uważają, choć ta różnica nie jest duża, iż jest to istotna dzia-

łalność, ale mniej ważna od innych dziedzin. 

 4. Niezależnie od przynależności, kobiety najczęściej uważają, iż we współczesnym 

świecie działalność misyjna Kościoła jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak 

każda inna, rzadziej sądzą, iż jest to najważniejsza działalność, najrzadziej zaś po-

dzielają pogląd, iż jest to istotna działalność, ale mniej ważna od innych dziedzin. 

Najwyraźniej działanie zmiennej widoczne jest w sposobie myślenia o działalności 

misyjnej. Kobiety przynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej częściej są zda-

nia, iż działalność ta jest zaiste najważniejsza. Odsetek tych kobiet nie stanowi co prawda 

większości, ale pokazuje, jak uczestnictwo w tego typu grupach wpływa na myślenie 

i postrzeganie rzeczywistości. Owszem, stwierdzenie, iż we współczesnym świecie dzia-

łalność misyjna Kościoła jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak każda inna, charak-

teryzuje wszystkie kobiety niezależnie od bycia członkiem takiego ruchu czy grupy, jed-

nak pogląd ten częściej jest obecny wśród kobiet nieprzynależących, co również pokazu-

je sposób działania zmiennej. 

Zmienna wykształcenia implikuje również odpowiedzi ankietowanych na pytanie: 

Czy wg Państwa we współczesnym świecie działalność misyjna Kościoła zajmuje istotne 

miejsce pośród innych działalności Kościoła (duszpasterstwo w krajach katolickich, po-

moc potrzebującym itp.)? Najpierw zestawiono trzy najczęstsze odpowiedzi na to pytanie 

oraz cztery wartości zmiennej wykształcenia kobiet. Działalność misyjną Kościoła we 

współczesnym świecie za najważniejszą uważa: 

 – 49% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 42% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 22,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 19% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 



Za bardzo istotną, ale taka samo ważną, jak każda inna, uważa: 

 – 55% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 56% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 74,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 76% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Za istotną działalność, ale mniej ważną od innych dziedzin, uważa: 

 – 0% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 1,5% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 1,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 0,5% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Konkluzje z powyższych danych prezentują się następująco: 

 1. Im wykształcenie kobiet jest wyższe, tym rzadziej uważają one, iż działalność mi-

syjna Kościoła we współczesnym świecie jest najważniejsza. 

 2. Im wykształcenie kobiet jest wyższe, tym częściej sądzą one, że działalność misyjna 

Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak każ-

da inna. 

 3. Niezależnie od wykształcenia, prawie zerowy odsetek kobiet jest przekonany, że 

działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest istotna, ale mniej ważna 

od innych dziedzin. 

 4. Niezależnie od poziomu wykształcenia, kobiety najczęściej są przekonane, iż dzia-

łalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak samo 

ważna, jak każda inna. 

 5. Wraz ze wzrostem wykształcenia poglądy ulegają polaryzacji. W przypadku kobiet 

z wykształceniem podstawowym 49% z nich sądzi, iż działalność misyjna Kościoła 

we współczesnym świecie jest najważniejsza, a 55% uważa, że działalność misyjna 

Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak każ-

da inna. W przypadku kobiet z wyższym wykształceniem proporcje te wynoszą 19% 

do 76%. 

Następnie dokonano analizy ze względu na cztery wartości zmienne wykształcenia 

mężczyzn. 

Działalność misyjną Kościoła we współczesnym świecie za najważniejszą uważa: 



 – 48% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 32% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 20% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 18% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Za bardzo istotną, ale taka samo ważną, jak każda inna, uważa: 

 – 52% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 67% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 76% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 76,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Za istotną działalność, ale mniej ważną od innych dziedzin, uważa: 

 – 0% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 0,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 2% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 4,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Z powyższych danych wnioskować można, iż: 

 1. Im wykształcenie mężczyzn jest niższe, tym częściej sądzą oni, iż działalność misyj-

na Kościoła we współczesnym świecie jest najważniejsza. 

 2. Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie akceptacja dla poglądu, iż to działalność 

misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, 

jak każda inna. 

 3. Niezależnie od poziomu wykształcenia, mężczyźni najczęściej są przekonani, iż 

działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak 

samo ważna, jak każda inna. 

 4. Im wykształcenie mężczyzn jest wyższe, tym poziom akceptacji dla poglądu, iż dzia-

łalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest istotna, ale mniej ważna od 

innych dziedzin, nieznacznie, ale jednak wzrasta. 

 5. Wzrost wykształcenia powoduje polaryzację poglądów. 48% mężczyzn 

z wykształceniem podstawowym uważa, że działalność misyjna Kościoła we współ-

czesnym świecie jest najważniejsza, a 52% sądzi, iż działalność misyjna Kościoła 

we współczesnym świecie jest bardzo istotna, ale tak samo ważna, jak każda inna. 

Proporcje te wynoszą 19% do 76% wśród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 



Wykształcenie determinuje zatem poglądy na temat działalności misyjnej Kościoła 

we współczesnym świecie. Im poziom wykształcenia jest wyższy, tym respondenci czę-

ściej skłaniają się ku odpowiedzi, iż działalność ta jest tak samo ważna, jak inne, 

a jednocześnie rzadziej uważają, iż jest to najważniejsza działalność. Różnica w tych 

poglądach jest wyraźniejsza im wyższy jest poziom wykształcenia. W większości przy-

padków płeć nie determinuje opinii badanych. W jednym natomiast wypadku 

w odpowiedziach kobiet i mężczyzn widać pewną, niedużą różnicę. Wraz ze wzrostem 

wykształcenia u mężczyzn zauważalna jest nieznacznie wyższa częstość odpowiedzi, że 

działalność misyjna Kościoła we współczesnym świecie jest istotna, ale mniej ważna od 

innych dziedzin. W przypadku kobiet taka zależność nie występuje. 

2.5.5. Autodeklaracja wiary a częstotliwość modlitw za misjonarzy 

Deklarowane uczestnictwo we Mszy św. jest zmienną, która implikuje częstotliwość 

modlitw za misjonarzy. Wzięto pod uwagę trzy najczęstsze odpowiedzi na następujące 

pytania: Jak często uczestniczą Państwo razem we Mszy św.? oraz: Czy modlą się Pań-

stwo za misjonarzy? 

Regularną modlitwę zadeklarowało: 

 – 21,5% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 17% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 42,5% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Do modlitwy raz w miesiącu zobowiązuje się: 

 – 1% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 10% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 15% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Modlitwę za misjonarzy kilka razy do roku ofiarowuje: 

 – 57% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 60% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 38% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

O braku modlitwy mówi: 

 – 19,5% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 12,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 6% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 



Z powyższych danych wnioskować można, iż: 

 1. Respondenci, którzy uczęszczają na Mszę św. kilka razy w tygodniu, częściej modlą 

się za misjonarzy regularnie niż uczestniczący w każdą niedzielę i w święta oraz raz, 

dwa razy w miesiącu. 

 2. Im częściej badani uczestniczą we Mszy św., tym w większym stopniu modlą się za 

misjonarzy raz w miesiącu. 

 3. Odsetek osób modlących się za misjonarzy kilka razy w roku jest większy 

w przypadku uczestniczących we Mszy św. w każdą niedzielę i w święta oraz raz, 

dwa razy w miesiącu jest większy niż wśród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

 4. Im rzadziej badani uczestniczą we Mszy św., tym odsetek osób, które modlą się za 

misjonarzy, wzrasta. 

 5. Osoby uczęszczające na Mszę św. raz, dwa razy w miesiącu oraz w każdą niedzielę 

i w święta najczęściej modlą się misjonarzy kilka razy w roku (odpowiednio 57 

i 60%), rzadziej czynią to regularnie (odpowiednio 21,5 i 17%), następnie w ogóle 

się nie modlą (odpowiednio 19,5 i 12,5%), najrzadziej zaś kilka razy w miesiącu 

(odpowiednio 1 i 10%). 

 6. W przypadku osób uczestniczących kilka razy w tygodniu kolejność ta jest nieco 

inna. Respondenci ci najczęściej modlą się za misjonarzy regularnie (42,5%), rza-

dziej wskazywana jest odpowiedź: kilka razy w roku (38%), następnie mniejszy od-

setek mówi o modlitwie raz w miesiącu (15%), najmniejszy zaś odsetek spośród tych 

osób, które nie modlą się wcale za misjonarzy (6%). 

Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, iż częstotliwość uczestnictwa we Mszy 

św. determinuje częstotliwość modlitw za misjonarzy. Im wyższy poziom uczestnictwa 

wśród respondentów we Mszy św., tym ich regularna modlitwa ma miejsce częściej. Im 

ten poziom jest niższy, modlitwa jest mniej regularna i/lub nie ma dla niej miejsca 

w życiu respondentów. Można ten wniosek uogólnić i stwierdzić, iż osoby, które częściej 

biorą udział we Mszy św., częściej i bardziej regularnie się modlą. Im rzadziej uczestni-

czą, tym rzadziej się modlą bądź nie modlą się w ogóle. Uczestniczący z większą często-

tliwością we Mszy św. mają możliwość dowiedzieć się więcej na temat misji, usłyszeć 

o problemach, z jakimi borykają się misjonarze, poznać wyzwania stojące przed współ-

czesnym dziełem misyjnym. Uwrażliwieni na poznaną sytuację mogą sami ofiarować 



modlitwę w intencji misjonarzy. Mogą również odpowiedzieć na prośby 

o wstawiennictwo poprzez modlitwę czy to miejscowego księdza, czy też misjonarza 

odwiedzającego parafię. 

Deklarowany poziom religijności będzie również implikował odpowiedzi na pytanie: 

Czy modlą się Państwo za misjonarzy? W analizie zestawiono je z trzema wartościami 

zmiennej opisującej religijność w przypadku kobiet. Okazało się, że modlitwę regularną 

deklaruje: 

 – 31% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 14% spośród wierzących kobiet, 

 – 21% spośród raczej wierzących kobiet. 

O modlitwie raz w miesiącu mówi: 

 – 10,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 10% spośród wierzących kobiet, 

 – 4% spośród raczej wierzących kobiet. 

Modlitwę kilka razy w roku deklaruje: 

 – 48,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 62% spośród wierzących kobiet, 

 – 33% spośród raczej wierzących kobiet. 

Za misjonarzy nie modli się: 

 – 8,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 13,5% spośród wierzących kobiet, 

 – 41,5% spośród raczej wierzących kobiet. 

Przedstawione wyżej informacje pozwalają sformułować następujące wnioski: 

 1. Kobiety głęboko wierzące modlą się regularnie za misjonarzy częściej niż wierzące 

i raczej wierzące, aczkolwiek kobiety raczej wierzące częściej modlą się za misjona-

rzy niż wierzące. 

 2. Kobiety głęboko wierzące i wierzące częściej niż raczej wierzące modlą się za mi-

sjonarzy raz w miesiącu. 

 3. Kobiety wierzące i głęboko wierzące częściej niż raczej wierzące modlą się za mi-

sjonarzy kilka razy w roku, aczkolwiek modlitwa ta bardziej charakteryzuje kobiety 

wierzące niż głęboko wierzące. 



 4. Wraz ze spadkiem poziomu religijności kobiety częściej nie modlą się wcale za mi-

sjonarzy. 

 5. Kobiety głęboko wierzące najczęściej modlą się za misjonarzy kilka razy w roku 

(48,5%), rzadziej jest to regularna modlitwa (31%), jeszcze rzadziej modlitwa raz 

w miesiącu (10,5%), najrzadziej zaś nie modlą się wcale (8,5%). 

 6. Natomiast kobiety wierzące najczęściej modlą się za misjonarzy kilka razy w roku 

(62%), rzadziej jest to regularna modlitwa (14%) lub całkowity jej brak (13,5%), 

najrzadziej zaś kobiety te modlą się raz w miesiącu (10%). 

 7. Jeszcze inna kolejność częstości odpowiedzi przedstawia się wśród kobiet raczej 

wierzących. Kobiety te najczęściej nie modlą się za misjonarzy (41,5%), rzadziej 

modlą się kilka razy w roku (33%), jeszcze rzadziej do modlitwy dochodzi regular-

nie (21%), najrzadziej zaś jest to modlitwa raz w miesiącu (4%). 

Biorąc pod uwagę poziom religijności mężczyzn, zobaczymy, iż regularną modlitwę 

za misjonarzy potwierdza: 

 – 31,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 17% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 12,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Modlitwę raz w miesiącu deklaruje: 

 – 9,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 10,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 3,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

O modlitwie kilka razy w roku mówi: 

 – 48% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 60% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 56,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Brak modlitwy za misjonarzy deklaruje: 

 – 10% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 12% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 25% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Tak prezentują się konkluzje: 

 1. Wraz ze wzrostem religijności, mężczyźni częściej modlą się za misjonarzy regular-



nie. 

 2. Mężczyźni głęboko wierzący i wierzący częściej niż raczej wierzący modlą się za 

misjonarzy raz w miesiącu. 

 3. Mężczyźni wierzący i raczej wierzący częściej niż głęboko wierzący modlą się za 

misjonarzy kilka razy w roku. 

 4. Im poziom religijności jest mniejszy, tym mężczyźni częściej nie modlą się w ogóle 

za misjonarzy. 

 5. Mężczyźni głęboko wierzący i wierzący najczęściej modlą się za misjonarzy kilka 

razy w roku (odpowiednio 48 i 60%), rzadziej czynią to regularnie (odpowiednio 

31,5 i 17%), jeszcze rzadziej nie modlą się wcale (odpowiednio 10 i 12%), najrza-

dziej zaś modlą się w raz w miesiącu (9,5 i 10,5%). 

 6. Natomiast mężczyźni raczej wierzący najczęściej modlą się za misjonarzy kilka razy 

w roku (56,5%), rzadziej nie robią tego wcale (25%), jeszcze rzadziej modlą się re-

gularnie (12,5%), najrzadziej modlą się raz w miesiącu (3,5%). 

Poziom religijności badanych determinuje uzyskane odpowiedzi na omawiane pyta-

nie. Im badany jest bardziej religijny, tym częściej i regularniej modli się za misjonarzy. 

Im poziom wiary jest niższy, tym ta modlitwa jest rzadsza lub też nie ma jej wcale. Moż-

na zatem prawdopodobnie przyjąć, iż osoby bardziej wierzące będą częściej w ogóle się 

modlić, podczas gdy spadek poziomu religijności oznaczać będzie, że praktyka modlitwy 

będzie rzadka albo nie będzie jej wcale. 

Na podstawie pewnych różnic pojawiających się w odpowiedziach kobiet 

i mężczyzn można stwierdzić, iż do pewnego stopnia płeć może również mieć wpływ na 

uzyskane wyniki. W przypadku mężczyzn wraz ze wzrostem religijności modlitwa regu-

larna częściej ma miejsce. W przypadku kobiet zaś, owszem, regularna modlitwa najbar-

dziej cechuje głęboko wierzące osoby, natomiast kobiety raczej wierzące częściej niż 

wierzące modlą się regularnie za misjonarzy. Odmienność ta z pewnością wskazuje na 

wpływ płci na odpowiedzi badanych, natomiast oddziaływanie to nie jest na tyle silne, by 

implikować pozostałe wyniki. 

Kolejną zmienną istotnie determinującą odpowiedzi respondentów jest przynależ-

ność mężczyzn lub kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. Zmienna 

ta przyjmuje dwie wartości: partycypacja lub jej brak. Dzięki rozróżnieniu na płeć będzie 



możliwe zbadanie, czy zmienna płeć również implikuje postawy i opinie ankietowanych. 

Sprawdzono zatem, jak przynależność mężczyzn i kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy 

apostolskiej kształtuje odpowiedzi na pytanie: Czy modlą się Państwo za misjonarzy? 

W pierwszej kolejności zestawiono odpowiedzi na to pytanie z wartościami wyżej wy-

mienionej zmiennej w przypadku kobiet. Okazało się, że o regularnej modlitwie mówi: 

 – 11,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 31% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Modlitwę raz w miesiącu deklaruje: 

 – 9% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 11,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Modlitwę kilka razy w roku potwierdza: 

 – 63% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 49% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Brak modlitwy za misjonarzy deklaruje: 

 – 16,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 7,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Wnioski z powyższych danych są następujące: 

 1. Kobiety przynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej 

modlą się regularnie za misjonarzy. 

 2. Kobiety modlące się raz w miesiącu i należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostol-

skiej w Kościele czynią to częściej niż nieprzynależące. 

 3. Niezależnie od przynależności kobiety najczęściej modlą się za misjonarzy kilka 

razy w roku, natomiast kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele czynią tak częściej. 

 4. Brak modlitwy za misjonarzy częściej występuje u kobiet nienależących do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

 5. W przypadku badanych nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele najczęstszym zachowaniem jest modlitwa kilka razy w roku (63%), rza-

dziej ma miejsce brak modlitwy (16,5%), jeszcze rzadziej regularna modlitwa 

(11,5%), najrzadsza zaś jest modlitwa raz w miesiącu (9%). 

 6. Natomiast w przypadku przynależących kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostol-



skiej w Kościele najczęściej ma miejsce modlitwa kilka razy w roku (49%), następ-

nie modlitwa regularna (31%), rzadziej modlitwa raz w miesiącu (11,5), zaś najrzad-

szy jest brak modlitwy (7,5%). 

Natomiast w przypadku mężczyzn regularnie za misjonarzy modli się: 

 – 14% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 32% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

O modlitwie raz w miesiącu mówi: 

 – 9,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 11% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Modlitwę kilka razy w roku deklaruje: 

 – 61,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 47% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Brak modlitwy za misjonarzy opisuje: 

 – 14,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 10% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Z przedstawionych danych można wysnuć takie oto wnioski: 

 1. Członkowie jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej modlą się za 

misjonarzy regularnie. 

 2. Modlitwa raz miesiącu ma miejsce częściej w przypadku przynależności do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

 3. Zarówno przynależący, jak i nieprzynależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostol-

skiej w Kościele najczęściej modlą się kilka razy w roku, jednak taka modlitwa czę-

ściej ma miejsce w przypadku osób nieprzynależących. 

 4. Osoby nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej 

nie modlą się wcale za misjonarzy. 

 5. W przypadku badanych przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele najczęstszym zachowaniem jest modlitwa kilka razy w roku (47%), rza-

dziej ma miejsce regularna modlitwa (32%), jeszcze rzadziej modlitwa raz 

w miesiącu (11%), najrzadszy zaś jest brak modlitwy (10%). 



 6. W przypadku badanych nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele powyższe dane występują w innej kolejności. Najczęstsza jest modlitwa 

kilka razy w roku (61,5%), następnie brak modlitwy (14,5%) i regularna modlitwa 

(14%), najrzadziej zaś ma miejsce modlitwa raz w miesiącu (9,5%). 

Po raz kolejny można stwierdzić, że zmienna płeć nie determinuje odpowiedzi re-

spondentów. Inaczej jest w przypadku, gdy ankietowani przynależą do jakiegoś ruchu lub 

grupy apostolskiej w Kościele. Wyraźnie widać, iż grupa ta częściej i bardziej regularnie 

modli się za misjonarzy. Mając większą wiedzę na temat życia i pracy misjonarzy, jest 

bowiem bardziej świadoma ograniczeń i problemów, z jakimi muszą się oni zmagać na 

co dzień. Z kolei osoby nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele modlą się za misjonarzy rzadziej albo wcale. Nie zawsze każdy problem da 

się rozwiązać materialnie, na pewno również fundusze i datki nie są w stanie zapewnić 

wszystkich bieżących potrzeb. Modlitwa w tym przypadku jest czymś niewymiernym 

materialnie, ale jest ona niezwykle ważna i istotna dla modlących się i dla tych, za któ-

rych się modlitwę odmawia. Również fakt przynależności do jakiegoś ruchu lub grupy 

apostolskiej w Kościele może wiązać się z wyższym poziomem religijności, a to z kolei 

może oznaczać częstszą modlitwę w ogóle oraz częstszą modlitwę za misjonarzy. 

2.5.6. Autodeklaracja wiary a misyjna oświata  

Odpowiedzi na pytanie: Czy znają Państwo lub czytają jakieś czasopisma misyjne 

lub strony internetowe poświęcone misjom? również będą determinowane przez dekla-

rowany poziom religijności. Zestawiając ze sobą trzy wartości tej zmiennej opisującej 

zachowania kobiet z odpowiedziami na wskazane pytanie, uzyskujemy następujące in-

formacje. Znajomość lub czytanie jakiegoś czasopisma misyjnego lub strony internetowe 

poświęcone misjom potwierdza: 

 – 66% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 45% spośród wierzących kobiet, 

 – 33% spośród raczej wierzących kobiet. 

Brak takiej znajomości lub czytania tego typu środków przekazu deklaruje: 

 – 32,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 53% spośród wierzących kobiet, 

 – 54% spośród raczej wierzących kobiet. 



Konkluzje z powyższych danych są następujące: 

 1. Wraz ze wzrostem poziomu religijności kobiety częściej znają lub czytają czasopi-

sma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom. 

 2. Kobiety wierzące i raczej wierzące częściej niż głęboko wierzące nie znają lub nie 

czytają czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 3. Większość kobiet wierzących i raczej wierzących nie czyta lub nie zna czasopism 

misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 4. Większość kobiet głęboko wierzących zna lub czyta czasopisma misyjne lub strony 

internetowe poświęcone misjom. 

Biorąc pod uwagę religijność mężczyzn, okaże się, iż zna lub czyta jakieś czasopi-

smo lub strony internetowe poświęcone misjom: 

 – 66,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 49% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 36,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Do braku znajomości lub nieczytania takich gazet lub stron internetowych przyznaje 

się: 

 – 32,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 49% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 58% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Z danych można wywnioskować, iż: 

 1. Im bardziej wierzący mężczyzna, tym częściej zna lub czyta czasopisma misyjne lub 

strony internetowe poświęcone misjom. 

 2. Wraz ze spadkiem poziomu religijności mężczyźni częściej nie znają lub nie czytają 

czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 3. Większość mężczyzn głęboko wierzących zna lub czyta czasopisma misyjne lub 

strony internetowe poświęcone misjom. 

 4. Większość mężczyzn raczej wierzących nie czyta lub nie zna czasopism misyjnych 

lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 5. Taka sama liczba mężczyzn wierzących zarówno zna lub czyta, jak i nie zna lub nie 

czyta czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

Widać wyraźnie, iż poziom wiary kształtuje zachowania i wiedzę badanych respon-



dentów. Im bardziej osoba jest wierząca, tym częściej zna lub czyta czasopisma misyjne 

lub strony internetowe poświęcone misjom; im jest mniej wierząca, tym rzadziej charak-

teryzuje się tego typu wiedzą lub takim działaniem. Tak rozumiany poziom religijności 

wpływa na ankietowanych w przeciwieństwie do zmiennej płci, która zdaje się nie impli-

kować uzyskanych odpowiedzi. Ankietowani nie są głęboko wierzący, ponieważ czytają 

lub znają czasopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom, ale charaktery-

zują się tego typu wiedzą lub zachowaniem, ponieważ są głęboko wierzący. 

Zestawiając ze sobą wartości zmiennej przynależność kobiet do jakiegoś ruchu lub 

grupy apostolskiej w Kościele oraz odpowiedzi na pytanie: Czy znają Państwo lub czyta-

ją jakieś czasopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom? okaże się, iż 

brak znajomość i czytelnictwa takich czasopism i stron internetowych jest charaktery-

styczny dla: 

 – 56% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 33% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Twierdzącą odpowiedź na to pytanie podało: 

 – 42,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 64,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Tak przedstawiają się konkluzje: 

 1. Kobiety przynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej 

niż nieprzynależące czytają jakieś czasopisma misyjne lub strony internetowe po-

święcone misjom. 

 2. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące nie czytają czasopism misyjnych lub stron internetowych po-

święconych misjom. 

 3. W przypadku kobiet przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele częściej wśród nich dominuje znajomość lub czytelnictwo jakichś czaso-

pism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 4. W przypadku kobiet nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele częściej wśród nich dominuje brak znajomości lub czytelnictwa jakichś 

czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

Jeśli chodzi o mężczyzn, znajomością lub czytaniem czasopism misyjnych lub stron 



internetowych poświęconych misjom nie może pochwalić się: 

 – 52% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 34,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Zna lub czyta czasopisma i strony internetowej o tej tematyce: 

 – 46,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 62% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Wnioski przedstawiają się następująco: 

 1. Częstsza znajomość lub czytelnictwo czasopism misyjnych lub stron internetowych 

poświęconych misjom charakteryzuje bardziej mężczyzn przynależących do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż nieprzynależących. 

 2. Częstszy brak znajomości lub czytelnictwa czasopism misyjnych lub stron interne-

towych poświęconych misjom jest charakterystyczny bardziej dla mężczyzn nie-

przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależą-

cych. 

 3. W przypadku mężczyzn przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele częściej wśród nich dominuje znajomość lub czytelnictwo jakichś czaso-

pism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 4. W przypadku mężczyzn nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele częściej wśród nich dominuje brak znajomości lub czytelnictwa jakichś 

czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

Można zaobserwować zatem, jak przynależność do jakiegoś ruchu lub grupy apo-

stolskiej w Kościele determinuje znajomość i czytelnictwo tematyki misyjnej 

w czasopismach i Internecie. Płeć natomiast nie będzie różnicować odpowiedzi bada-

nych. Osoby należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej znają 

niż nie znają oraz częściej czytają takie gazety i strony internetowe. Osoby nieprzynale-

żące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej nie znają niż znają 

oraz częściej nie czytają niż czytają takie środki przekazu. I dodatkowo jeszcze, osoby 

przynależące częściej nie nieprzynależące znają i czytają takie mass media. W ten wła-

śnie sposób partycypacja implikuje znajomość i czytelnictwo prasy i Internetu 

w obszarze tematyki misyjnej. 



Okazuje się, iż zmienna wykształcenie kobiet determinuje również to, czy badani 

znają lub czytają czasopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom. Zesta-

wiając odpowiedzi na to pytanie oraz cztery zmienne wykształcenia kobiet, uzyskane 

dane wskażą, iż brak znajomości i czytelnictwa takich czasopism i stron internetowych 

jest charakterystyczny dla: 

 – 50% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 50% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 50% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 41% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Twierdzącą odpowiedź natomiast zadeklarowało: 

 – 46,5% spośród kobiet z wykształceniem podstawowym, 

 – 48% spośród kobiet z wykształceniem zasadniczym, 

 – 46,5% spośród kobiet z wykształceniem średnim, 

 – 58% spośród kobiet z wykształceniem wyższym. 

Na podstawie tych informacji można przedstawić następujące konkluzje: 

 1. Kobiety z wyższym wykształceniem rzadziej niż inne kobiety nie znają lub nie czy-

tają czasopism misyjnych lub stron internetowych poświęconych misjom. 

 2. Kobiety z wyższym wykształceniem częściej niż inne kobiety znają lub czytają cza-

sopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone misjom. 

 3. Niewiele mniej niż połowa kobiet z wykształceniem podstawowym, zasadniczym 

i średnim zna lub czyta czasopisma misyjne lub strony internetowe poświęcone mi-

sjom. 

 4. Większość kobiet z wykształceniem wyższym zna lub czyta czasopisma misyjne lub 

strony internetowe poświęcone misjom. 

Wyraźnie zatem widać, jak poziom wykształcenia implikuje fakt znajomości lub 

czytania czasopism misyjnych czy też stron internetowych poświęconych misjom. Więk-

szość kobiet badanych, które mają wykształcenie wyższe, prezentuje inny typ postawy 

i zachowania. Kobiety te w większości przypadków znają lub czytają o misjach 

w gazetach i Internecie. Niższy poziom wykształcenia wiąże się ze zmianą tej postawy 

i zachowania. Kobiety te w większości wypadków nie mają tej wiedzy i nie czytają 

o misjach we wspomnianych środkach masowego przekazu. W ten sposób poziom wy-



kształcenia determinuje stan wiedzy na tematy misyjne oraz sposób postępowania. 

2.5.7. Autodeklaracja wiary a wsparcie materialne misji  

Odpowiedzi na pytanie: Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie 

Państwo materialnie jakieś katolickie organizacje misyjne? są istotnie zdeterminowane przez 

deklarowane uczestnictwo we Mszy św. Pod uwagę wzięto najczęstsze odpowiedzi tej 

zmiennej oraz dwie odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Wsparcie dla takich organizacji deklaruje: 

 – 18% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 24% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 39% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

O braku pomocy takim organizacjom mówi: 

 – 82% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 74,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 58% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Wnioski z podanych wyżej informacji przedstawiają się następująco: 

 1. Im częściej respondenci uczestniczą w Mszy św., tym częściej wspierają materialnie 

katolickie organizacje misyjne. 

 2. Im rzadziej badani uczestniczą we Mszy św., tym rzadziej wspierają materialnie 

katolickie organizacje misyjne. 

 3. Niezależnie od poziomu uczestnictwa większość osób nie wspiera materialnie takich 

organizacji. 

Widać zatem wyraźnie, iż częstotliwość uczestnictwa we Mszy św. implikuje za-

chowania respondentów w zakresie wsparcia materialnego katolickich organizacji misyj-

nych. Wyższy poziom uczestnictwa oznacza częstszą pomoc, niższy – rzadszą. Osoby 

uczestniczące częściej we Mszy św. mogą być lepiej zaznajomione z problemami, jakie 

nurtują misjonarzy i z ich potrzebami. Również z materiałów i czasopism dostępnych 

w Kościele mogą dowiedzieć się o istnieniu takich organizacji i spotkać się z prośbą z ich 

strony o wsparcie. 

Poziom religijności kobiet będzie także implikował odpowiedzi na pytanie: Czy 

oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo materialnie jakieś kato-

lickie organizacje misyjne? Zestawiając ze sobą trzy wartości wskazanej zmiennej 



z odpowiedziami na to pytanie, okaże się, iż brak wsparcia finansowego deklaruje: 

 – 67,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 78% spośród wierzących kobiet, 

 – 75% spośród raczej wierzących kobiet. 

Pomoc taką potwierdza: 

 – 31% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 20,5% spośród wierzących kobiet, 

 – 25% spośród raczej wierzących kobiet. 

Konkluzje z powyższych danych możemy ująć w następujący sposób: 

 1. Kobiet, które nie wspomagają finansowo katolickich organizacji misyjnych, jest 

więcej wśród wierzących i raczej wierzących niż wśród głęboko wierzących. 

 2. Odsetek kobiet wspierających materialnie katolickie organizacje misyjne jest wyższy 

wśród głęboko wierzących niż wśród wierzących i raczej wierzących. 

 3. Niezależnie od poziomu wiary większość kobiet częściej nie wspomaga katolickich 

organizacji misyjnych. 

Poziom religijności mierzony za pomocą autodeklaracji wiary wyraźnie implikuje 

odpowiedzi na przywołane wyżej pytanie. Respondentki głębiej wierzące częściej decy-

dowały się wspomóc materialnie katolickie organizacje misyjne. Pomimo iż kobiety, 

niezależnie od stopnia wiary, częściej nie wspierały finansowo tych organizacji, to jednak 

poziom wiary różnicuje zachowania ankietowanych. Wpływ ten z pewnością nie polary-

zuje działań respondentów, aczkolwiek jego działanie faktycznie występuje. 

Pytanie: Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo mate-

rialnie jakieś katolickie organizacje misyjne? skorelowane z zmienną przynależności 

kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, dostarcza istotnych danych. 

O braku wsparcia dla takich organizacji mówi: 

 – 81,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 63% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Pomoc takim organizacjom deklaruje: 

 – 17,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 34,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Wnioski z podanych informacji można sformułować następująco: 



 1. Kobiety przynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej 

niż nieprzynależące wspierają materialnie jakieś katolickie organizacje misyjne. 

 2. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące nie wspierają materialnie jakichś katolickich organizacji mi-

syjnych. 

 3. Niezależnie od przynależności, kobiety częściej nie wspierają materialnie jakichś 

katolickich organizacji misyjnych. 

Biorąc natomiast pod uwagę przynależność mężczyzn do jakiegoś ruchu lub grupy 

apostolskiej w Kościele, okazuje się, iż brak pomocy katolickim organizacjom misyjnym 

jest charakterystyczna dla: 

 – 78,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 64,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Do takiego wsparcia przyznaje się: 

 – 20% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 32,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Podsumowując powyższe dane, można przedstawić kilka konkluzji: 

 1. Częstsze wsparcie materialne dla jakichś katolickich organizacji misyjnych charakte-

ryzuje bardziej mężczyzn przynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele niż nieprzynależących. 

 2. Częstszy brak wsparcia materialnego dla jakichś katolickich organizacji misyjnych 

jest charakterystyczna bardziej dla mężczyzn nieprzynależących do jakiegoś ruchu 

lub grupy apostolskiej w Kościele niż nieprzynależących. 

 3. Niezależnie od przynależności mężczyźni rzadziej wspomagają takie organizacje. 

Przynależność do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele determinuje 

wsparcie finansowe dla katolickich organizacji misyjnych. Co prawda respondenci nieza-

leżnie od płci częściej nie pomagają takim organizacjom, jednak fakt przynależności 

sprawia, iż to wsparcie jest mimo wszystko częstsze. Będąc członkiem jakiegoś ruchu 

czy grupy apostolskiej, respondenci mogą dysponować lepszą wiedzą o tym, jak wiele 

jest potrzeb i problemów, z którymi trzeba się borykać w pracy misyjnej. Odzwierciedle-

niem tego stanu wiedzy może być częstsze wsparcie materialne. 



2.5.8. Autodeklaracja wiary a gotowość wyjazdu na misje  

Uczestnictwo we Mszy św. determinuje również odpowiedzi na pytanie: Gdyby 

Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? 

W analizie uwzględnione zostały cztery odpowiedzi na to pytanie oraz trzy najczęstsze 

odpowiedzi na pytanie: Jak często uczestniczą Państwo razem we Mszy św.? 

Zgodę na wyjazd do pracy na misje zadeklarowało: 

 – 30% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 46% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 70% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Nie zgodziłoby się i odradzałoby: 

 – żaden spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 1,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – żaden spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Nie zgodziłoby się, ale nie przeszkodziłoby w wyborze dziecka: 

 – 44,5% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 30,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 15% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Brak zdania w tej kwestii jest charakterystyczny dla: 

 – 23% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 20% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 13% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Z informacji tych nasuwają się następujące wnioski: 

 1. Im częściej respondenci uczestniczą w Mszy św., tym częściej zgodziliby się na 

wyjazd ich dziecka do pracy na misje. 

 2. Im rzadziej badani uczestniczą we Mszy św., tym w większości przypadków nie 

zgodziliby się na wyjazd dziecka, ale nie przeszkadzaliby w tym wyborze. 

 3. Wraz ze spadkiem uczestnictwa we Mszy św. wzrasta brak zdania na ten temat. 

 4. Jako że odsetek rodziców, którzy nie zgodziliby się i odradzaliby, jest bliski zeru, 

trudno tu mówić o jakiejś zależności. 

 5. Osoby uczęszczające na Msze św. raz, dwa w miesiącu najczęściej nie zgodziłyby 

się na wyjazd dziecka, ale nie przeszkadzały w tym wyborze (44,5%), rzadziej zgo-



dziłyby się bez zastrzeżeń (30%). 

 6. Natomiast badani uczestniczący we Mszy św. kilka razy w tygodniu oraz w każdą 

niedzielę i w święta najczęściej zgodziliby się bez zastrzeżeń (odpowiednio 70 

i 46%), rzadziej odpowiadają, iż nie zgodziliby się na wyjazd dziecka, ale nie prze-

szkadzaliby w tym wyborze (odpowiednio 15 i 30,5%). 

Odpowiedź na pytanie dotyczące reakcji respondentów na sytuację, gdyby ich syn lub 

córka chciało wyjechać do pracy na misje, jest zależna od stopnia deklarowanego uczest-

nictwa we Mszy św. Im to uczestnictwo jest częstsze, tym większe prawdopodobieństwo, 

iż rodzice bez żadnych obiekcji i uwag zgodziliby się na taki wybór swojego dziecka. Im 

rzadsze natomiast, tym bardziej prawdopodobne jest, iż nie zgodziliby się, ale nie prze-

szkodziliby. Decyzja dziecka nie spotkałaby się ze zgodą i aprobatą, aczkolwiek brak ak-

ceptacji ze strony rodziców nie wywołałby reakcji, która mogłaby przeszkodzić w podjęciu 

tego wyzwania. Osoby uczestniczące we Mszy św. z większą częstotliwością podeszłyby 

do tematu trochę inaczej. W ich przypadku decyzja dziecka o wyjeździe na misje spotkała-

by się z aprobatą. Dzięki ich większemu zaangażowaniu w życie Kościoła mają oni bo-

wiem większą możliwość zapoznania się z sytuacją misjonarzy na świecie, z ich pracą 

i problemami, z jakimi na co dzień się stykają. Tym samym są bardziej świadomi tego, jak 

ważna jest pomoc i zaangażowanie w dzieło misyjne oraz jak bardzo ta pomoc i działanie 

są potrzebne. Osoby nieuczestniczące tak często we Mszy św. mogą nie dysponować taką 

wiedzą. Decyzja ich dziecka o wyjeździe na misje może wywołać więc strach przed nie-

znanym. Stąd też bardziej prawdopodobna będzie odpowiedź wyrażająca dysonans. 

Badając, czy zmienna „religijność kobiet” wpływa na odpowiedzi na pytanie: Gdyby 

Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? 

okazało się, iż na taki wyjazd zgodziłoby się: 

 – 57,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 43% spośród wierzących kobiet, 

 – 25% spośród raczej wierzących kobiet. 

Brak zgody i odradzanie wyjazdu wyraża: 

 – 0,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 2% spośród wierzących kobiet, 

 – 0% spośród raczej wierzących kobiet. 



W takim wyjeździe nie przeszkadzałoby, ale i nie zgodziłoby się na niego: 

 – 24% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 32,5% spośród wierzących kobiet, 

 – 54% spośród raczej wierzących kobiet. 

Brak zdania na ten temat deklaruje: 

 – 16,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 20,5% spośród wierzących kobiet, 

 – 21,5% spośród raczej wierzących kobiet. 

Reasumując przedstawione informacje, można wyciągnąć następujące wnioski: 

 1. Wraz ze wzrostem religijności kobiety częściej zgodziłby się na wyjazd ich dziecka 

na misje bez zastrzeżeń. 

 2. W przypadku kobiet, które nie zgodziłyby się i odradzałaby taki wyjazd, odsetki są 

na tyle małe, iż trudno wskazać tu jakąkolwiek zależność. 

 3. Im kobiety są mniej wierzące, tym częściej nie zgodziłyby się na taki wyjazd, ale nie 

odradzałyby go. 

 4. Im kobiety są mniej wierzące, tym częściej nie mają zdania na omawiany temat. 

 5. Kobiety głęboko wierzące i wierzące najczęściej zgodziłyby się na taki wyjazd (od-

powiednio 57,5 i 43%), rzadziej nie zgodziłyby się, ale i nie odradzałyby go (24 

i 32,5%), jeszcze rzadziej nie mają zdania na ten temat (16,5 i 20%), najrzadziej zaś 

nie zgodziłby się i odradzałyby taki wyjazd (0,5 i 2%). 

 6. Natomiast kobiety raczej wierzące najczęściej nie zgodziłyby się na taki wyjazd, ale 

nie odradzałyby go (54%), rzadziej zgodziłyby się bez zastrzeżeń (25%), rzadziej zaś 

nie mają zdania na ten temat (21%), a żadna z kobiet raczej wierzących nie zgodzi-

łaby się i odradzała taki wyjazd. 

 Biorąc pod uwagę religijność mężczyzn, wyniki wskazują, iż zgodę na wyjazd 

dziecka do pracy na misje wyraża: 

 – 57% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 45,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 38% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

O braku zgody i chęci odradzania wyjazdu mówi: 

 – 0% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 



 – 1,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 3,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Brak zgody, ale i brak przeszkadzania w wyborze dziecka deklaruje: 

 – 23,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 31,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 34,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Nie ma zdania na ten temat: 

 – 17,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 19,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 22% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Z przedstawionych powyżej danych można wywnioskować, iż: 

 1. Im bardziej mężczyzna jest religijny, tym częściej zgodziłby się na tego typu wyjazd 

bez zastrzeżeń. 

 2. Wraz ze spadkiem religijności mężczyźni nie zgodziliby się na taki wyjazd 

i odradzaliby, aczkolwiek odsetki są w tym wypadku naprawdę niewielkie. 

 3. Wraz ze spadkiem religijności mężczyźni częściej nie zgodziliby się na taki wyjazd, 

ale nie staliby się w tym przeszkodą dla swoich dzieci. 

 4. Im mężczyźni są mniej religijni, tym częściej nie mają zdania na ten temat. 

 5. Niezależnie od poziomu religijności mężczyźni najczęściej zgodziliby się na taki 

wyjazd, rzadziej nie zgodziliby się, ale i nie przeszkadzaliby w tym, jeszcze rzadziej 

nie mają zdania na ten temat, najrzadziej zaś nie zgodziliby się i odradzaliby tego ty-

pu wyjazd dziecku. 

Analiza działania omawianej zmiennej wyraźnie pokazuje, że im bardziej badany 

jest religijny, tym częściej zgodziłby się na wyjazd dziecka do pracy na misje, częściej 

również ma wyrobione zdanie na ten temat. Im respondent charakteryzuje się niższym 

poziomem religijności, tym rzadziej zgodziłby się bez zastrzeżeń, częściej natomiast nie 

zgodziłby się na tego typu wyjazd, jednak nie próbowałby przeszkodzić dziecku 

w realizacji podjętego zadania. Widać również, że płeć nie determinuje odpowiedzi an-

kietowanych. Można natomiast zaobserwować, że badani wraz ze wzrostem wiary reagu-

ją z większym zrozumieniem i akceptacją na decyzję dziecka dotyczącą wyjazdu na mi-

sję. Wpływ na taką postawę ma z pewnością powód, dla którego dziecko decyduje się na 



taki wyjazd, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowanych. 

Kolejną zmienną, która determinuje odpowiedzi na pytanie: Gdyby Wasz syn lub 

córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? jest przynależ-

ność do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. W analizie zestawiono ze sobą 

odpowiedzi na to pytanie oraz w pierwszej kolejności przynależność kobiet do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. Okazało się, że zgodę na taki wyjazd wyraziło-

by: 

 – 37,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 59,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Nie zgodziłoby się i odradzałoby: 

 – 2% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 0,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Nie zgodziłoby się, ale nie przeszkadzałoby w realizacji postanowienia dziecka: 

 – 35,5% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 23,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Brak zdania w tej sprawie deklaruje: 

 – 23% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 13% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Zebrane dane pozwalają sformułować kilka wniosków: 

 1. Kobiety przynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele częściej 

niż nieprzynależące zgodziłyby się na wyjazd ich dziecka do pracy na misje. 

 2. Odsetek kobiet, które nie zgodziłyby się i odradzały taki wyjazd, jest bardzo niski, 

więcej takich kobiet jest wśród nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub grupy apo-

stolskiej w Kościele niż wśród przynależących. 

 3. Kobiet, które nie zgodziłyby się na wyjazd na misje, ale nie przeszkadzyłaby dziecku 

w realizacji tego planu, jest więcej wśród nieprzynależących do jakiegoś ruchu lub 

grupy apostolskiej w Kościele niż wśród przynależących. 

 4. Kobiety nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele czę-

ściej niż przynależące nie mają zdania na omawiany temat. 

 5. Niezależnie od przynależności najczęstszą odpowiedzią jest zgoda na wyjazd dziec-

ka do pracy na misje, rzadziej jest brak zgody, ale i nieodradzanie, jeszcze rzadziej 



badane nie mają zdania na ten temat, najrzadziej natomiast kobiety nie zgodziłyby 

się i odradzałyby. 

Biorąc pod uwagę przynależność mężczyzn do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, okazało się, że o zgodzie na wyjazd ich dziecka do pracy na misje mówi: 

 – 42% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 60% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Brak zgody i odradzanie wyjazdu deklaruje: 

 – 2% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 0,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Na wyjazd nie zgodziłoby się, ale w wyborze dziecka nie przeszkadzałoby: 

 – 33,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 21,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Brak zdania na ten temat charakteryzuje: 

 – 21,5% mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele, 

 – 14,5% mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Badania omawianej zmiennej pozwoliły zebrać następujące wnioski: 

 1. Zgodę na wyjazd dziecka do pracy na misje częściej wyrażają mężczyźni przynale-

żący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż nieprzynależący. 

 2. Mężczyźni nieprzynależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele 

częściej niż przynależący nie zgodziliby się na taki wyjazd, jednak nie podjęliby 

próby przeszkodzenia dziecku w podjęciu takiej decyzji. 

 3. Pomimo iż odsetek mężczyzn, którzy nie zgodziliby się i odradzaliby taki wyjazd, 

jest bardzo mały, to jednak więcej takich mężczyzn jest wśród nieprzynależących do 

jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależących. 

 4. Częstszy brak zdania na temat takiego wyjazdu deklarują mężczyźni nieprzynależą-

cy do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależący. 

 5. Niezależnie od przynależności najczęstsza odpowiedź to zgoda na wyjazd dziecka do 

pracy na misje, rzadziej pojawia się brak aprobaty, ale i nieprzeszkadzanie 

w wyborze dziecka, rzadziej respondenci nie mają zdania na ten temat, najrzadziej 



zaś nie zgodziliby się i odradzaliby podjęcie takiej decyzji. 

Powyższe informacje jasno pokazują, iż zmienną, która determinuje odpowiedzi re-

spondentów na wcześniej przywołane pytanie, jest przynależność do jakiegoś ruchu lub 

grupy apostolskiej w Kościele. Nie można natomiast tego powiedzieć o płci, która 

w żaden sposób nie implikuje uzyskanych wyników. Przynależący do jakiegoś ruchu lub 

grupy apostolskiej w Kościele częściej zgadzają się na wyjazd dziecka do pracy na misje, 

rzadziej nie zgadzają się i odradzają podjęcie takiej decyzji, częściej mają wyrobione 

zdanie na ten temat i wreszcie rzadziej nie aprobują takiego wyboru dziecka, ale nie prze-

szkadzają w realizacji tego zadania. Ponadto osoby te wydają się być bardziej otwarte na 

takie pomysły swoich dzieci; są też bardziej tolerancyjne i łatwiej potrafią zaakceptować 

i zrozumieć decyzję oraz motywację swojego dziecka. 

Następnym czynnikiem, który kształtuje odpowiedzi na pytanie: Gdyby Wasz syn 

lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa reakcja? jest wy-

kształcenie. W badaniu zestawiono cztery odpowiedzi na to pytanie oraz cztery wartości 

zmiennej – wykształcenie mężczyzn. Okazało się, iż zgodę na taki wyjazd deklaruje: 

 – 48% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 40% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 49% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 54% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Nie zgodziłoby się i odradzałoby: 

 – 1,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 1,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 1% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 1% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Nie zgodziłoby się, ale nie przeszkodziłoby w wyborze dziecka: 

 – 33,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 35% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 28,5% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 25,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Zdania w tej kwestii nie ma: 

 – 14,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 



 – 21,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 20% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 16% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Uzyskane w badaniu wyniki pozwalają sformułować następujące wnioski: 

 1. Mężczyźni z wykształceniem wyższym częściej niż inni mężczyźni zgodziliby się na 

wyjazd swojego dziecka do pracy na misje. 

 2. Niezależnie od poziomu wykształcenia odsetek rodziców, którzy nie zgodziliby się 

i odradzaliby taką decyzję, jest podobny, niemal bliski 0. 

 3. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym i średnim częściej niż mężczyźni 

z wykształceniem średnim i wyższym nie zgodziliby się na taki wyjazd swojego 

dziecka, ale nie przeszkadzaliby w jego realizacji. 

 4. Mężczyźni z wykształceniem podstawowym i wyższym rzadziej niż pozostali nie 

mają zdania na omawiany temat. 

 5. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią, niezależnie od poziomu wykształcenia, jest 

zgoda na taki wyjazd, następnie brak aprobaty, ale przy jednoczesnym nieingerowa-

niu w decyzję dziecka, wreszcie brak zdania w omawianej kwestii, najrzadziej zaś 

mężczyźni nie zgodziliby się i odradzaliby taki wyjazd. 

Analizując uzyskane wyniki, trudniej zaobserwować wpływ rozpatrywanego tutaj 

czynnika, jakim jest wykształcenie, natomiast jest on faktycznie dostrzegalny. 

W omawianym hipotetycznym zagadnieniu wyższy poziom wykształcenia rodziców 

wiąże się z większym prawdopodobieństwem wyrażenia zgody na wyjazd ich dziecka do 

pracy na misje. Im poziom wykształcenia spada, tym prawdopodobieństwo to jest mniej-

sze. Wynika stąd, że dziecko rodzica z niższym wykształceniem mogłoby spotkać się 

z brakiem aprobaty co do słuszności swojej decyzji, przy jednoczesnym nieprzeszkadza-

niu w realizacji takiego postanowienia. Wydaje się, że osoby z wykształceniem wyższym 

są bardziej otwarte w takich sytuacjach, a także bardziej tolerancyjne i potrafiące łatwiej 

zaakceptować decyzję swoich dzieci. Podsumowując, należy stwierdzić, iż wykształcenie 

ma wpływ na hipotetyczną reakcję rodzica w kwestii wyjazdu ich dziecka do pracy na 

misje. 

Dalsza część badania wykazała, iż deklarowana częstotliwość uczestnictwa we Mszy 

św. wpływa istotnie także na wyniki uzyskane w pytaniu dotyczącym hipotetycznej moż-



liwości wyjazdu na misje. Do analizy wykorzystano trzy dominujące odpowiedzi na py-

tanie: Jak często uczestniczą Państwo razem we Mszy św.? oraz odpowiedzi na pytanie: 

Gdyby jakaś organizacja misyjna zaproponowała Państwu wyjazd na misje, czy zdecy-

dowaliby się Państwo podjąć to wezwanie? 

Gotowość podjęcia się takiego zadania wyraziło: 

 – 10% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 18,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 27% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Na taki krok nie zdecydowałoby się: 

 – 44,5% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 42% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 33% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Zdania na ten temat nie ma: 

 – 44,5% spośród uczestniczących raz, dwa razy w miesiącu, 

 – 37,5% spośród uczestniczących w każdą niedzielę i w święta, 

 – 34% spośród uczestniczących kilka razy w tygodniu. 

Wnioski z powyższych danych prezentują się następująco: 

 1. Im częściej respondenci uczestniczą we Mszy św., tym częściej zgodziliby się na 

taki wyjazd. 

 2. Im rzadziej badani uczestniczą we Mszy św., tym w większości przypadków nie 

zgodziliby się na podjęcie takiego wyzwania. 

 3. Im respondenci rzadziej uczestniczą we Mszy św., tym częściej nie mają zdania na 

ten temat. 

 4. Badani uczestniczący we Mszy św. kilka razy w tygodniu najczęściej nie mają zda-

nia na omawiany temat (34%), następnie nie zgodziliby się na taki wyjazd (33%), 

najrzadziej podjęliby to wyzwanie (27%). 

 5. Respondenci uczestniczący we Mszy św. w każdą niedzielę i w święta najczęściej 

nie podjęliby się takiego wyzwania (42%), rzadziej nie mają zdania w tym temacie 

(37,5%), najmniej spośród nich zdecydowałoby się na taki wyjazd (18,5%). 

 6. Osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu najczęściej albo nie 

mają zdania, albo nie podjęłyby się takiego wyzwania (po 44,5%), najniższy odsetek 



odpowiedzi jest zarezerwowany dla tych, którzy zdecydowaliby się na taki wyjazd 

(10%). 

Jak wynika z powyższych danych, zdecydowana mniejszość respondentów nie zde-

cydowałaby się na wyjazd na misje zaproponowany im przez jakąś organizację misyjną, 

jednak wraz ze wzrostem deklarowanego uczestnictwa we Mszy św. liczba chętnych do 

wyjazdu wzrasta. W momencie spadku tej częstotliwości liczba nieprzychylnych temu 

wyzwaniu również rośnie. Można wobec tego stwierdzić, iż częstotliwość uczestnictwa 

we Mszy św. determinuje i wpływa na decyzje badanych w kwestii wyjazdu na misje. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odsetek osób, które nie mają zdania na omawiany tema,t 

maleje, gdy zauważalny jest wzrost uczestnictwa we Mszy św. Może to wskazywać na 

inne podejście do tematyki misyjnej, wyższą świadomość dzieła misyjnego, zrozumienie 

sytuacji misyjnej, która wyrażałaby się chęcią podjęcia działania i wyjazdu na misje. 

Kontynuując podjęty temat, w dalszej części badania skoncentrowano się na kolej-

nym istotnym czynniku determinującym odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości 

wyjazdu na misje. Analizie poddano poziom religijności kobiet i mężczyzn. Odpowiedzi 

respondentów zestawiono z trzema wartościami zmiennej w pierwszej kolejności opisu-

jącej zachowania kobiet. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że na wyjazd tego 

typu zdecydowałoby się: 

 – 26% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 15% spośród wierzących kobiet, 

 – 21% spośród raczej wierzących kobiet. 

Wyzwania nie podjęłoby: 

 – 39,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 43% spośród wierzących kobiet, 

 – 54% spośród raczej wierzących kobiet. 

Nie ma zdania na ten temat: 

 – 32,5% spośród głęboko wierzących kobiet, 

 – 39% spośród wierzących kobiet, 

 – 25% spośród raczej wierzących kobiet. 

Uzyskane informacje pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 1. Kobiety, które zdecydowałyby się na wyjazd do pracy na misje, są najczęściej głę-



boko wierzące, rzadziej – raczej wierzące, najrzadziej – wierzące. 

 2. Wraz ze spadkiem poziomu religijności kobiety częściej nie podjęłyby tego wyzwa-

nia. 

 3. Spośród kobiet nieposiadających zdania na ten temat najwyższym odsetkiem charak-

teryzują się kobiety wierzące, rzadziej – głęboko wierzące, najrzadziej – raczej wie-

rzące. 

 4. Niezależnie od poziomu religijności kobiety najczęściej nie zdecydowałyby się na 

taki wyjazd, rzadziej nie mają zdania na ten temat, najrzadziej zaś zdecydowałby się 

wyjechać. 

Biorąc pod uwagę poziom religijności mężczyzn, zobaczymy, że tego rodzaju zada-

nie podjęłoby: 

 – 19% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 18,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 20% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Zgody na taki wyjazd nie wyraziłoby: 

 – 39,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 41,5% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 54,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Zdania na ten temat nie ma: 

 – 39,5% spośród głęboko wierzących mężczyzn, 

 – 37% spośród wierzących mężczyzn, 

 – 25,5% spośród raczej wierzących mężczyzn. 

Na podstawie tych wyników można wnioskować, iż: 

 1. Odsetek mężczyzn, którzy zdecydowaliby się na taki wyjazd, jest dosyć podobny, 

niezależnie od poziomu religijności. 

 2. Im poziom religijności mężczyzn jest niższy, tym częściej nie zdecydowaliby się oni 

na tego typu wyjazd. 

 3. Wraz ze wzrostem poziomu religijności mężczyźni częściej nie mają zdania na ten 

temat. 

 4. Mężczyźni głęboko wierzący najczęściej w takim samym odsetku nie zdecydowaliby 

się na tego typu wyjazd. 



 5. Mężczyźni wierzący i raczej wierzący najczęściej nie zdecydowaliby się na tego 

typu wyjazd (odpowiednio 41,5 i 54,5%), rzadziej nie mają zdania na ten temat (od-

powiednio 37 i 25,5%), najrzadziej zaś podjęliby to wyzwanie (odpowiednio 18,5 

i 20%). 

Działanie omawianej zmiennej, determinującej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

możliwości wyjazdu na misje, widoczne jest wśród osób, które nie podjęłyby tego rodza-

ju wyzwanie. Wyraźnie widać, że wraz ze spadkiem poziomu religijności takich respon-

dentów jest więcej. Trudno natomiast zauważyć, by wraz ze wzrostem religijności rosła-

by także liczba chętnych. Wśród mężczyzn takiej zależności w ogóle nie ma. Podobnie 

jest w przypadku kobiet, aczkolwiek spośród respondentek, które zdecydowałyby się na 

taki wyjazd, największą część stanowią kobiety głęboko wierzące. Wśród mężczyzn te 

częstości na różnych poziomach wiary kształtowały się na podobnym poziomie. Zasta-

nawiająca jest tendencja widoczna wśród mężczyzn, iż wraz ze wzrostem religijności 

rośnie odsetek osób niezdecydowanych i niemających zdania na ten temat. Prawidłowo-

ści takiej nie znajdujemy wśród kobiet, jednak w ich przypadku głęboko wierzące 

i wierzące częściej niż raczej wierzące również nie mają zdania w omawianej kwestii. 

W dalszej części analizy – dotyczącej jeszcze tego samego pytania – rozpatrzono ko-

lejną zmienną kształtującą odpowiedzi ankietowanych. Ocenie poddano przynależność 

kobiet do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. Zestawiono ze sobą dwie 

wartości tej zmiennej oraz odpowiedzi na omawiane pytanie. Wyniki badania pokazują, 

że na tego typu wyjazd zdecydowałoby się: 

 – 16% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 22,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Zadania takiego nie podjęłoby się: 

 – 43% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 40% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Opinii na ten temat nie ma: 

 – 40% kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – 33,5% kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Z uzyskanych informacji wynika, że: 

 1. Kobiety przynależące częściej niż nieprzynależące do jakiegoś ruchu lub grupy apo-



stolskiej w Kościele zdecydowałyby się na wyjazd na misje. 

 2. Odsetek kobiet, które nie podjęłyby tego wyzwania, jest wyższy wśród nieprzynale-

żących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależących. 

 3. Zdania na omawiany temat częściej nie mają kobiety nieprzynależące do jakiegoś 

ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele niż przynależące. 

 4. Niezależnie od przynależności, kobiety najczęściej nie zdecydowałyby się na taki 

wyjazd, rzadziej nie mają zdania na ten temat, najrzadziej zaś podjęłyby to wyzwa-

nie. 

Można zatem stwierdzić, że przynależność do ruchu lub grupy apostolskiej 

w Kościele implikuje hipotetyczną decyzję dotyczącą wyjazdu na misje. W odróżnieniu 

od grupy badanych, którzy nie są członkami tego typu ruchów i grup, osoby przynależące 

częściej odważyłyby się na taki krok i częściej też mają wyrobione zdanie na ten temat. 

Oddziaływanie badanego czynnika nie jest może aż tak wyraźne, jednak na tyle silne, że 

mogłoby zaważyć na decyzji o wyjeździe na misje.  

Kolejnym krokiem w badaniu było zestawienie czterech wartości zmiennej – wy-

kształcenie – mężczyzn oraz odpowiedzi na pytanie: Gdyby jakaś organizacja misyjna 

zaproponowała Państwu wyjazd na misje, czy zdecydowaliby się Państwo podjąć to we-

zwanie? Okazało się, że wyzwanie to zdecydowałoby się podjąć: 

 – 22,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 20% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 19% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 16,5% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Tego kroku nie podjęłoby: 

 – 30,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 39,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 43,5% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 

 – 44% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Zdania na ten temat nie ma: 

 – 38,5% spośród mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – 39,5% spośród mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, 

 – 35,5% spośród mężczyzn z wykształceniem średnim, 



 – 37% spośród mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Na podstawie uzyskanego materiału można wysunąć następujące wnioski: 

 1. Wraz ze wzrostem wykształcenia liczba osób, które zdecydowałyby się na wyjazd na 

misje, maleje. 

 2. Im mniejszy poziom wykształcenia, tym respondenci chętniej zdecydowaliby się na 

taki wyjazd. 

 3. Poziom badanych niemających zdania na ten temat utrzymuje się niezależnie od 

poziomu wykształcenia na dość wysokim poziomie. Niecałe 40% osób charakteryzu-

je taki pogląd. 

 4. Najczęściej ankietowani odmówiliby takiego wyjazdu, następnie często badani nie 

mają zdania na ten temat, a najrzadziej zdecydowaliby się na tego typu krok. 

Powyższe wyniki wskazują, że wykształcenie w istocie determinuje odpowiedzi na 

hipotetyczne pytanie dotyczące wyjazdu na misje. Wyższy poziom wykształcenia wiąże 

się z większym prawdopodobieństwem niewyrażenia zgody na wyjazd. Z kolei im wy-

kształcenie jest niższe, tym rzadziej można usłyszeć odpowiedź odmowną. Spadek po-

ziomu wykształcenia oznacza zatem większą liczbę chętnych do wyjazdu na misje, 

a wyższe wykształcenie – większą niechęć do wyjazdu przez mężczyzn. Zauważmy, że 

analiza ta dostarcza nam zupełnie odmiennych spostrzeżeń w porównaniu z tymi, które 

uzyskaliśmy w badaniu tej samej zmiennej w kontekście pytania o wyjazd dziecka do 

pracy na misje. Wzrost poziomu wykształcenia oznaczał tam bowiem większe prawdo-

podobieństwo wyrażenia zgody na taką decyzję dziecka.  

2.5.9. Ogólny profil badanych na podstawie analizy poszczególnych zmiennych 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi na wszystkie omawiane pytania oraz dzięki 

badaniu poszczególnych zmiennych można nakreślić ogólny profil badanych. Poniżej 

zebrano wnioski z analizy poszczególnych zmiennych. 

Pytanie: Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”? 

Głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła to pierwsze 

skojarzenie przede wszystkim: 

 – osób uczestniczących we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – mężczyzn głęboko wierzących, 

 – kobiet głęboko wierzących, 



 – mężczyzn należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem wyższym, 

 – kobiet z wykształceniem wyższym. 

Pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym, to pierw-

sze skojarzenie przede wszystkim: 

 – osób uczestniczących we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyzn raczej wierzących, 

 – kobiet raczej wierzących, 

 – mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – kobiet z wykształceniem podstawowym. 

Wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych to pierwsze skojarzenie przede 

wszystkim: 

 – osób uczestniczących we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyzn raczej wierzących, 

 – kobiet wierzących, 

 – mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem zasadniczym oraz wyższym, 

 – kobiet z wykształceniem wyższym. 

 

Pytanie: Kto przede wszystkim w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie 

Ewangelii jeszcze niewierzącym w Chrystusa? 

Przede wszystkim odpowiedzialny jest papież najczęściej według: 

 – kobiet wierzących i raczej wierzących, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – kobiet z wykształceniem podstawowym. 

Przede wszystkim odpowiedzialni są biskupi i księża najczęściej według: 



 – kobiet raczej wierzących, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – kobiet z wykształceniem podstawowym. 

Przede wszystkim odpowiedzialne są zgromadzenia misyjne najczęściej według: 

 – kobiet wierzących, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem zasadniczym oraz średnim, 

 – kobiet z wykształceniem podstawowym. 

   Przede wszystkim odpowiedzialni są wszyscy wierzący – świeccy i duchowni naj-

częściej według: 

 – kobiet głęboko wierzących, 

 – kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

 – kobiet z wykształceniem wyższym. 

 

Pytanie: Czy wg Państwa we współczesnym świecie działalność misyjna Kościoła 

zajmuje istotne miejsce pośród innych działalności Kościoła (duszpasterstwo w krajach 

katolickich, pomoc potrzebującym itp.)? 

Działalność misyjna to najważniejsza działalność współczesnego Kościoła przede 

wszystkim według: 

 – mężczyzn głęboko wierzących, 

 – kobiet głęboko wierzących, 

 – kobiet należących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem podstawowym, 

 – kobiet z wykształceniem podstawowym. 

Jest to bardzo istotna działalność współczesnego Kościoła, tak samo ważna, jak każ-

da inna, przede wszystkim według: 

 – mężczyzn wierzących, 

 – kobiet wierzących, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 



 – mężczyzn z wykształceniem wyższym, 

 – kobiet z wykształceniem wyższym. 

Jest to istotna działalność, ale mniej ważna od innych dziedzin przede wszystkim 

według: 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem wyższym. 

Pytanie: Czy modlą się Państwo za misjonarzy? 

Regularną modlitwę za misjonarzy najczęściej deklarują: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – mężczyźni głęboko wierzący, 

 – kobiety głęboko wierzące, 

 – mężczyźni należący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Modlitwę raz w miesiącu najczęściej deklarują: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – mężczyźni wierzący, 

 – kobiety głęboko wierzące, 

 – mężczyźni należący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Raz w roku za misjonarzy modlą się najczęściej: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. w każdą niedzielę i w święta, 

 – mężczyźni wierzący, 

 – kobiety wierzące, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Modlitwy za misjonarzy nie odmawiają najczęściej: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyźni raczej wierzący, 

 – kobiety raczej wierzące, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 



 

Pytanie: Czy znają Państwo lub czytają jakieś czasopisma misyjne lub strony inter-

netowe poświęcone misjom? 

Znajomość lub lekturę najczęściej potwierdzają: 

 – mężczyźni głęboko wierzący, 

 – kobiety głęboko wierzące, 

 – mężczyźni należący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety z wykształceniem wyższym. 

Brak znajomości lub lektury najczęściej deklarują: 

 – mężczyźni raczej wierzący, 

 – kobiety raczej wierzące, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety z wykształceniem podstawowym, zasadniczym oraz średnim. 

 

Pytanie: Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo mate-

rialnie jakieś katolickie organizacje misyjne? 

Pomoc finansową najczęściej ofiarowują: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – kobiety głęboko wierzące, 

 – mężczyźni należący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Do nieudzielania wsparcia finansowego najczęściej przyznają się: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – kobiety wierzące, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Pytanie: Gdyby Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby 

Państwa reakcja? 

Zgodę na tego typu wyjazd najczęściej deklarują: 



 – osoby uczestniczące we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – mężczyźni głęboko wierzący, 

 – kobiety głęboko wierzące, 

 – mężczyźni należący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyźni z wykształceniem wyższym. 

Wyjazd ten odradzałyby najczęściej następujące osoby: 

 – mężczyźni raczej wierzący, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele. 

Niewyrażenie zgody na wyjazd dziecka na misje, ale i nieprzeszkadzanie w realizacji 

tego zadania to najczęściej stanowisko: 

 – osób uczestniczących we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyzn raczej wierzących, 

 – kobiet raczej wierzących, 

 – mężczyzn nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiet nienależących do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyzn z wykształceniem zasadniczym. 

Brak zdania na ten temat najczęściej deklarują: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyźni raczej wierzący, 

 – kobiety raczej wierzące, 

 – mężczyźni nienależący do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyźni z wykształceniem średnim. 

 

Pytanie: Gdyby jakaś organizacja misyjna zaproponowała Państwu wyjazd na misje, 

czy zdecydowaliby się Państwo podjąć to wezwanie? 

Zgodę na taki wyjazd najczęściej wyrażają: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. kilka razy w tygodniu, 

 – mężczyźni raczej wierzący, 



 – kobiety głęboko wierzące, 

 – kobiety należące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyźni z wykształceniem podstawowym. 

Zgody na taki wyjazd najczęściej nie wyrażają: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyźni raczej wierzący, 

 – kobiety raczej wierzące, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyźni z wykształceniem wyższym. 

Zdania na ten temat nie mają: 

 – osoby uczestniczące we Mszy św. raz, dwa razy w miesiącu, 

 – mężczyźni głęboko wierzący, 

 – kobiety wierzące, 

 – kobiety nienależące do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele, 

 – mężczyźni z wykształceniem zasadniczym. 

3. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie powołań do pracy na misjach  

W drugiej ankiecie zapytano respondentów – misjonarzy zarówno zakonnych, jak 

i diecezjalnych oraz świeckich o wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się ich przy-

szłych powołań misjonarskich. Misjonarzy poproszono o udzielenie odpowiedzi na osiem 

pytań, na podstawie których – na tyle, na ile było to możliwe – ustalono stopień istotno-

ści oddziaływania rodziców na swoje dzieci w procesie socjalizacji duchowo-religijnej. 

Pytano także o to, czy rodzice włączali się w organizowane w parafii bądź czy sami or-

ganizowali akcje wspierające rozwój dzieła misyjnego w świecie, czy rodzice rozmawiali 

w domu na temat sytuacji Kościoła w świecie oraz czy czytali czasopisma misyjne. Ba-

dano także łączność rodziców z misjami, pytano o to, czy rodzice korespondowali 

z misjonarzami oraz czy zapraszali misjonarzy do domu rodzinnego. Ostatnie pytanie 

dotyczyło tego, czy ktoś z rodziny pracował wcześniej na misjach.  



3.1. Wpływ rodziców na decyzję wyjazdu na misje 

W przeprowadzonym badaniu w pierwszej kolejności poproszono respondentów 

o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Na ile wiara i świadectwo życia Twoich 

rodziców były inspiracją w podjęciu decyzji wyjazdu na misje? 

Misjonarze odpowiadali spontanicznie. Nie mieli żadnej kafeterii odpowiedzi, było 

to pytanie otwarte. Pośród różnorodnych stwierdzeń można wyróżnić kilka kategorii: 

 1. Wiara i świadectwo rodziców nie miało wpływu na moją decyzję. 

 2. Wiara i świadectwo miały istotne znaczenie jako inspiracja do podjęcia pracy misyj-

nej. 

 3. Wiara i świadectwo rodziców miało znaczenie w podjęciu decyzji o wstąpieniu do 

stanu duchownego. 

 4. Moi rodzicie nie akceptują mojego wyboru. 

 5. Nie dotyczy (sieroty i osoby, które straciły rodziców w dzieciństwie).  

Respondenci bardzo często wskazywali na fakt, że postawy rodziców w ogóle nie 

miały wpływu na wybór drogi życiowej, a w szczególności misyjnej. Wskazywali cza-

sami nawet na brak akceptacji swojego wyboru przez rodziców lub tylko na tolerowanie 

go. Osoby takie często opisywały także deficyt wiary i religijności w swoich rodzinach, 

co może ogólnie tłumaczyć niechęć rodziców do podejmowania jakiejkolwiek aktywno-

ści ich dzieci w strukturach Kościoła hierarchicznego. Z drugiej strony pojawia się zna-

cząca grupa osób, które podają świadectwa szczególnego życia duchowego we wspólno-

cie Kościoła, które zdecydowanie wpłynęło na wybór drogi życiowej, nie tylko związanej 

ze stanem duchownym, ale również misyjnej. Podawane są tu przykłady wspólnego czy-

tania czasopism o tematyce misyjnej, czy zainteresowania rodziców krajami misyjnymi. 

Istotną grupę respondentów stanowią także osoby, które wskazują wiarę 

i świadectwo życia rodziców jako impuls do zostania osobą duchowną, ale nie wiążą tego 

bezpośrednio z wyborem drogi misjonarza, a zatem można domniemywać, że misjonar-

stwo jest tylko formą realizacji zwykłej posługi duszpasterskiej w oczach tych respon-

dentów, a nie jej szczególną formą. Do tej kategorii osób zakwalifikowani zostali także ci 

respondenci, którzy twierdzili, że wiara i świadectwo życia rodziców miały wpływ na 

wybór stanu duchownego, ale rodzina zupełnie nie akceptowała wyjazdów misyjnych 

i zdecydowanie ich od nich odwodziła. W takich przypadkach respondenci zwracali 



uwagę na motywy rodziców np. fakt bycia respondenta jedynym synem/córką, czy 

w ogóle jedynym dzieckiem w rodzinie. Rodzice wiązali ich wyjazdy z długotrwałą roz-

łąką lub zagrożeniem życia.  

Ostatnia kategoria odpowiedzi dotyczy osób, które wychowywały się bez udziału 

rodziców, a zatem nie można mówić o jakimkolwiek ich wpływie na decyzję responden-

ta.  

Wyniki analizy poszczególnych grup kształtują się następująco: 

 – zdecydowanie miała wpływ – 52%, 

 – raczej miała wpływ – 15%, 

 – raczej nie miała wpływu – 9%, 

 – zdecydowanie nie miała wpływu – 15%, 

 – trudno powiedzieć oraz brak odpowiedzi 9%. 

Z powyższych danych wyraźnie widać, że według ponad połowy respondentów 

(52%) wiara rodziców zdecydowanie zainspirowała ich w podjęciu decyzji. Wpływ 

o mniejszym stopniu potwierdza 15%575. Oznacza to, iż dla około 67% respondentów 

postawa rodziców była istotnym determinantem decyzji życiowej. 8% osób uznało, iż 

wiara i świadectwo życia raczej nie miało wypływu na ich decyzje, a dla 15% zdecydo-

wanie nie miało wpływu. Wynika stąd, że w przypadku 23% respondentów ich rodzice 

nie byli inspiratorami wyboru życiowego, jakim jest działalność misyjna. 

Wypowiedzi osób, dla których wiara i świadectwo życia ich rodziców były inspira-

cją w podjęciu decyzji o wyjeździe na misje, są świadectwami osób przekonanych 

o ogromnym wpływie rodziców na wybór ich drogi życiowej. Respondenci ci pochodzą 

z rodzin wierzących lub głęboko wierzących. Ich rodzice byli wzorem dobra. Postępowa-

li w imię zasad religijnych, a swoim przykładem wskazywali dzieciom drogę 

i ukazywali, jakim należy być człowiekiem. Uczyli, że nie wolno obojętnie przechodzić 

obok drugiego człowieka będącego w potrzebie. Ich chrześcijańska postawa bezintere-

sownej troski wobec innych w znacznym stopniu wpłynęła na dzieci wychowujące się 

w takiej rodzinie. Socjalizacja religijna pociągnęła za sobą istotne konsekwencje. Chodzi 

nie tylko o fakt bycia dobrym człowiekiem i wsparcie słabszych, ale o powołanie do 
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służby Bogu i wyjazd na misje. 

Postawa rodziców była więc podłożem, na którym powołanie do służby misyjnej 

mogło się urzeczywistnić. Rola rodziców jest w tym przypadku bezcenna. Oczywiście 

należy pamiętać, iż inicjatorem powołania jest zawsze Pan Bóg, a dzieci w wieku dojrza-

łym odpowiadają w sposób wolny na Jego wezwanie. Jednak zarówno rodzice, jak i cała 

rodzina, tworząc odpowiedni klimat, mogą pomóc w wyborze drogi życiowej dziecka. 

Przywołany wyżej wzorzec rodziny z pewnością ułatwia podjąć decyzję o wyjeździe na 

misje. Dzieciom zostaje bowiem zaszczepiona nie tylko głęboka wiara rodziców, ale 

również gotowość do działania. Rodzice udowadniają swoje poświęcenie Bogu zarówno 

słowami, jak i czynami. Jest to niezwykle ważne, gdyż codzienna posługa misyjna wiąże 

się z trudem nieustannego poświęcania się dla innych. 

Inną grupę respondentów stanowiły osoby, według których rodzice w mniejszym 

stopniu wpłynęli na ich wybór misyjnej drogi życiowej (uważa tak 15% badanych)576. 

Omawiana grupa respondentów uważa, że w wyborze ich drogi życiowej rodzice 

odegrali istotną rolę. Jednakże należy od razu dodać, że nie był to czynnik decydujący 

o podjęciu przez nich decyzji wyjazdu na misje. Niemniej, gdyby ankietowani ci nie mie-

li w rodzicach takiego wzoru, może nigdy nie poszliby w stronę posłannictwa misyjnego. 

Analizując wyniki badań tej grupy respondentów, widzimy, że wpływ rodziców na dzie-

ci nie jest aż tak wyrazisty, jak miało to miejsce w przypadku wcześniej przedstawianej grupy 

badanych. Absolutnie jednak nie można umniejszać także i tej roli rodziców. Dzięki nim 

bowiem ankietowane osoby skierowały swoje życie w stronę Kościoła i zdecydowały się 

poświęcić życie Bogu. Mimo iż decyzja o podjęciu pracy na misjach wypłynęła bardziej 

z inicjatywy respondentów, to jednak należy pamiętać, że to dzięki rodzicom zostali oni oso-

bami duchownymi. 

W badaniu wyłoniła się także grupa osób, dla których rodzice raczej nie mieli wpły-

wu na podjęcie decyzji o wyjeździe na misje577. 

Osoby te stanowią najmniejszą grupę wśród respondentów. W ich przypadku nie moż-

na powiedzieć, że rodzice zdecydowanie nie mieli wpływu na ich decyzje, niemniej fak-
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tycznie siła tego wpływu jest nieduża. W grupie tej znajdują się również osoby, które 

otrzymały wychowanie w duchu katolickim, jednak nie było ono istotną przesłanką 

w wyborze drogi misyjnej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi widać, że misjonarzem 

można zostać niezależnie od doświadczeń wyniesionych z domu. Wiara rodziców oraz 

wychowanie na wartościach katolickich nie zawsze mają decydujący wpływ na wybór 

misyjnej drogi.  

Idąc dalej tym tokiem myślenia, nie możemy przyjąć uproszczonej tezy, że jeżeli mi-

sjonarzem została osoba wychowana w domu, w którym wiara katolicka miała istotne 

znacznie, to oznacza, że rodzina była inspiracją w podjęciu decyzji wyjazdu na misje. 

Wiele bowiem elementów może implikować wybory ludzi, nie zawsze da się wskazać 

jedną zmienną, która mogłaby łatwo i prosto wskazać odpowiedź na poszukiwane pyta-

nie. I tak najwyraźniej jest w tym przypadku. Istotnie, wiara i świadectwo życia nie były 

inspiracją w podjęciu decyzji o wyjeździe na misje, ale nie jest to podkreślane tak silnie 

i zdecydowanie jak w przypadku ostatniej omawianej tu grupy badanych. Stanowią ją 

osoby, dla których postawa rodziców zdecydowanie nie miała wpływu na podjęcie decy-

zji o wyjeździe na misje578.  

Osoby, dla których rodzice zdecydowanie nie byli inspiracją do podjęcia pracy mi-

syjnej, najczęściej wywodzili się z rodzin osób niewierzących lub słabo wierzących 

i niepraktykujących. Zdarzali się rodzice, którzy nie chcieli, by ich dziecko wybrało taką, 

a nie inną drogę życiową. Byli temu przeciwni, nie akceptowali wyborów dziecka. Jed-

nak pomimo wszystko ich dzieci podjęły decyzję o wyjeździe na misje.  

Przeprowadzone badanie pokazuje, że w zdecydowanej większości powołanie mi-

sjonarskie rodziło się w rodzinach głęboko wierzących, żyjących według zasad 

i nakazów wiary. Nie zmienia to jednak faktu, że misjonarzami zostawały również osoby, 

które musiały pokonać szereg przeciwności i zmierzyć się z wyraźnym sprzeciwem ro-

dziców. Powołanie misjonarskie nie jest bowiem tylko i wyłącznie zarezerwowane dla 

osób wierzących, pochodzących z domów pełnych wiary i świadectwa życia chrześcijań-

skiego. Bez wątpienia, prawdopodobieństwo, zostania misjonarzem jest dużo większe 

w przypadku osób pochodzących z rodzin gorliwie wierzących. Misjonarze zatem stano-
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wią niejednorodną – pod względem doświadczenia wyniesionego z rodzinnego domu – 

grupę. Należy także stwierdzić, że o powołaniu mogą decydować także inne doświadcze-

nia, niezależnie, jaka jest socjalizacja religijna człowieka,. 

Wśród omawianej grupy badanych są także młodzi ludzie, którzy stracili rodziców lub 

wychowali się bez nich. Trudno tu mówić o jakimkolwiek świadectwie życia. O wyjeździe 

na misje musiały zadecydować zupełnie inne czynniki. Są też i takie osoby, dla których 

wychowanie w rodzinie katolickiej nie było decydującym wyznacznikiem w wyborze drogi 

życiowej. Rodzina nie miała zatem większego wpływu na podejmowane decyzje. Istotne 

i wielokrotnie przywoływane w wypowiedziach jest stwierdzenie, że ani wiara, ani świa-

dectwo życia rodziców nie implikowały postanowień podjętych przez respondentów. 

3.2. Rodzice jako „misjonarze” w swoim środowisku  

W ramach omawianych badań ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie związane 

z rodzicami jako „misjonarzami”. Brzmiało ono następująco: Czy odbierałeś Twoich 

rodziców jako „misjonarzy” w swoim środowisku? Wypowiedzi respondentów ilustruje 

poniższy wykres.  

Wykres 33. Wypowiedzi respondentów na pytanie: Czy odbierałeś swoich rodziców jako misjona-

rzy w swoim środowisku?  

Blisko 62% pytanych odpowiedziało twierdząco. Trzech respondentów nigdy nie za-

stawiało się nad tym tematem, podczas gdy 28,5% osób nie postrzegało swoich rodziców 

jako „misjonarzy”. Analiza odpowiedzi pokazuje, iż to, w jaki sposób młodzi ludzie wi-

dzą i odbierają rodziców, może przełożyć się na ich własne decyzje. Z drugiej jednak 

strony można zauważyć, iż taka a nie inna wizja rodzica nie musi być wcale warunkiem 

koniecznym w wyborze drogi do pracy na misjach. 

Zauważalna jest tutaj pewna zbieżność z odpowiedziami udzielonymi przez ankie-

towanych na pierwsze pytanie. Duża część badanych widziała w postawie swoich rodzi-

ców chęć niesienia pomocy innym. Ich religijność przejawiała się w modlitwie oraz 

w uczestnictwie we Mszy św., ale także w gotowości wspomagania osób będących 

w potrzebie. O takiej postawie swoich rodziców wypowiadali się respondenci, którzy 

postrzegali swoich rodziców jako „misjonarzy” w swoim środowisku. Odpowiedzi te 

wynikają zatem z realnych doświadczeń wyniesionych z dzieciństwa. Nie są formą glory-



fikacji, tudzież wyimaginowanego obrazu swoich rodziców. To, co przeżyli i czego do-

świadczyli, znajduje wydźwięk w otrzymanych odpowiedziach. 

Aż 61% procent badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie, 29% stwierdziło, 

że nie, 7% nie udzieliło żadnej odpowiedzi, a 2% nigdy się nie zastanawiało nad zagad-

nieniem przedstawionym w pytaniu. Ponad połowa zatem postrzegała swoich rodziców 

jako osoby, które biorą aktywny udział w szerzeniu słowa Bożego. Charakter „misjonar-

stwa” odróżnia go od innych typów działalności ewangelizacyjnej, dlatego interesującym 

wydaje się, co tak naprawdę mieli na myśli respondenci, stwierdzając, że ich rodzice są 

„misjonarzami”. Mimo to, ze względu na charakter badanej grupy, można domniemać, że 

odbieranie rodziców jako „misjonarzy” mogło mieć wpływ na późniejsze losy życiowe, 

a w szczególności na samodzielne podjęcie roli misjonarza. Często dzieci przejmują role 

pełnione przez rodziców. W tym przypadku możemy mówić o profesjonalizacji 

w zakresie pełnienia tej roli. 29% respondentów odpowiedziała negatywnie na to pytanie. 

W następnej kolejności respondentów zapytano o to, czy rodzice włączali się 

w organizowane w parafii, bądź sami organizowali, akcje wspierające rozwój dzieła mi-

syjnego w świecie. Wypowiedzi ankietowanych na to pytanie przedstawia poniższy wy-

kres.  

 

Wykres 34. Wypowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy rodzice włączali się w organizowane 

w parafii, bądź sami organizowali, akcje wspierające rozwój dzieła misyjnego w świecie? 

 

Około 50% badanych odpowiedziało „tak” na powyższe pytanie, 42% osób stwier-

dziło, iż rodzice ani nie brali udziału, ani nie organizowali tego typu akcji. Pokrywa się to 

logicznie z odpowiedzią na poprzednie pytanie. Widać również, iż dla wielu osób podej-

mujących posługę misyjną ważnym elementem determinującym decyzję może być po-

stawa rodziców, ich zaangażowanie i działanie. Z drugiej strony można zaobserwować, 

że dla znacznej części badanych rodzice okazujący brak zainteresowania czy też bierność 

nie są przeszkodą w podjęciu posługi na misjach. Nie można zatem stwierdzić w tym 

przypadku, iż postawa rodziców i socjalizacja religijna są głównymi determinantami 

wyborów podejmowanych przez ich dzieci. 

Należy pamiętać, że nawet jeśli rodzice nie angażowali się w akcje organizowane 



w parafii bądź sami nie podejmowali działań wspierających rozwój dzieła misyjnego 

w świecie, to nie oznacza, że nie włączali się w innego typu akcje. Jest o tyle istotne, 

ponieważ zaangażowanie rodziców mogło nie mieć wpływu na wybór drogi misyjnej, 

jednak zdecydowanie pomogło skierować życie dzieci w stronę Kościoła, a następnie 

obrać drogę misjonarza. Wyniki badań wskazują, iż rodzice blisko 42% badanych, nie 

angażując się w akcje w parafii związane ze wspieraniem dzieła misyjnego, mogli włą-

czyć się w inną działalność parafialną. Zaangażowanie to również mogło oddziaływać na 

dzieci i ich postawę oraz postępowanie. 

50% badanych wskazało, że w tę konkretną formę aktywności w parafii włączali się 

ich rodzice, 40% udzieliło przeczącej odpowiedzi, a 8% nie udzieliło odpowiedzi na to 

pytanie. Połowa badanych wyraźnie wskazuje na zaangażowanie rodziców w dzieła mi-

syjne, co jest o tyle ciekawe, że w pytaniu pierwszym nawet osoby, które wskazywały na 

wiarę i świadectwo życia jako na źródło motywacji podjęcia dzieła misyjnego, 

w spontanicznych odpowiedziach nie wspominały o tego typu zaangażowaniu. Pojawiały 

się za to inne, pomniejsze przesłanki, które miały świadczyć o świadectwie i wierze. Co 

może tłumaczyć taki stan rzeczy? Widocznie tego typu zaangażowanie w życie parafialne 

nie było uważane za coś szczególnego w odniesieniu do innych działań na jej rzecz. Do-

piero bezpośrednio zadane pytanie o ten rodzaj aktywności mogło wyróżnić go spośród 

ogółu działalności na rzecz parafii. Z drugiej strony parafie często prowadzą różnego 

rodzaju akcje na rzecz misji w ramach swojej zwykłej działalności i dlatego zasadne wy-

daje się stwierdzenie, że generalnie osoby, które udzielają się w życiu parafii, są natural-

nie zaangażowane w akcje wspierania dzieła misyjnego i nie musi to być rodzaj jakiegoś 

szczególnego wyboru rodziców respondentów.  

3.3. Zaangażowanie rodziców w misyjne dzieło Kościoła  

Kolejne pytania w omawianym badaniu dotyczyły zaangażowania rodziców 

w misyjne dzieło Kościoła. Problematyka pytań skupiała się wokół pięciu zagadnień. 

Pierwsze dotyczyło rozmów na temat sytuacji Kościoła na świecie, kolejne – czytelnic-

twa czasopism misyjnych, trzecie wiązało się z korespondowaniem z misjonarzami. 

Ostatnie dwa pytania związane były z takimi tematami, jak: zapraszanie misjonarzy do 

domu oraz praca na misjach. Wszystkie te zagadnienia odnosiły się do rodziców, ich 



zaangażowania misyjnego.  

Wróćmy zatem do pierwszego pytania, które brzmiało: Czy rodzice rozmawiali 

w domu na temat sytuacji Kościoła na świecie? Na poniższym wykresie przedstawiono 

wszystkie odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani.  

 

Wykres 35. Wypowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy rodzice rozmawiali w domu na temat 

sytuacji Kościoła na świecie? 

 

Blisko 15% osób stwierdziło, że bardzo często, a 48% – że czasami. W domach 

dwóch respondentów rzadko podejmowano dyskusję na temat sytuacji Kościoła na świe-

cie, podczas gdy w domach blisko 27% nie rozmawiano na ten temat wcale. Oznacza to, 

iż około 64% respondentów, nie uwzględniając poziomu częstotliwości dyskusji, rozma-

wiało z rodzicami na ten temat. Zagadnienie to nie było zatem dla badanych czymś ob-

cym. Duża część respondentów miała świadomość sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół 

na świecie. Nie oznacza to jednak wcale, że 27% respondentów, którzy w domach nie 

rozmawiali na te tematy, nie miało świadomości omawianej problematyki. 

W domach około 64% respondentów odbywały się rozmowy o sytuacji Kościoła na 

świecie. Co ważne, pytanie nie odnosiło się tylko i wyłącznie do tematyki misyjnej, ale 

obejmuje swoim zasięgiem dużo szerszy obszar. Tematyka związana z tym zagadnieniem 

gościła w domach badanych z różną częstotliwością, ale w większości przypadków fak-

tycznie do niej dochodziło. Pokazuje to, iż problematyka Kościoła powszechnego to te-

mat warty rozmowy w rodzinnym gronie. Nie były to zagadnienia obojętne, ale wywołu-

jące zainteresowanie. Można założyć, iż jeśli już jakaś kwestia poruszana jest na forum 

rodzinnym, to musi być tego warta. Z tego też powodu pytanie to jest warte podkreślenia. 

Respondenci mieli do dyspozycji skalę, dzięki której mogli odnieść się do częstotli-

wości takich rozmów w zakresie: bardzo często, czasami, raczej rzadko, rzadko, nie. 

I tak, rodzice rozmawiali na temat misji bardzo często u niemal 15% badanych, czasami 

aż u 48%, raczej rzadko i rzadko u około 1%, a wcale u 27% badanych. Generalnie temat 

misji w rozmowach pojawiał się u ponad 70% badanych, a tylko u 27% nie był wcale 

obecny.  

W pytaniu: Na ile wiara i świadectwo życia Twoich rodziców były inspiracją 



w podjęciu decyzji wyjazdu na misje? respondenci stosunkowo rzadko wskazywali na 

fakt mówienia o misjach. Takie rozmowy nie zapisały się szczególnie w pamięci, jednak 

fakt, że rodzice o tym rozmawiali, mógł oswoić respondentów z tą tematyką. Pojawienie 

się w świadomości istnienia takiego faktu mogło zdecydować o pogłębieniu wiedzy do-

tyczącej misji, a wraz z wchodzeniem głębiej w tematykę misjonarską – mogło spowo-

dować wykształcenie się postawy, która mogła zaowocować decyzją o podjęciu posługi 

misjonarza.  

Następne pytanie, na które odpowiedzieli badani, brzmiało: Czy rodzice czytali cza-

sopisma misyjne? Odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.  

 

Wykres 36. Odpowiedzi badanych na pytanie: Czy rodzice czytali czasopisma misyjne? 

Około 50% respondentów odpowiedziała twierdząco, zaś blisko 42% przecząco. 

Udzielone odpowiedzi wpisują się zatem w omawiany schemat, iż dla rodziców połowy 

omawianej grupy respondentów, a dla ponad połowy w przypadku wcześniejszych pytań, 

tematyka związana z działalnością misyjną nie jest kwestią incydentalną. Tematyka mi-

syjna była dla nich ważna, interesująca, nieobojętna. Poświęcali swój czas na lekturę 

czasopism misyjnych. Pozostało to w pamięci ich dzieci. Nie musi to jednak oznaczać, iż 

właśnie takie zachowanie rodziców miało wpływ na rozpoczęcie przez dzieci działalno-

ści misyjnej. Niemniej jest to kolejny wskaźnik, który wpisuje się w pewien schemat 

ogólnego obrazu znacznej liczby osób, które zostały misjonarzami. Lektura czasopism 

misyjnych w domach połowy badanych świadczy o tym, że dla rodziców tych dzieci 

tematyka misyjna była warta uwagi. Rodzice podejmowali to działanie celowo 

i świadomie, nie było ono kwestią przypadku. Po raz kolejny można założyć, iż tematyka 

misyjna stanowiła istotny składnik ich zainteresowań. 

Niemal 50% respondentów potwierdziło fakt, że rodzice czytali czasopisma misyjne 

a blisko 42% zaprzeczyło, jakoby miało to miejsce, a 8% nie udzieliło odpowiedzi na to 

pytanie. Mimo że połowa respondentów wskazała na fakt czytania w domu rodzinnym 

czasopism misyjnych, udzielając spontanicznych odpowiedzi w pytaniu: Na ile wiara 

i świadectwo życia Twoich rodziców były inspiracją w podjęciu decyzji wyjazdu na mi-

sje? tylko jedna osoba na 123 badane stwierdziła, że taka sytuacja miała miejsce w jej 

rodzinie, wskazując, że był to jeden z elementów „świadectwa życia” rodziców, który 



mógł mieć wpływ na podjęcie decyzji o powołaniu do misjonarstwa. Jest to zaskakujące! 

Jednocześnie tak wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi wskazuje na to, że tematyka 

misyjna gościła w domu nieustannie, co w oczywisty sposób mogło pociągać za sobą 

chęć dalszego zgłębiania wiedzy o misjach, zważywszy na łatwy dostęp do źródeł. 

Czy rodzice korespondowali z misjonarzami? – tak brzmiało następne pytanie za-

warte w ramach interesujących nas badań. Wyniki ukazuje poniższy wykres.  

Wykres 37. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy rodzice korespondowali z misjonarzami? 

Zdecydowana większość respondentów (ok. 73%) udzieliła odpowiedzi negatywnej. 

Tylko w przypadku 17% badanych ich rodzice kontaktowali się listownie 

z misjonarzami. Prawie 10% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Moż-

na zatem przyjąć, że nie mogło mieć to szczególnego wpływu na decydowanie o chęci 

zostania misjonarzem. Z drugiej strony kontakt z osobą na misji jest zarezerwowany tyl-

ko dla szczególnych kategorii osób. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu misjonarzy wskazu-

je na powołanie do kapłaństwa lub przyjęcia profesji zakonnej jako kluczową decyzję, 

a podjęcie się dzieła misyjnego jako pochodną, to trudno wnioskować o istotności tego 

czynnika.  

Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie: Czy rodzice zapraszali misjonarzy 

do domu rodzinnego? Ich odpowiedzi ilustruje zamieszczony poniżej wykres.  

 

Wykres 38. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy rodzice zapraszali misjonarzy do domu 

rodzinnego? 

 

Niemal 60% respondentów zaprzeczyło, by kiedykolwiek rodzice zapraszali do do-

mu rodzinnego misjonarzy. 33% respondentów potwierdza fakt zaproszenia przez rodzi-

ców misjonarza do domu rodzinnego. Blisko 7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Bardzo ciekawie wygląda ten rozkład w zestawieniu z poprzednim pytaniem. Mimo że aż 

33% respondentów gościło misjonarza w domu, to tylko 17% prowadziło z nimi kore-

spondencję. Trudno wskazać na powody takiego działania, jednocześnie skala gościnno-

ści rodzin respondentów w stosunku do misjonarzy wskazuje, że w ich życiu bardzo 

mocno naznaczała się tematyka misji. Duży odsetek osób, które odpowiedziały przeczą-

co, nie jest niczym dziwnym i szczególnie zaskakującym, prawdopodobnie rodziny tych 



osób mogły nawet nie mieć okazji do tego, by zaprosić misjonarza do domu. 

Treść ostatniego pytania, na które odpowiedzieli respondenci, dotyczyła powołania 

misjonarskiego w rodzinie i była następująca: Czy ktoś z rodziny pracował na misjach? 

Poniżej zamieszczono wykres obrazujący odpowiedzi ankietowanych.  

 

Wykres 39. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy ktoś z rodziny pracował na misjach? 

 

73% respondentów stwierdziło, że nikt z rodziny nie pracował na misjach. Niemal 

18% udzieliło odpowiedzi twierdzącej, natomiast 9% nie udzieliło odpowiedzi na to py-

tanie. Odsetek osób, które wskazały, że ktoś z rodziny pracował na misjach, jest niemal 

taki sam, jak odsetek osób, które wskazały, że ich rodzina prowadziła korespondencję 

z misjonarzami. Zdecydowana większość badanych nie ma nikogo w rodzinie, kto pra-

cował na misjach, a zatem taka osoba nie mogła być żadnym źródłem wiedzy o nich. 

Biorąc pod uwagę całą grupę badanych, można wysunąć wniosek, że doświadczenia, 

o które spytano w trzech ostatnich kwestiach, nie dotyczą większości respondentów. Tyl-

ko część osób badanych mogła stwierdzić, iż rodzice korespondowali z misjonarzami, 

zapraszali ich do swoich domów czy też wreszcie ktoś z członków rodziny pracował na 

misjach. Można powiedzieć, iż w dużo mniejszym stopniu zagadnienia te mogą determi-

nować zarówno sposób postrzegania rodziców jako „misjonarzy” w swoim środowisku, 

jak i decyzje związane z wyborami życiowymi swoich dzieci. 

Uogólniając: można także stwierdzić, iż takie zachowania, jak wymiana listów 

z misjonarzami lub zapraszanie ich do swoich domostw, są rzeczywiście rzadziej spoty-

kane niż np. lektura czasopism misyjnych, dyskusja na temat Kościoła na świecie czy też 

działanie wspierające działalność misyjną. Z uwagi na ich charakter zrozumiałe jest, iż 

intensywność i częstotliwość tego typu zachowań nie musi kształtować się na wysokim 

poziomie. Przyczyną może być chociażby brak czasu wynikający z szeregu obowiązków 

zawodowych i rodzinnych. Wnioski te w pewnym stopniu znajdują odzwierciedlenie 

w odpowiedziach respondentów. 

Fakt, iż ktoś z rodziny pracował na misjach, nie zależy od woli rodziców responden-

tów. Wśród misjonarzy znajdują się osoby, które mają w rodzinie taką osobę, jednak, jak 

pokazuje badanie, zdecydowana większość takowych nie posiada. Można zatem stwier-



dzić, iż czynnik ten nie jest głównym determinantem rozpoczęcia pracy misyjnej. Nie 

wiadomo jednak, jaki odsetek osób, które mają w rodzinie osobę pracującą na misjach, 

same rozpoczęły pracę misyjną. Podsumowując należy stwierdzić, że omawiane zjawisko 

jest jednym z wielu motywów, które mogą mieć wpływ na decyzję, ale wcale nie muszą. 

 

Wyniki uzyskane w tym badaniu wskazują jednoznacznie, jak ważną rolę w życiu 

większości respondentów odegrali rodzice. Nie ma wątpliwości, że ich życie, czyny 

i postawa ukształtowały rzeczywistość swoich dzieci. Nie zawsze jednak jest tak, iż mi-

sjonarze pochodzą z domów ludzi głęboko wierzących. Zdarza się, iż motywacja osób, 

które decydują się na wyjazd na misje, nie ma nic wspólnego z ich wychowaniem. Nie-

mniej ta grupa osób stanowi w badaniu mniejszość. Więcej jest tych, których rodzice 

odegrali kluczową rolę w przygotowaniu do tak trudnego wyzwania, jakim jest posługa 

misyjna.  

4. Oddziaływanie dzieci należących do Ogniska Misyjnego na świadomość 

misyjną rodziców  

W przeprowadzonym badaniu kilka pytań skierowano również do rodziców, których 

dzieci należą do Ogniska Misyjnego. Praca nad taką grupą polega na systematycznych 

spotkaniach, w czasie których prowadzona jest misyjna formacja. 

Pruszono tutaj tematy odwołujące się przede wszystkim do posiadanej wiedzy 

i wcześniej zdobytego doświadczenia w zakresie kontaktów z misjonarzami oraz działal-

ności związanej ze wspieraniem dzieła misyjnego. Przedmiotem zainteresowania był 

stopień świadomości ankietowanych na temat działalności misyjnej. Ponadto chciano 

pozyskać informacje, jakie jest zainteresowanie ze strony rodziców tym, co dzieci robią 

na spotkaniach Ogniska Misyjnego. 

Konsekwencją tych socjologicznych dociekań było poruszenie wątku natury beha-

wioralnej, mianowicie badanie tematu związanego z podjęciem inicjatywy ze strony ro-

dziców i włączeniem się ich w prowadzone przez dzieci z Ogniska akcje na rzecz dzieła 

misyjnego. Ostatnie poruszane zagadnienie dotyczyło rezultatów uczestnictwa dzieci 

w Ognisku Misyjnym, które miałoby skutkować zwiększonym zainteresowaniem misyj-

nym wśród pytanych rodziców. To natomiast mogłoby wskazywać na wzrost poziomu 



wiedzy i świadomości rodziców dzieci należących do Ogniska Misyjnego. 

4.1. Świadomość misyjna rodziców przed wstąpieniem dzieci do Ogniska 

Misyjnego 

W ramach przeprowadzonych badań respondentom postawiono kilka pytań związanych 

z ich świadomością misyjną w kontekście przynależności ich dzieci do Ogniska Misyjnego. 

Pierwsze pytanie brzmiało następująco: Czy zanim Wasze dziecko wstąpiło do Ogniska Mi-

syjnego, mieliście Państwo jakiś kontakt z misjonarzami lub z działalnością związaną ze 

wspieraniem dzieła misyjnego? Porównanie odpowiedzi na to pytanie w ujęciu procentowym 

przedstawia wykres 40. 

 

Wykres 40. Ujęcie procentowe odpowiedzi na pytanie: Czy zanim Wasze dziecko wstąpiło do 

Ogniska Misyjnego, mieliście Państwo jakiś kontakt z misjonarzami lub z działalnością związaną 

ze wspieraniem dzieła misyjnego?  

 

 Ponad połowa respondentów (58%) odpowiedziała twierdząco, natomiast blisko 

42% badanych zadeklarowało brak takiego doświadczenia. Uzyskane wyniki wskazują 

na fakt, iż ponad połowa rodziców, których dzieci należą do Ogniska Misyjnego, wcze-

śniej posiadała doświadczenie związane z pomocą misjom. Trudno odpowiedzieć, czy 

wiedza ta miała jakikolwiek wpływ na motywację dzieci wstępujących do Ogniska Mi-

syjnego. Natomiast z pewnością można stwierdzić, iż tematyka misyjna nie była zupełnie 

obca rodzicom. Niemniej, mimo iż blisko 42% respondentów nie miała wcześniejszego 

kontaktu z misjonarzami czy działalnością wspierającą dzieło misyjne, wydaje się, iż 

uprzedni kontakt z działalnością misyjną nie musi być głównym determinantem wstąpie-

nia dzieci do Ognisk Misyjnych. 

Odpowiedzi osób, które zetknęły się z taką działalnością, są różnorodne. Tworzą one 

jednak kilka powtarzających się kategorii:  

 1. Spotkania z misjonarzami w kościele podczas Mszy św. lub w trakcie rekolekcji. 

 2. Zbieranie pieniędzy i ofiar na rzecz dzieła misyjnego. 

 3. Przekaz informacji w szkole w czasie lekcji religii. 

 4. Inni członkowie rodziny uczestniczyli w spotkaniach Ogniska Misyjnego. 



 5. Gazety dostępne w kościołach zawierające artykuły na temat działalności misyjnej. 

Na podstawie powyższego wykazu można powiedzieć, iż kontakt z działalnością mi-

syjną ma bardziej charakter bezpośredni. Respondenci spotkali misjonarzy, uczestniczyli 

w rekolekcjach przez nich prowadzonych. Często starsze rodzeństwo uczestniczyło 

w spotkaniach Ogniska Misyjnego. Wówczas taka działalność nie jest dla rodziców ni-

czym nowym. Zbiórka ofiar i pieniędzy na rzecz misji ma na celu nie tylko wsparcie 

finansowe, ale także podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów i wyzwań, 

z jakimi muszą borykać się misjonarze. Kontakt z omawianą tematyką o charakterze 

bardziej pośrednim jest dostrzegalny w czasie lekcji religii w szkole. Dzieci na kateche-

zie mogą uzyskać informacje o misjach i podzielić się nimi w domu z rodzicami. Część 

rodziców dowiadywała się o różnych aspektach dzieła misyjnego z prasy katolickiej. 

Ogólnie rzecz biorąc, omawiany kontakt nie jest oparty na domysłach czy też wyobraże-

niach. Trzeba jednak podkreślić, iż informacje dotyczące działalności misyjnej w bardzo 

niewielkim stopniu trafiają do respondentów za pośrednictwem mediów. Głównym zaś 

źródłem informacji o misjach jest dla nich kościół. To miejsce, w którym mogą spotkać 

się z misjonarzem i dowiedzieć się więcej na temat prowadzonej przez niego posługi 

duszpasterskiej. Tym samym mają możliwość wsparcia dzieła misyjnego czy też zapo-

znania się z artykułami zawartymi w prasie.  

Większość rodziców, których dzieci zaczęły uczestniczyć w zajęciach Ogniska Mi-

syjnego, posiadała już zatem pewną wiedzę na temat problematyki misyjnej. Wiedza ta 

nie była oparta na domysłach, ale pochodziła ze źródeł pewnych i przekazujących wiary-

godne informacje, pozbawione przekłamań i nieprawdziwych wyobrażeń. Część rodzi-

ców mogła usłyszeć bezpośrednio od samych misjonarzy, jak faktycznie wygląda ich 

praca i z jakimi problemami muszą na co dzień sobie radzić. Stąd też bardzo prawdopo-

dobne, iż wstąpienie dziecka omawianej grupy rodziców do Ogniska Misyjnego nie wy-

wołało sprzeciwu czy jakichkolwiek emocji negatywnych. Wręcz przeciwnie, decyzja 

dzieci z pewnością została przyjęta z aprobatą i akceptacją. 

4.2. Spotkania Ogniska Misyjnego tematem rozmów rodziców z dzieckiem 

Kwestią poddaną ocenie było zainteresowanie ze strony rodziców tym, co dzieci ro-

bią na spotkaniach Ogniska Misyjnego. Procentowe ujęcie odpowiedzi przedstawia wy-



kres 41.  

 

Wykres 41. Procentowe ujęcie odpowiedzi na pytanie: Czy rozmawiacie Państwo z dzieckiem 

o tym, co dzieci robią na spotkaniach Ogniska Misyjnego?  

 

Blisko 48% respondentów bardzo często rozmawiało ze swoimi dziećmi o tym, co dzieje 

się na tego typu spotkaniach, natomiast 45% osób badanych wskazało, iż czasami rozmawia 

o tym z dziećmi. Bardzo rzadko na ten temat rozmawia niemal 3% respondentów. Niewiele 

ponad 5% badanych w ogóle nie rozmawia na ten temat ze swoimi dziećmi. Podsumowując 

odpowiedzi respondentów – nie biorąc pod uwagę stopnia częstotliwości rozmów – okazało-

by się, iż niemal 95% badanych rozmawia ze swoimi dziećmi na temat spotkań Ognisk Mi-

syjnych. Trudno, co prawda, określić, jaką część tych rozmów stanowi omawiany temat oraz 

jaki przebieg mają takie „pogawędki”, niemniej dla dużej części rodziców zagadnienia mi-

syjne wydają się być bardzo ważne i często z dziećmi poruszane.  

W trakcie rozmów dzieci opowiadają, co robiły w trakcie spotkań. Często same wy-

kazują chęć podzielenia się z rodzicami zdobytymi informacjami. Wielokrotnie również 

rodzice inicjują ten temat. Nierzadko jest to tylko zdanie relacji, jednak są i dyskusje na 

tematy poruszanie w trakcie spotkań. Chęć podzielenia się wrażeniami ze spotkania może 

oznaczać, iż działalność Ogniska jest dla dziecka na tyle ważna, że odczuwa ono potrze-

bę podzielenia się emocjami i odczuciami z rodzicami. Uczestnictwo dzieci w tego typu 

spotkaniach jest niezwykle istotne dla rodziców i dlatego też często pytają, co działo się 

na zajęciach. Ich radość i zadowolenie jest tym większe, gdy dziecko samo nawiązuje 

rozmowę na poruszane tam tematy.  

4.3. Przynależność dziecka do Ogniska Misyjnego inspiracją do zainteresowania 

misjami 

Kolejne pytania skierowane do respondentów były następującej treści: Czy to, że 

Wasze dziecko należy do Ogniska Misyjnego, sprawiło, że sami zaczęliście się bardziej 

interesować dziełem misyjnym? Jeśli tak, w jaki sposób się to przejawia? 

 

Wykres 42. Procentowy udział odpowiedzi na pytania: Czy to, że Wasze dziecko należy do Ogni-



ska Misyjnego, sprawiło, że sami zaczęliście się bardziej interesować dziełem misyjnym? Jeśli 

tak, w jaki sposób się to przejawia?  

 

Blisko 80% rodziców zadeklarowało, że ich zainteresowanie dziełem misyjnym 

wzrosło, podczas gdy 20% respondentów było odmiennego zdania. Owe zaciekawienie 

ze strony rodziców przyjmuje różne formy zachowania i działania, spośród których moż-

na wyróżnić kilka powtarzających się: 

 – częste i chętne uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez Ognisko Misyjne, 

 – wsparcie finansowe, 

 – modlitwa w intencji misji i misjonarzy, 

 – lektura czasopism, w których poruszany jest temat misji, np. „Świat Misyjny”, 

 – rozmowa z dzieckiem na tematy dotyczące działalności misyjnej. 

Uczestnictwo dzieci w działalności Ogniska Misyjnego sprawia, iż wśród rodziców 

poziom świadomości działalności misyjnej wzrasta. Rodzice stają się bardziej otwarci na 

działanie i chętniej podejmują współpracę, włączając się do akcji prowadzonych przez 

Ognisko Misyjne. Co ważne, działanie to nie wynika tylko z faktu, że ich dziecko w tym 

uczestniczy, ale z uwagi na ważność i istotę problemu. Dzięki dzieciom rodzice dowiadu-

ją się więcej, poznają sytuacje, trudności, a także otrzymują szansę partycypacji. 

I wielokrotnie w różny sposób z tej szansy korzystają. Dzieci przybliżają rodzicom tema-

tykę misyjną, uwrażliwiając ich na problematykę misji. Stają się źródłem informacji oraz 

bodźcem do działania. Warto w tym momencie wrócić do pierwszego pytania zadanego 

respondentom. 58% rodziców miało wcześniejsze doświadczenie z misjonarzami lub 

z działalnością związaną z wspieraniem dzieła misyjnego, a blisko 42% takiego doświad-

czenia nie miało. W pytaniu czwartym natomiast blisko 80% rodziców zgodziło się, że 

ich zainteresowanie misjami wzrosło. Wynika z tego ewidentnie, iż dzięki uczestnictwu 

dziecka w Ogniskach Misyjnych rodzice mogą zgłębiać tematykę misyjną.  

20% rodziców odpowiedziało, że ich zainteresowanie dziełem misyjnym nie wzro-

sło, od kiedy ich dziecko zaczęło należeć do Ogniska Misyjnego. Nie oznacza to wcale 

bierności czy obojętności. Oczywiście, są wśród tych osób i takie, które nie wykazują 

zainteresowania, nie angażują się i nie pomagają. Są również tacy rodzice, którzy już 

wcześniej interesowali się dziełem misyjnym, współpracowali, wykazywali inicjatywę. 



Odpowiedź negatywna na to pytanie zatem nie oznacza wcale inercji na tym polu. Po 

prostu świadomość problemu części rodziców była na wyższym poziomie niż tych, któ-

rzy dzięki uczestnictwu dzieci poznali działalność misyjną bliżej. Stąd też nie charakte-

ryzuje ich zwiększone zainteresowanie, ale tylko dlatego, iż znajomość tego tematu nie 

była dla nich niczym obcym i nowym. 

Można zatem powiedzieć, iż działalność Ogniska Misyjnego nie jest tylko 

i wyłącznie ukierunkowana w stronę dzieci. Owszem przybliża dzieciom naturę świata 

misyjnego, poszerza świadomość tej tematyki i pobudza do działania, by nieść pomoc. 

Niemniej wyraźną konsekwencją uczestnictwa dziecka w tego typu zajęciach jest rów-

nież oddziaływanie na rodziców, którzy dzięki dzieciom mogą dowiedzieć się czegoś 

więcej o misjach. Włączają się aktywnie w akcje Ogniska Misyjnego prowadzone na 

rzecz misji.  

Z powyższych danych formułuje się istotna konkluzja, że działalność Ogniska Mi-

syjnego nie tylko prowadzi do szerzenia informacji na temat pracy misjonarzy czy też 

wsparcia finansowego na rzecz misji. Już sam fakt, iż dziecko bierze udział 

w spotkaniach Ogniska, może być tematem do rozmów z rodzicami, a prowadzone akcje 

mogą aktywizować współpracę rodziców. Dzięki temu relacja między rodzicami 

a dzieckiem może stać się bliższa. To, co dzieje się na spotkaniach, przenosi się zatem do 

domu, dając możliwości rozwoju i wzmacniania rodzinnych więzi. Rodzice, współpracu-

jąc z dziećmi, czynią domową wspólnotę silniejszą i bardziej zżytą. Można powiedzieć, 

iż wszystkie strony – dzieci, rodzice i Ognisko Misyjne – wzajemnie czerpią od siebie 

korzyści. Należy zaznaczyć, iż jest to wartość dodana do ogólnej działalności prowadzo-

nej przez Ognisko Misyjne. 

Z odpowiedzi rodziców można wysunąć jeszcze inną ważną konstatację. Rodzice 

doświadczają, że ich dzieci, dzięki uczestnictwu w zajęciach Ogniska, stają się bardziej 

wrażliwe na problemy innych, na krzywdę i niegodziwość, są bardziej otwarte na świat. 

Fakt, że dzieci angażują się w akcje i starają się pomóc innym, jest źródłem satysfakcji 

i zadowolenia rodziców. Wielu z nich podkreśla również pozytywną zmianę zachowania 

swoich dzieci. Widzą, że ich dzieci chcą dzielić się z innymi, bronić słabszych, potrafią 

odróżnić dobro od zła. Mają świadomość, iż jest to rezultat uczestnictwa w spotkaniach 

Ogniska Misyjnego. 



4.4. Zaangażowanie rodziców na rzecz misji 

Ostatnie pytanie, o które poproszono ankietowanych, brzmiało: Czy w jakiś sposób 

włączacie się Państwo w prowadzone przez dzieci z Ogniska akcje na rzecz dzieła misyj-

nego? Wykres 43 obrazuje udział procentowy uzyskanych opinii. 

 

Wykres 43. Procentowe ujęcie odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy w jakiś sposób włą-

czacie się Państwo w prowadzone przez dzieci z Ogniska akcje na rzecz dzieła misyjnego?  

 

Okazało się, iż zdecydowana większość rodziców (około 80%) odpowiedziała twier-

dząco. Pozostała część respondentów okazała się bierna w tym aspekcie. Rodzice 

w zdecydowanej większości wspierają zatem swoje dzieci, co może oznaczać nie tylko 

chęć do działania, ale również akceptację działalności prowadzonej przez Ognisko Mi-

syjne. Biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczące poprzedniego pytania, okazuje się, że 

około 90% rodziców dzieci należących do Ogniska Misyjnego rozmawia z nimi na temat 

spotkań, natomiast – patrząc już na odpowiedzi na ostatnie pytanie – około 80% włącza 

się w prowadzone przez dzieci z Ogniska akcje na rzecz dzieła misyjnego. 

Analiza ta pokazuje, że dla bardzo wielu rodziców sama świadomość, że ich dzieci 

uczęszczają na spotkania, jest niewystarczająca. Wiedza staje się swego rodzaju bodźcem 

do działania. Wynika z tego jednoznacznie, iż bardzo wielu rodziców rozmawia na temat 

spotkań ze swoimi dziećmi oraz angażuje się w prowadzoną przez Ognisko działalność. 

Taka postawa daje dzieciom sygnał, że spotkania Ogniska Misyjnego są ważne dla ich 

rodziców. Nie jest to jakikolwiek sposób spędzania wolnego czasu. Nie stanowi to także 

pewnego rodzaju usprawiedliwienia, że jeśli już dziecko spędza zorganizowany czas 

w ramach zajęć pozalekcyjnych, to już nie trzeba się tym interesować. Jest wręcz inaczej. 

Rodzice udowadniają dziecku, że to, co ono robi, jest ważne. Rozmawiając wielokrotnie 

z nimi i angażując się w różnego typu akcje, pokazują swoim dzieciom, że naprawdę 

zależy im na tym, co one robią w czasie wolnym. 

Można wyróżnić kilka sposobów, w jaki rodzice angażują się w akcje prowadzone 

przez swoje dzieci. Prezentują się one następująco: 

 1. Wsparcie finansowe. 

 2. Pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Ognisko. 



 3. Wsparcie duchowe i modlitwa. 

Najczęściej rodzice angażują się w pomoc materialną. Jest to ofiara na misje, skład-

ki, kupno kalendarzy misyjnych itp. Ich pomoc jednak nie ogranicza się do wsparcia 

materialnego. Ma ona wielowymiarowy charakter. Rodzice pomagają dzieciom i sami 

niejednokrotnie angażują się w działalność Ogniska. Organizują m.in. różne wyjazdy 

oraz dowożą dzieci na spotkania i kongresy, pomagają organizować i przeprowadzać 

zbiórki pieniędzy, pomagają w przygotowaniu dzieci do różnych występów, przygotowu-

ją stroje i dekoracje dla nich, wspierają kolędników misyjnych oraz w razie potrzeby 

opiekują się dziećmi. Rzadziej rodzice starają się natchnąć dzieci pomysłami, wesprzeć 

dobrym słowem w działaniu czy też modlitwą. 

Pomimo faktu, iż najczęstszą formą zaangażowania rodziców w dzieło misyjne jest 

wsparcie finansowe, nie można sprowadzić ich pomocy jedynie do tego. Rodzice niejed-

nokrotnie poświęcają swój wolny czas, by włączyć się w prowadzone przez dzieci 

z Ogniska akcje na rzecz dzieła misyjnego. Tego rodzaju pomoc jest trudna i bardzo wy-

magająca. Ni emoże się obejść bez poświęcenia, pracy i przede wszystkim chęci oraz 

dobrej woli. Co ważne, rodzice nie mają przekonania, iż wsparcie finansowe zwalnia ich 

z jakiejkolwiek innej aktywności. Wręcz przeciwnie, starają się oni, w miarę swoich 

możliwości, aktywnie uczestniczyć w działalności Ogniska. 

Na podstawie dostępnych danych bardzo trudno ocenić motywację rodziców do po-

mocy w ramach dzieła misyjnego. Nie jest możliwe jednoznacznie stwierdzić czy, włącza-

jąc się w akcje, postępują oni tak tylko dlatego, że ich dzieci tego chcą, czy może ich udział 

wynika z własnej, nieprzymuszonej woli. Z punktu widzenia dzieci oraz skuteczności akcji 

prowadzonych przez Ognisko Misyjne motywacja ta ma mniejsze znaczenie, bowiem waż-

ny jest efekt. Z pewnością duża część rodziców pomaga, ponieważ czuje taką potrzebę. 

Wszak beneficjentami zaangażowania rodziców są przede wszystkim ich dzieci. 

4.5. Własne refleksje rodziców  

Na końcu kwestionariusza badawczego ankietowani mieli możliwość podzielenia się 

własnymi refleksjami. W słowach tych da się odczuć wielką wdzięczność ze strony ro-



dziców, że ich dzieci należą do Ogniska Misyjnego579.  

Przeważająca część rodziców ma niezwykle pozytywne odczucia: radość, zadowolenie, 

satysfakcja płynąca nie tylko z działalności Ogniska Misyjnego, ale również z konsekwencji, 

jakie ono wywołuje wśród dzieci. Dzięki przeprowadzonemu badaniu można zaobserwować 

wiele zachowań i postaw, które mogłyby umknąć pobieżnej obserwacji. O faktycznym obra-

zie działalności Ogniska Misyjnego nie decyduje wcale liczba dzieci uczęszczających na 

zajęcia ani też częstotliwość tego typu spotkań. Ogniska te bowiem nie tylko wspierają dzieło 

misyjne, ale również pozytywnie oddziałują na Kościół domowy, jakim jest rodzina. 

Nie można natomiast zapomnieć o niezwykle istotnym fakcie. Gdyby taka a nie inna 

postawa rodzica, ich troska o dziecko, zainteresowanie tym, czym się zajmuje i jak spędza 

czas wolny od lekcji, wreszcie gdyby niepokazanie dziecku, iż to, co ono robi, jest dla ro-

dziców ważne i pełne zrozumienia i akceptacji, zachowania dzieci, o których piszą rodzice, 

mogłyby faktycznie nie mieć miejsca. Jest oczywiste, iż rola rodziców w trakcie procesów 

socjalizacyjnych, w tym przypadku socjalizacji religijnej, jest nie do przecenienia. Ale, jak 

widać, w większości wypadków rodzice stanęli na wysokości zadania. 

Podsumowując ten drugi rozdział, który stał się przestrzenią dla ukazania świadomości 

misyjnej małżeństw i rodzin w Polsce należy podkreślić, że badanie 1096 ankietowanych 

odpowiedzi dało duży materiał analityczny.  

Z jednej strony badania wykazały duży wpływ wiary na zaangażowanie w dzieło mi-

syjne ankietowanych małżeństw, a z drugiej wykazały średnią wiedzę misjologiczno-

misyjną.  

Na świadomość misyjną katolickich rodzin w Polsce duży wpływ ma duszpasterstwo 

parafialne oraz sam dom rodzinny. Inspiracją do podjęcia decyzji wyboru drogi powołania 

misjonarskiego stają się często rodzice – jak wykazały badania domu rodzinnego misjona-

rzy.  

Kościół domowy może być umisyjniany poprzez parafię i rodzinę, ale także przez 

dzieci należące do szkolnych czy parafialnych ognisk misyjnych.  

 

                                                           
579

  Wybrane wypowiedzi rodziców, których dzieci należą do Ogniska Misyjnego, zawiera Aneks 23.  

 



Rozdział III 

 

Kształtowanie świadomości misyjnej  

Kościoła domowego 

Przeprowadzone badania socjologiczne wykazały, że istnieje potrzeba kształtowania 

świadomości misyjnej małżeństw i rodzin. Jej podstawą ma być diecezja i parafia – dwie 

struktury mające największy wpływ w zakresie animacji i formacji misyjnej małżeństwa 

i rodziny. Oprócz tego propozycja włączenia się w misyjne dzieło Kościoła skierowana 

zostanie także bezpośrednio do samych małżeństw i rodzin. Do takiego działania zachęca 

papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia, pisząc, że aby rodziny mogły stać się 

coraz bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, konieczny jest „wysi-

łek ewangelizacyjny i katechetyczny skierowany do wnętrza rodziny”, który dawałby im 

wskazówki w tej dziedzinie (AL 200). 

 W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione propozycje animacji, formacji 

i współpracy misyjnej, które wprowadzone w życie powinny skutkować wzrostem świa-

domości misyjnej zarówno małżeństwa, jak i rodziny – Kościoła domowego. Jest to pew-

nego rodzaju próba realizacji wskazań zawartych w adhortacji Amoris laetitia, która uka-

zuje potrzebę „wypracowania nowych dróg duszpasterskich” względem duszpasterstwa 

małżeństw i rodzin (AL 199). 

Jeżeli każdy chrześcijanin jest współodpowiedzialny za działalność misyjną, to tym 

bardziej misyjna świadomość powinna być odczuwalna w życiu chrześcijańskiej rodziny, 

której fundamentem jest sakrament. Każdy członek rodziny, zjednoczony z Sercem Od-

kupiciela, powinien swoje życie poświęcić służbie dla dobra wszystkich ludzi, okazując 

„troskę o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko” (RMis 77)580. Dlatego 
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tak ważne jest, by pielęgnować i nieustannie ubogacać działania, które przyczyniają się 

do wzrostu tej misyjnej świadomości, która – jak słusznie zauważa Jan Piotrowski rodzi 

się z „animacji, solidnej formacji i dobrze pojętej współpracy”581  

1. Rola Kościoła diecezjalnego w kształtowaniu świadomości misyjnej 

małżeństwa i rodziny  

1.1. Budowanie Kościoła misyjnego w diecezji 

Poszczególnym strukturom Kościoła diecezjalnego kierunek nauczania duszpaster-

skiego zawsze nadaje biskup diecezjalny. On też ma wpływ na kształtowanie działalności 

w poszczególnych parafiach, natomiast realizacja konkretnych zadań zależy w dużej 

mierze od duszpasterzy. Wcielanie w życie założonych celów możliwe jest dzięki Ko-

ściołom domowym – rodzinom, których filarem i źródłem jest sakrament małżeństwa. Ich 

życie w wierze wpływa na religijność rodziny oraz na jej zaangażowanie w życie Kościo-

ła. Stąd można wnioskować, że to od ich aktywności zależy żywotność parafii, diecezji 

i Kościoła powszechnego. Niezwykle istotna jest więc dbałość o wzrost i poszerzanie 

świadomości misyjnej całej rodziny. Chcąc osiągnąć zamierzony cel, jakim jest ożywie-

nie ducha misyjnego, Kościół podejmuje wielopłaszczyznowe działania. 

1.1.1. Nauczanie o misjach 

Istotną rolę w nauczaniu o misjach odgrywa biskup diecezjalny582, który odpowiada 

za efektywność i wizję duszpasterską, zaangażowanie, gorliwość oraz przekonania po-

szczególnych osób sprawujących nadzór z jego mandatu nad diecezjalnymi dziełami583. 

Pragmatyka diecezjalna wskazuje też na ważną rolę biskupa pomocniczego w diecezji. 

Bywa, że z polecenia ordynariusza odpowiedzialny jest za konkretne formy duszpaster-
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stwa czy dzieła w diecezji. Diecezjalna posługa pastoralna powinna być w szczególny 

sposób misyjna, zaś animacja misyjna dbać zawsze o aspekt pastoralny584. W pierwszym 

rzędzie posługa ta powinna objąć małżeństwo i rodzinę – Kościół domowy. 

1.1.1.1. Misje i rodzina w ustawodawstwie diecezjalnym 

Ważną rolę w diecezji odgrywa synod diecezjalny, którego celem jest odczytanie 

znaków czasu i refleksja nad sytuacją społeczno-duszpasterską wspólnoty Kościoła die-

cezjalnego oraz wskazanie najważniejszych zadań na przyszłość. Do podstawowych za-

dań synodu należy odnowienie w diecezji teologii, duszpasterstwa i prawa kościelnego. 

Tym samym ma on zmobilizować duszpasterzy oraz wiernych do przestudiowania naj-

ważniejszych dokumentów, które pomogą przybliżyć wizję Kościoła Chrystusowego, 

a także wskażą konkretne zadania, jakie stoją przed Kościołem partykularnym, czyli 

przed diecezją585.  

„Po Soborze Watykańskim II odbyły się w Polsce dwa synody partykularne: synod 

plenarny (1991–1999) i synod prowincjalny krakowski (1975–1983). Natomiast synody 

diecezjalne odbyły się w 33 archidiecezjach i diecezjach: włocławskiej (1967 i 1985–

1994), poznańskiej (1968; 1992–1993; 2004–2008), gdańskiej (1973 i 2001), warszaw-

skiej (1971–1974 i 1998–2003), katowickiej (1972–1975), krakowskiej (1972–1975), 

gnieźnieńskiej (1981, 1995–2000), lubelskiej (1977–1985), częstochowskiej (1976–

1986), tarnowskiej (1981–1986), koszalińsko-kołobrzeskiej (1986–1990), w Lubaczowie 

(1987–1990), kieleckiej (1983–1991), płockiej (1987–1991), wrocławskiej (1985–1991), 

drohiczyńskiej (1994–1997), łódzkiej (1996–1998), łowickiej (1995–1999), ełckiej 

(1997–1999), radomskiej (1999), sandomierskiej (1996–1999), przemyskiej (1995–

2000), białostockiej (1991–2000), warszawsko-praskiej (1998–2000), pelplińskiej (1999–

2000), zamojsko-lubaczowskiej (1996–2001); rzeszowskiej (2001–2004), sosnowieckiej 

(2001–2004), łomżyńskiej (1995–2005), opolskiej (2002–2005), kaliskiej (2007–2009), 

toruńskiej (2007–2011), legnickiej (2007–2012). Ponadto trwa synod prowincjalny 

szczecińsko-kamieński (od 2001 roku) oraz synody diecezjalne w pięciu archidiecezjach 

i diecezjach: warmińskiej (od 2006), radomskiej (od 2008), siedleckiej (od 2012), płoc-
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kiej (od 2013) i katowickiej (od 2012), przy czym dla diecezji: radomskiej, płockiej i 

katowickiej są to już kolejne synody posoborowe. W siedmiu archidiecezjach i diece-

zjach nie rozpoczęto dotąd synodów diecezjalnych (szczecińsko-kamieńskiej, zielono-

górsko-gorzowskiej, elbląskiej, bydgoskiej, świdnickiej, bielsko-żywieckiej i gliwic-

kiej)”586. 

Warto zatem przyjrzeć się dokumentom poszczególnych synodów diecezjalnych 

w Polsce587 poruszającym tematykę rodzinno-misyjną. 

W rozdziale Duszpasterska problematyka małżeństw i rodzin588 dokumentu Synodu 

Diecezji Katowickiej (1972–1975) poruszono kwestie sytuacji rodziny i małżeństwa we 

współczesnej rzeczywistości oraz problemy duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Nie pod-

jęto, niestety, tematyki misyjnej, ani też nie wspomniano o misyjności Kościoła domo-

wego. 

Duszpasterski Synod Diecezji Krakowskiej (1972–1979)589 działalność misyjną uka-

zał w pierwszej części poświęconej uczestnictwu Ludu Bożego archidiecezji krakowskiej 

w posłannictwie nauczycielskim Jezusa Chrystusa. Synod wskazał na misyjną naturę 

Kościoła, jego powszechność oraz wynikające z tego zadania dla Kościołów lokalnych 

i partykularnych590. W dalszej części dokumenty ukazują ducha misyjnego i specificum 

w diecezji, nawiązując do historycznych postaci: św. Jacka, bł. Jadwigi i bł. Jana Beyzy-

ma. Przedstawiają także dziedzictwo misyjne w Krakowie przed II wojną światową 

w aspekcie historycznym. To tutaj właśnie mieściła się w tym okresie Dyrekcja Krajowa 

Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, a w 1934 r. zapoczątkowano wykłady z misjologii. 

Synod przypomniał również, że podstawowym sposobem wspierania misji jest świadec-

two i modlitwa: „Potrzebą chwili, na którą powinna odpowiedzieć archidiecezja krakow-

ska, jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na misje. W tym celu należy otaczać 

szacunkiem i pielęgnować każde powołanie do pracy misyjnej, ułatwiając już dzieciom 

w rodzinie kontakt z tematyką misyjną. Kształtowanie postawy i świadomości misyjnej 

winno się dokonywać stale, w pierwszym rzędzie przez nauczanie. W katechizacji dzieci 
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i młodzieży należy uwzględnić problematykę misyjną, wiążąc ją z cyklem roku liturgicz-

nego. Szczególne miejsce powinna ona znaleźć w katechezie związanej z sakramentem 

bierzmowania oraz z nauczaniem dorosłych, zwłaszcza rodziców” (11–12)591. 

W kolejnych postanowieniach i zaleceniach synod odwołał się do duszpasterzy, któ-

rzy powinni troszczyć się o to, by różnego rodzaju zespoły parafialne, np. ministranci, 

lektorzy, oazy, schole, Wspólnoty Żywego Różańca, zajmowały się również problematy-

ką misyjną. W parafii powinien istnieć chociaż jeden zespół o profilu misyjnym (13). 

Nawiązując do tradycji akademickich kół misyjnych, synod zwrócił się do duszpasterzy 

akademickich, aby wśród młodzieży studiującej rozwijali zainteresowania i ducha misyj-

nego (14). Ludziom chorym należy stale ukazywać wielką rolę, wartość ich modlitwy 

i cierpienia w dziele ewangelizacji świata (15). Synod proponuje misyjny kalendarz litur-

giczny jako szczególny czas modlitwy na rzecz misji, wskazując także na comiesięczne 

nabożeństwo misyjne i proponując jego połączenie z pierwszym piątkiem miesiąca (16). 

Synod zalecił także, aby działalność misyjną w Kościele wspierać materialnie, 

szczególnie kapłanów pochodzących z archidiecezji krakowskiej (17). Według synodu 

diecezjalny duszpasterz ds. misji winien mieć zespół duchownych i świeckich współpra-

cowników (18). Wezwano do podejmowania idei Papieskich Dzieł Misyjnych, zwłaszcza 

wśród alumnów i duchownych, zalecając wprowadzenie na studiach seminaryjnych wy-

kładów z misjologii (19). W postanowieniu końcowym synod zwrócił uwagę, że forma-

cja misyjna przyszłych duszpasterzy jest niezbędnym warunkiem umisyjnienia całego 

Ludu Bożego. 

Wiele miejsca poświęcił także tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Ukazał przekaz 

i rozwój wiary w rodzinie, jej zadania w Bożym planie zbawienia592 w odniesieniu do 

aktualnej sytuacji rodzin; poinformował również o pewnych zaleceniach.  

II Synod Diecezji Lubelskiej (1977–1983)593 odwołał się do rodzin, aby uczestniczy-

ły w katechezach (113–114). Zachęcił, aby w każdej parafii odbywała się katecheza dla 

rodziców posyłających swoje dzieci na katechizację. Poruszył także kwestie dotyczące 

nauczania o sakramencie małżeństwa (162–164, 222–224), a także o rodzinie (411–425), 
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wyjaśnił jej zadania, przedstawił obrzędy i zwyczaje oraz polskie tradycje. Duszpaster-

stwo rodzin omówił w części dotyczącej pastoralnej działalności Kościoła 

w poszczególnych środowiskach (636–646). Synod nie podjął tematyki misyjnej. 

IV Synod Diecezji Tarnowskiej (1982–1986)594 w swych dokumentach w księdze 

pierwszej – Przepowiadanie podkreślił fakt, iż Kościół jest ze swej natury misyjny. Die-

cezja umacnia i rozwija swoją katolickość poprzez włączanie się we wspólny wysiłek 

wszystkich Kościołów, zwłaszcza dzięki Papieskim Dziełom Misyjnym, oraz podejmo-

wanie własnych inicjatyw misyjnych. W dokumentach synodalnych mowa jest także 

o duchowym oddziaływaniu bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, związanej z diecezją, która 

została ogłoszona patronką współpracy misyjnej w Polsce595. W rozdziale IV zatytułowa-

nym Udział Diecezji w działalności misyjnej Kościoła596 omówiono współpracę misyjną, 

której celem jest osiągnięcie większej jedności i skuteczności duszpasterstwa misyjnego, 

a także podjęcie konkretnych inicjatyw misyjnych w diecezji. Aby zamierzenia te zreali-

zować, biskup powołuje Diecezjalną Radę Misyjną, w skład której wchodzą: Diecezjalny 

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, Diecezjalny Referent ds. Misji, przedstawiciele 

referentów dekanalnych, przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego z terenu die-

cezji mający swój udział w działalności misyjnej oraz świeccy współpracownicy misyjni 

(74).  

Tematykę małżeńską i rodzinną synod podjął w księdze drugiej – Uświęcanie. Poru-

szył m.in. kwestie dotyczące sakramentu małżeństwa (199–209)597, działalności Duszpa-

sterstwa Małżeństw i Rodzin598, a także omówił główne założenia, które powinna speł-

niać rodzina chrześcijańska (531–539). Dalsze statuty (570–607) podejmują zagadnienia 

związane z przygotowaniem do małżeństwa oraz sprawy dotyczące duszpasterstwa: mło-

dych i starszych małżeństw, rodzin w trudniejszych sytuacjach, odpowiedzialnego rodzi-

cielstwa i poradnictwa rodzinnego, wychowania w rodzinie, struktury Duszpasterstwa 

Rodzin599. Synod nie poruszył kwestii odpowiedzialności rodzin za misje. 
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 II Synod Częstochowski (1975–1987)600 tematowi misji poświęcił część rozdziału II 

pt. Głoszenie Ewangelii. Przedstawione tutaj założenia dotyczą konieczności uczestni-

czenia każdej parafii diecezji w działalności misyjnej Kościoła. Ma się to odbywać po-

przez: modlitwę w intencji rozkrzewiania wiary i prowadzenia pracy misyjnej, odkrywa-

nie powołań misyjnych, pomoc materialną, utrzymywanie kontaktu z pracującymi na 

misjach oraz zainteresowanie problematyką misyjną. Obowiązkiem każdej parafii po-

winno być organizowanie corocznych Tygodni Misyjnych oraz Niedziel Misyjnych601. 

Temat małżeństwa poruszono w artykułach 2.3.70–2.3.77. Dokumenty synodalne 

wspominają tu o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, jego przyjęciu, rocznicach 

i jubileuszach małżeńskich oraz o związkach niesakramentalnych602. W rozdziale IV pt. 

Życie Ewangelią synod nawiązał do życia małżeńskiego i rodzinnego603. „Cały Kościół 

częstochowski, zarówno kapłani, zakonnicy, jak i świeccy, powinien ze wszystkich sił 

zabiegać o to, aby rodziny były rzeczywiście domowymi Kościołami, naśladującymi jak 

najwierniej przykład Najświętszej Rodziny z Nazaretu”604. To dzięki nim możliwe jest 

kształtowanie świadomości misyjnej w rodzinach. 

Synod Diecezji Kieleckiej (1983–1991) podjął aspekt misyjny – ukazany w ramach 

posługi nauczania – w rozdziale pt. Dzieło misyjne w Kościele kieleckim605. Treści zawar-

to w trzech punktach: Posłannictwo Chrystusa i Jego Kościoła, Udział Kościoła kielec-

kiego w dziele misyjnym, Zarządzenia i zalecenia. Tematyka rodzinna została omówiona 

w dziale Posługa pasterzowania606 i składa się z następujących punktów: Życie rodzinne 

i małżeńskie w Kościele kieleckim, Teologiczne aspekty małżeństwa i rodziny, Aktualny 

obraz małżeństwa i rodziny w diecezji kieleckiej, Zarządzenia i zalecenia. Synod nie po-

ruszył zagadnień misyjności Kościoła domowego. 

W dokumentach synodalnych archidiecezji wrocławskiej (1985–1991), zatytułowa-

nych Małżeństwo i rodzina, poruszono kwestie misyjnych zadań rodziny chrześcijańskiej 
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w znaczeniu ad intra i ad extra. Dokumenty synodalne nie zawierają treści dotyczących 

działalności misyjnej Kościoła607. 

XLII Synod Diecezji Płockiej (1987–1991)608 tematykę dotyczącą misji przedstawił 

w dziale pt. Nauczycielskie zadanie Kościoła609. Synod wskazał, że podstawowym sposo-

bem wspierania misji jest postawa życia chrześcijańskiego oraz modlitwa (294). Kształto-

wanie świadomości misyjnej według wskazań synodu powinno dokonywać się 

w pierwszym rzędzie przez nauczanie katechetyczne i kaznodziejskie (295–296). Dokumen-

ty synodalne wskazują także na struktury odpowiedzialne za działalność misyjną w diecezji: 

Papieskie Dzieła Misyjne, dyrektora diecezjalnego ds. misji i dekanalnych referentów ds. 

misji (297–299). Proponuje się misyjny kalendarz liturgiczny oraz zachęca parafie do 

wsparcia materialnego misji (300–301). Duszpasterstwo Rodzin scharakteryzowano 

w części dotyczącej duszpasterstwa parafialnego (142–151)610 oraz sakramentów (383–

393)611. W dokumentach zachęca się rodziców do wychowania w wierze swoich dzieci oraz 

permanentnej formacji poprzez życie sakramentalne (40)612. 

II Synod Diecezji Włocławskiej (1985–1994)613 tematyce małżeństwa i rodziny po-

święcił 31 statutów (365–395), które dotyczą trzech etapów przygotowań do życia 

w małżeństwie i rodzinie: dalszego, bliższego i bezpośredniego (365–367), rodziny 

chrześcijańskiej mającej obowiązek dzielenia się swym bogactwem duchowym z innymi 

rodzinami (390). W statucie 57 podkreśla się, że pierwszymi katechetami dziecka są ro-

dzice, na których ciąży obowiązek przekazania wiary kolejnym pokoleniom. Synod nie 

poruszył zarówno tematyki misyjnej, jak i dotyczącej odpowiedzialności małżeństwa i 

rodziny za misje. 

I Synod Diecezji Drohiczyńskiej (1994–1997)614 treści misyjne zawarł w rozdziale po-

święconym formacji katolików świeckich. Ukazując formację misyjną, wskazał na odpo-
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wiedzialność wszystkich za dzieło misyjne (3)615. Podkreślając potrzebę zgłębienia forma-

cji w diecezji i rozbudzania ducha misyjnego; synod „gorąco zaleca pełne ukształtowanie 

diecezjalnych struktur Papieskich Dzieł Misyjnych” (4). Jednocześnie zwrócił uwagę na 

rolę dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych, określając go „sumieniem misyj-

nym Kościoła drohiczyńskiego”. Synod zalecił, aby diecezjalny dyrektor PDM odbywał 

regularne spotkania z alumnami w celu odpowiedniego „wyczulenia ich na te zadania”. 

Wskazał parafie diecezji, które winny organizować nabożeństwa misyjne i włączać się 

szczególnie w obchodzenie Tygodnia Misyjnego (5). 

Tematyka małżeńska i rodzinna zawarta jest w statutach synodu w dziale poświęco-

nym specjalistycznej posłudze duszpasterskiej w diecezji (100–105)616 oraz w dziale doty-

czącym życia liturgiczno-sakramentalnego (181–184)617. Dokumenty synodalne nie wska-

zują na misyjny wymiar małżeństwa i rodziny, zawierają jedynie passus dotyczący troski 

o rodziny wyznaniowo mieszane (102)618. 

III Synod Diecezji Łódzkiej (1996–1998)619 tematyce misyjnej poświęcił pięć arty-

kułów (167–171), w których podjął zagadnienia dotyczące misyjnej natury Kościoła oraz 

związanych z nią form wspierania misji poprzez działalność Papieskich Dzieł Misyjnych 

w ramach katechizacji dzieci i młodzieży. Zalecił, aby udzielano wsparcia misjonarzom 

pochodzącym z diecezji. Tematyką związaną z małżeństwem i rodziną synod zajął się 

w ramach omawiania sakramentów świętych. Małżeństwu poświęcono artykuły 251–258, 

natomiast duszpasterstwu małżeństw i rodzin artykuły 286–297. Synod nie wspomniał 

nic o misyjnych zadaniach Kościoła domowego.  

Na I Synodzie Diecezji Ełckiej (1997–1999) nie poruszono kwestii misyjnej czy ro-

dzinno-misyjnej620. Omówiono natomiast tematy dotyczące: duszpasterstwa małżeństw 

i rodzin, przygotowania do sakramentu małżeństwa od najmłodszych lat aż po czas, kiedy 

kobieta i mężczyzna zamierzają zawrzeć związek małżeński, parafialnych poradnictw ro-
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dzinnych oraz ochrony życia poczętego621. W statutach synodu mowa jest także 

o katechezie rodzinnej (domowej)622.  

II Synod Diecezji Sandomierskiej (1996–1999)623 tematykę misyjną zawarł w dziale 

poświęconym zadaniom nauczycielskim Kościoła sandomierskiego (153–166)624. Zale-

cenia synodalne wychodzą od pojęcia „misje” i od źródeł misyjności Kościoła (153). 

Następnie synod wskazał na kapłanów, którzy powinni mieć „misyjne serce i umysł” 

(154), oraz wszystkich ochrzczonych, na których spoczywa odpowiedzialność za misje 

(155). Dokumenty synodalne w dalszej części ukazują struktury odpowiedzialne za ani-

mację misyjną w diecezji: diecezjalne biuro misyjne, diecezjalną radę misyjną, dekanal-

nych referentów ds. misji, koło misyjne w seminarium oraz koła misyjne w parafiach. 

Synod szczegółowo ukazał zadania poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 

sposoby realizacji animacji misyjnej wśród dzieci, młodzieży, starszych, chorych, semi-

narzystów i kapłanów (160–166). 

Temat rodziny zawarto w części poświęconej posłudze pasterskiej Kościoła sando-

mierskiego w dziale zatytułowanym Ewangelizacja rodziny (353–413)625. Zalecenia sy-

nodalne nie uwzględniają misyjności małżeństwa i rodziny. 

I Synod Archidiecezji Białostockiej (1991–2000)626 tematyce misyjnej poświęcił sta-

tut 242: „Kapłani chcący pracować na misjach winni zgłosić swój zamiar biskupowi die-

cezjalnemu, który wyznacza im kraj i okres misyjnej posługi”627. Duszpasterstwo misyjne 

omówiono w paragrafach 721–742. Scharakteryzowano działalność misyjną Kościoła, 

wyjaśniono, dlaczego Kościół jest misyjny ze swojej natury, co to są misje, kim są mi-

sjonarze, a także ukazano odpowiedzialność Ludu Bożego za misje (721–726). 

W dokumentach synodu przedstawiono zadania Kościoła białostockiego związane 

z realizacją powszechnej działalności misyjnej Kościoła. W sposób szczegółowy opisano 

działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji, wzorcowo przedstawiając ich struk-
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tury diecezjalne oraz inicjatywy, które należy podejmować w ramach ich działalności. 

Prawidłowo synod rozgranicza działalność dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych 

i delegata biskupa ds. misji, którego funkcja obejmuje troskę o diecezjalne dzieło misyj-

ne, a w szczególności o diecezjalnych misjonarzy. Synod szczegółowo podjął tematykę 

związaną z posyłaniem misjonarzy i troską diecezji o nich (741), działalnością misjona-

rzy świeckich (742). W paragrafie 746 wśród rady ruchów katolickich archidiecezji bia-

łostockiej wymienia się Przyjaciół Misji. W paragrafie 833 poruszono kwestie Funduszu 

Papieskich Dzieł Misyjnych oraz pomocy materialnej niesionej diecezjalnym misjona-

rzom.  

Tematyce rodzinnej synod poświęcił statut 120, w którym omówił studium życia ro-

dzinnego. Sakramentowi małżeństwa poświęcił paragrafy 548–563, ukazujące istotę mał-

żeństwa chrześcijańskiego, przygotowanie do sakramentu małżeństwa oraz tematykę 

samej liturgii małżeństwa. W paragrafach 624–634 synod przedstawił duszpasterstwa 

małżeństw i rodzin, nie ujął jednak tematyki odpowiedzialności rodziny za misje628.  

I Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej (1998–2000)629 tematyce rodzinnej poświęcił 

osiem artykułów (167–174), w których podjął zagadnienia dotyczące duszpasterstwa 

rodzin. Podkreślił w nich, że to Kościół przychodzi z pomocą rodzinie. Szczególnie do 

tego powołani są diecezjalni duszpasterze oraz instruktorzy rodzin. Dokumenty synodal-

ne poruszają kwestie objęcia duszpasterską opieką osób żyjących w związkach niesakra-

mentalnych oraz rodzin wielodzietnych i przeżywających trudności.  

Tematykę misyjną zawarto w dziale Formacja misyjna duchowieństwa i świeckich630. 

Mowa w nim o obowiązku uczestniczenia całego Ludu Bożego w misyjnym posłannic-

twie Kościoła, który wynika z Chrystusowego nakazu misyjnego (235). Poruszono rów-

nież sprawy: Papieskich Dzieł Misyjnych (236), obowiązku wspomagania materialnego 

misyjnej działalności Kościoła poszczególnych parafii (239), konieczności poruszania 

problematyki misyjnej przez kapłanów i wszystkich katechetów podczas lekcji religii oraz 

w czasie Tygodnia Misyjnego (241). Synod nie wspomniał o misyjnych zadaniach rodzi-

ny. 
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Tematykę dotyczącą rodziny oraz sakramentu małżeństwa I Synod Diecezji Pelpliń-

skiej (1992–2000) przywołał dwukrotnie: w części poświęconej pastoralnej działalności 

Kościoła631 oraz w ramach apostolatu świeckiego632. Podjęto również tematykę misyj-

ną633, jednak w dokumentach brakuje tematyki zarówno misyjnej, jak i rodzinno-

misyjnej. 

Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995–2000)634 tematyce misyjnej poświęcił roz-

dział IV dokumentów synodalnych pt. Odpowiedzialność za misje zawierający statuty 

282–292635. Synod wykazał źródła misyjności Kościoła diecezjalnego oraz opisał troskę 

całego Ludu Bożego o powołania do pracy misyjnej. Promocji tego powołania ma służyć 

Dzieło Pomocy Powołaniom im. Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Balickiego (283–

284). Dokumenty synodalne ukazują troskę o misjonarzy pochodzących z archidiecezji, 

a także podkreślają parafialny lub dekanalny duchowy patronat nad poszczególnymi mi-

sjonarzami (285–290). Akcentują rolę Papieskich Dzieł Misyjnych jako narzędzia 

w krzewieniu idei misyjnej w diecezji (291). Okazją do promocji są także kongresy mi-

syjne organizowane w diecezji. 

Tematowi rodziny synod poświęcił rozdział I pt. Rodzina katolicka636 (8–51). 

W części tej podjęto zagadnienia przygotowania do małżeństwa, struktur i pracowników 

Duszpasterstwa Rodzin czy Duszpasterstwa Rodzin w sytuacjach trudnych 

i nieprawidłowych. Kolejny blok omawiający temat małżeństwa zawarty jest w rozdziale 

VII637. Dokumenty synodalne nie wspominają jednak o misyjnym wymiarze małżeństwa 

i rodziny. 

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1995–2001)638 uwzględnił tema-

tykę misyjną w dziale poświęconym przekazowi wiary – Apostolat misyjny (95–107). 

W dokumentach poruszono następujące kwestie: misyjna świadomość (96–97), misyjna 
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duchowość (98), misyjna współpraca (99–104), misyjność ad intra (105–107)639. Sprawy 

rodzinnomisyjne omówiono w kontekście pielęgnowania powołań misyjnych w rodzinie. 

Zwrócono uwagę, iż „pastoralna odpowiedzialność za misyjne powołania najbardziej jest 

powiązana z duszpasterstwem rodzin” (102). W dziale poświęconym małżeństwu 

i rodzinie zawarto następujące punkty: zamysł Boży względem małżeństw i rodzin (236–

239), przygotowanie do życia rodzinnego (241–252), duszpasterska troska o rodzinę 

(253–271), duszpasterstwo rodzin w szczególnych okolicznościach (272–277).  

I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (1995–2001)640 na temat działalności mi-

syjnej wypowiedział się w statutach 93–95. Ukazał misyjną naturę Kościoła oraz podkre-

ślił ważną rolę, jaką w formowaniu działalności misyjnej odgrywają Papieskie Dzieła 

Misyjne. Synod zalecił: wspieranie misji duchowo i materialnie, odprawianie nabo-

żeństw, urządzanie w październiku Tygodnia Misyjnego oraz zbieranie ofiar na rzecz 

Papieskich Dzieł Misyjnych. Budzeniem powołań do pracy na misjach powinno zająć się 

seminarium duchowne. 

Tematyce małżeńskiej poświęcono statut 52641, który ogólnie charakteryzuje sakra-

ment małżeństwa, sposób jego udzielania, porusza także sprawę dowartościowania ob-

chodów jubileuszu 25- i 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z kolei statuty 58–63 

ukazują duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji. Synod nie wspomniał 

o misyjności małżeństwa i rodziny. 

Problematykę misyjną III Synod Gdański (2001–2002) podjął w rozdziale zatytuło-

wanym Uczestnictwo w misyjnym posłannictwie Kościoła. Wskazana część dotyczy: 

podstaw teologicznych (s. 93–95), Papieskich Dzieł Misyjnych (s. 96–97), gdańskiego 

seminarium duchownego (s. 98–99), współpracy Kościoła gdańskiego (s. 100–107), księ-

ży diecezjalnych na misjach (s. 108–109). Temat rodziny pojawił się również w dziale 

zatytułowanym Rodzina drogą Kościoła. Statuty nie poruszają tematu odpowiedzialności 

rodziny za misje642. 

IV Synod Diecezji Warszawskiej (1998–2003) zagadnieniom misyjnym poświęcił 

statuty 99–100, w których wspomniał także o kapłanach na misjach i przebywających 
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poza archidiecezją. Statut 99 w paragrafie 1 podkreśla: „Kościół warszawski, jak i cały 

Kościół jest także misyjny. Zachęca się wszystkich wiernych, by w miarę swojego powo-

łania i możliwości wspierali dzieło misyjne zarówno modlitwą, ofiarą duchową 

i środkami materialnymi”. Z kolei statut 99 w paragrafie 3 stanowi: „Odpowiedzialność 

za dzieło misyjne i ewangelizację w szczególny sposób przyjmuje na siebie Archidiece-

zjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater”643. 

Tematowi rodziny poświęcono statuty 315–325644 ukazujące przygotowanie do mał-

żeństwa, liturgię małżeństwa oraz opisujące jubileusze małżeńskie. Statuty 441–448 cha-

rakteryzują duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych645. 

I Synod Diecezji Sosnowieckiej (2001–2004)646 trosce o misje poświęcił tylko jeden 

paragraf, w którym lakonicznie wskazał sposoby dbałości o sprawy misji w diecezji po-

przez animację misyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zwłaszcza w ramach Tygo-

dnia Misyjnego, propagowanie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz zainteresowanie misjo-

narzami pochodzącymi z diecezji sosnowieckiej (312)647.  

Temat duszpasterstwa rodzin zawarty został w statutach 313–335. Zalecenia syno-

dalne wyznaczają osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo rodzin w diecezji i dekanacie, 

określają rolę doradców życia rodzinnego oraz formy przygotowania do małżeństwa. 

Zarządzenia synodalne nie ukazują zadań rodziny względem misji. 

I Synod Diecezji Rzeszowskiej (2001–2004)648 w dokumentach synodalnych dzia-

łalności misyjnej poświęcił statuty 208–215. Całość problematyki zawarta jest w dziale 

Udział diecezji w działalności misyjnej Kościoła649. Wskazania synodu obejmują następu-
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jące dziedziny: kształtowanie świadomości misyjnej diecezjan przez nauczanie, animację 

misyjną poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, rolę diecezjalnego dzieła misyjnego 

i rozbudzanie zainteresowań sprawami misji wśród dzieci, młodzieży i studentów oraz 

misyjny kalendarz liturgiczny. Problematyka duszpasterstwa rodzin zawarta jest 

w statutach 109–111 oraz 322–333, jednak nie przedstawiono w nich charakteru misyj-

nego rodziny. 

I Synod Diecezji Łomżyńskiej (1995–2005) tematyce rodzinnej poświęcił rozdział 

O małżeństwie650, w którym zostały omówione poszczególne sakramenty święte oraz 

Duszpasterstwo rodzin651. Statuty synodalne nie zawierają tematyki rodzinnomisyjnej ani 

tematyki typowo misyjnej. 

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005)652 podjął tematykę misyjną, ukazu-

jąc misyjność w diecezji i parafii (191–196). Wyraził uznanie i wdzięczność za podjęty 

trud ewangelizacyjny oraz poświęcenie, a także gorąco zachęcił kapłanów i wiernych do 

niesienia wielorakiej pomocy misjom. Wskazał obowiązki parafii i całej wspólnoty die-

cezjalnej – troskę o misyjne powołania kapłańskie i zakonne, tworzenie zaplecza dla 

misji oraz kształtowanie postawy duchowej troski o misje poprzez współpracę 

z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Zasadniczą formą pomocy, do której synod usilnie 

zachęca, jest wspomaganie Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, który 

pragnie nieść pomoc duchową i materialną misjonarzom z diecezji głównie poprzez akcję 

kolędników misyjnych oraz ofiarę z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Synod poparł 

także inne formy troski o misjonarzy oraz tworzenie parafii partnerskich. 

Sakramentowi małżeństwa poświęcono statuty 120–131, poruszając następujące te-

maty: przygotowanie do sakramentu małżeństwa, czas narzeczeństwa, liturgia sakramen-

tu małżeństwa oraz coroczne pielgrzymki małżonków jubilatów (złotych i srebrnych) do 

kościoła seminaryjno-akademickiego w Opolu. Synod wspomniał także o nauczaniu 

i wychowaniu w rodzinie (180–181) jako Kościele domowym. O rodzinie mowa również 

w części dotyczącej duszpasterstwa powołań w paragrafie 200 ukazującym rodzinę jako 

pierwsze seminarium powołanych do kapłaństwa. W dalszej części uchwał synodalnych 
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pt. Świadectwo chrześcijańskie w życiu rodzinnym synod ukazał realizację potrójnej misji 

Chrystusa przez małżeństwo i rodzinę (280–317), która odbywa się poprzez przygotowa-

nie do małżeństwa i życia rodzinnego, duszpasterstwo rodzin, poradnictwo rodzinne 

i służbę życiu.  

Materiały synodalne Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004–2008)653 składają się 

z dwóch części: dokumentów654 i statutów655. W obu zawarta jest zarówno tematyka mi-

syjna, jak i rodzinna. Tematykę rodzinną omówiono w następujących punktach: Zadania 

Kościoła względem rodziny656 (gdzie o rodzinie mówi się, iż ma szczególne miejsce 

w chrześcijańskich formacjach świeckich), Rodzina uprzywilejowanym miejscem kate-

chezy657, Wychowanie religijne w rodzinie658, Prawo rodziców do wyboru szkoły659, Obo-

wiązki rodziców względem chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci660, Kwestia ko-

biety w rodzinie661, Rola mężczyzny w rodzinie662, Zadania duszpasterstwa kobiet663, Za-

dania duszpasterstwa mężczyzn664. Doceniona została rola rodziny jako miejsce formacji 

świeckich, ewangelizowania oraz budzenia powołań misjonarskich. Dokumenty 

o tematyce misyjnej podzielono na trzy części. Pierwsza opisuje sytuację aktualną (554–

563) i porusza problemy: odpowiedzialności za misje, posługi kapłanów fideidonistów, 

działalności misyjnej w parafii, Papieskich Dzieł Misyjnych, fundacji Redemptoris mis-

sio; druga dotyczy nauczania Kościoła (564–573), a wypunktowano w niej tematy: mi-

syjnego nakazu Chrystusa, Magisterium Kościoła o misjach, formacji i współpracy mi-

syjnej; trzecia wskazuje zadania (574–580), które polegają na: wspieraniu misjonarzy, 

trosce o powołania do pracy na misjach oraz wsparciu modlitewnym i materialnym misji. 

W kontekście misyjnych zadań Kościoła dokumenty synodalne przedstawiają udział ro-
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dziny w życiu i posłudze Kościoła powszechnego. 

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007–2009) wypowiada się w zakresie rodziny 

na następujące tematy: Centralna rola kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, Centrum PRO 

FAMILIA, Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie, Poradnictwo rodzinne665. 

Odnośnie do misji statuty synodalne poruszają następujące kwestie odpowiedzialności 

misyjnej: parafii (179), kapłanów (180–182), osób zakonnych (183), świeckich (184), 

seminarium duchownego (185), mediów diecezjalnych (186) oraz przynależność do Pa-

pieskich Dzieł Misyjnych (187). Synod zachęca zwłaszcza katechetów do włączenia się 

w działalność misyjną w swoich parafiach oraz nawołuje do tego, by troszczyli się 

o formację misyjną swoich rodzin (184)666.  

I Synod Diecezji Toruńskiej (2007–2011) zawiera statuty, w których podjęto tema-

tykę misyjną. Ukazano w nich odpowiedzialność Kościoła diecezjalnego oraz wymienio-

no wszystkie osoby i ruchy odpowiedzialne za współpracę misyjną.  

Tematyce rodzinnej I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012) poświęcił trzy rozdzia-

ły. W pierwszym, pt. Początek i rozwój wiary w rodzinie667, przedstawił następujące ele-

menty: Rodzina wspólnotą naturalną, Świętość małżeństwa i rodzin, Rodzina Kościołem 

domowym. Drugi rozdział, zatytułowany Modlitwa w rodzinie668, składa się z punktów: 

Modlitwa codzienna, Modlitwa związana z przyjęciem sakramentów świętych, Przeżywanie 

roku liturgicznego w rodzinie. W trzecim rozdziale, noszącym tytuł Chrześcijański styl 

życia w rodzinie669, tematyka ujęta została w poszczególnych zagadnieniach: Formacja do 

związania małżeństwa i rodziny, Poradnictwo dla małżeństw i rodzin, Formacja rodzin.  

Problematykę misyjną przedstawiono tylko w punkcie dotyczący powołań kapłań-

skich, zakonnych i misyjnych. 

Tematyce małżeńsko-rodzinnej I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006–

2012) poświęcił dwa rozdziały: Sakrament małżeństwa670 oraz Duszpasterstwo małżeństw 
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i rodzin671. Synod nie uwzględnił tematyki misyjnej odnośnie do Kościoła domowego. 

Misyjność poruszył w rozdziale XIII zatytułowanym Archidiecezja i parafia w służbie 

misji „ad gentes”672. Rozdział ten zawiera następujące elementy składowe: Animacja 

i formacja misyjna w archidiecezji warmińskiej, Współpraca misyjna w archidiecezji 

warmińskiej, Powołania misyjne i troska o misjonarzy. 

Ważnym dokumentem dla Kościoła w Polsce jest synod ogólnopolski, który odbył się 

w latach 1991–1999, a którego dokumenty zatwierdzono w 2001 r. II Polski Synod Plenar-

ny (1991–1999)673 kwestii misyjnej poświęcił 73 artykuły674. Dotyczą one misyjnej natury 

Kościoła, jej rozumienia i motywów, organizacji misyjnej działalności Kościoła 

i współpracy misyjnej. Poruszono także temat misji „wczoraj i dziś” oraz zaprezentowano 

działalność misyjną: w Pierwszej Rzeczpospolitej, w czasach rozbiorów, w latach 1918–

1989 oraz po roku 1989. Synod ukazał zadania misyjne Kościoła w Polsce, odpowiedzial-

ność za misje, troskę o PDM oraz inne formy współpracy misyjnej675. 

Tematyce małżeństwa i rodziny poświęcił 65 swoich artykułów676. Podjął w nich za-

gadnienia dotyczące katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie, a w niej: istotę małżeń-

stwa chrześcijańskiego, naturę i zadania rodziny chrześcijańskiej oraz miejsce rodziny 

w życiu społeczeństwa. Synod wypowiedział się także o współczesnych uwarunkowa-

niach rodziny, o rodzinie w okresie odzyskiwania suwerenności i demokratyzacji oraz 

o zagrożeniach w sferze istotnych celów małżeństwa, jak również przedstawił znaki na-

dziei. Poruszył także temat troski o rodzinę, dał wskazania co do działań Kościoła doty-

czących przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także związanych 

z duszpasterstwem rodzin, oraz wskazania wobec wyzwań i zagrożeń czasu obecnego; 

przedstawił również postulaty kierowane wobec władz cywilnych. Podobnie jak 

w synodach diecezjalnych, nie uwzględnił tematyki rodziny w ujęciu misyjnym.  

 

Z analizy zaprezentowanych uchwał synodów diecezjalnych i ogólnopolskiego od-
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noszących się do małżeństwa i rodziny w kontekście misji oraz samej tematyki misyjnej 

wynika, że uchwały synodalne nie poruszają misyjnych zadań rodziny i ich odpowie-

dzialności za misje ani też tematu Kościoła domowego jako „pierwszego misyjnego se-

minarium”. Uchwały synodalne bardziej skupiają się na: duszpasterstwie rodzin, rodzinie 

i jej problemach, przygotowaniu do małżeństwa czy pielęgnowaniu tradycji. Wyjątkowo 

omawiany jest temat związków mieszanych i niesakramentalnych.  

Dostrzega się poważny brak precyzyjnego omówienia kwestii dotyczących „rodziny 

i misji”. W synodach to dwa osobno opisywane tematy. Wspomina się o potrzebie chrze-

ścijańskiego stylu życia, ale pomija się jego wymiar misyjny. 

Warto wspomnieć, że tylko synod archidiecezji krakowskiej zwrócił uwagę na istotę 

formacji misyjnej przyszłych duszpasterzy, od których zależy umisyjnienie całego Ludu 

Bożego. Jako jedyny bardzo wyraźnie wskazał także na potrzebę otaczania szacunkiem 

i pielęgnowania „każdego powołania do pracy misyjnej, ułatwiając już dzieciom 

w rodzinie kontakt z tematyką misyjną”677. 

Temat misji natomiast pojawia się w większości badanych synodalnych dokumen-

tów. W znacznej jej części ukazana jest misyjna natura Kościoła, z której wynika zaanga-

żowanie diecezji poprzez wsparcie duchowe i materialne misji. Podkreślono rolę PDM 

jako narzędzia animacji i formacji misyjnej, zwrócono uwagę na diecezjalnych misjona-

rzy.  

1.1.1.2. Diecezjalne Centrum Animacji Misyjnej  

Na szczeblu diecezjalnym całokształtem inicjatyw misyjnych powinien kierować 

z mandatu biskupa Wydział Misyjny lub Referat Misyjny. Takie jednostki funkcjonują we 

wszystkich diecezjach w Polsce. Proponuje się również utworzenie Diecezjalnego Cen-

trum Animacji Misyjnej (DCAM), którego w polskich diecezjach nie ma678. Jego podsta-

wowym celem jest uczynienie Kościoła diecezjalnego bardziej misyjnym i misjonarskim, 

co dokonuje się za pośrednictwem Kościoła parafialnego i Kościoła domowego. Centrum 

Misyjne powinno dobrze poznać diecezję, by miało świadomość „sił misyjnych”, jakimi 

dysponuje. Musi je odszukać i do nich dotrzeć we wszystkich wspólnotach, w ramach 
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których działają. Centrum diecezjalne powinno je wspierać, jednoczyć, a zwłaszcza for-

mować do prawdziwej i kompletnej misyjności zarówno na miejscu, jak i w świecie. 

Trzeba, by uczyniło z nich zalążki misyjności679 w ich wspólnocie, przygotowując do 

takiej posługi. W związku z tym ważny jest dobrze wyposażony sekretariat zapewniający 

sprawną komunikację ze wszystkimi. Równie ważne jest, by Centrum było mobilne 

i często odwiedzało parafie dla utrzymania kontaktu zarówno z duszpasterzami, jak 

i z całą wspólnotą.  

Ponieważ misyjność jest cechą całego życia kościelnego, trzeba, by Diecezjalne 

Centrum Misyjne było ukierunkowane na: słuchanie słowa Bożego (lektura, badanie, 

rozważanie, które otwiera na powszechną communio), liturgię z akcentami misyjnymi, 

katechezy o misjach, duszpasterstwo, które stawia na pierwszym miejscu ewangelizację, 

potrzeby biednych w świecie oraz formację małżeństw i rodzin. 

Centrum powinno być punktem, w którym każdemu zostanie udzielona informacja 

w zakresie misji – działania na jej rzecz. Centrum Misyjne powinno próbować opracować 

metody pierwszej ewangelizacji680, uznając, że najważniejsza jest Dobra Nowina głoszo-

na w środowisku, które staje się coraz częściej wieloreligijne i wielokulturowe, ale także 

coraz bardziej zlaicyzowane i wykorzenione z wiary. Następnie należałoby wracać do 

pierwszych wspólnot tworzącego się Kościoła, do ich męstwa, praktykowania miłości 

i misyjnej gorliwości. W tym względzie Centrum powinno czerpać z doświadczenia mi-

sjonarzy i młodych Kościołów681.  

 Do zadań Centrum Misyjnego należałoby także włączenie się w formację misyjną 

małżeństw i rodzin katolickich. Można by ją rozpocząć już na etapie narzeczeństwa, 

ucząc otwartości rodzin na świat. Tylko w takich rodzinach może zrodzić się powołanie 

do pracy na rzecz misji. Ważne, by Centrum towarzyszyło także formacji małżeństw czy 

rodzin, w których budzi się powołanie misyjne i decyzja wyjazdu na misje. Dopiero gdy 

rodzina ma pewność takiego powołania, winna podejmować decyzję. Wcześniej jednak 

zobowiązana jest odpowiedzieć sobie na pytania: Dokąd się udać? Kto ma nas posłać? 

Kto ma nas przyjąć? Przez jaki czas? Jak się przygotować językowo? Jak przygotować 
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dzieci, co ze szkołą? Prawdziwe powołania nigdy nie zatrzymują się w obliczu trudności. 

Bez względu na wszystko powinno się stawić im czoła. Centrum winno być instytucją, 

która wspiera małżonków i rodziny w pokonywaniu wszelkich przeszkód w trakcie po-

dejmowania decyzji, nawiązywania kontaktu z diecezją misyjną czy przy organizowaniu 

wyjazdu682.  

Celem DCAM jest również ciągła kampania informacyjna, która może działać na 

wiele sposobów: od rozprowadzania książek, czasopism i materiałów audiowizualnych, 

po organizowanie biura prasowego i konferencji prasowych w związku ze szczególnymi 

wydarzeniami, promocję konkretnych stron internetowych na ten temat lub programów 

w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych. Dzisiaj technologia oferuje nam coraz 

to nowsze środki komunikacji, które są w zasięgu wszystkich. Dobrze jest, jeśli DCAM 

stanie się promotorem alternatywnego źródła informacji oraz oczyszczania świadomości 

ze stereotypów przeciwnych duchowi misyjnemu, braterstwu między ludźmi i narodami, 

dialogowi i solidarności683. Zaleca się, aby DCAM utworzył w każdej parafii Parafialną 

Komisję Misyjną.  

Realizacja niniejszych celów wymaga dużej determinacji w strukturach diecezjal-

nych i osób za nie odpowiedzialnych. Stąd niezbędne jest, aby Centrum Misyjnym kie-

rowała grupa osób, do której należeć będą, oprócz księży diecezjalnych delegowanych 

przez biskupa, animatorzy misyjni, byli misjonarze i przedstawiciele instytutów misyj-

nych obecnych w diecezji, a także świeccy należący do grup apostolskich (jednostki 

i rodziny) oraz zakonnicy i zakonnice z diecezji684. 

1.1.1.3. Rodzina i misje w świadomości zakonów i zgromadzeń 

Na terenie diecezji działalność ewangelizacyjną prowadzą zgromadzenia i zakony, 

które mają również wpływ na kształtowanie świadomości misyjnej małżeństw i rodzin. 

W celu przebadania świadomości zakonów i zgromadzeń odnośnie do rodzin, szczegól-

nie do rodzin zakonników oraz misyjnego zaangażowania zakonów i zgromadzeń, anali-

zie poddano konstytucje zakonne wybranych zgromadzeń. Skierowano pisemne prośby 
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do przełożonych o udzielenie informacji na temat zaangażowania w sprawy misji685.  

Z przeanalizowanych konstytucji wynika, że troska o rodzinę zakonników i sióstr 

zakonnych obejmuje wsparcie duchowe podczas ziemskiego życia rodziców, jak i po ich 

śmierci686. Za życia obejmuje odwiedziny w domach rodzinnych687, przyjazd rodziców do 

domów zakonnych688 oraz troskę w przypadku chorób689 lub pomoc materialną w trudnej 
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sytuacji690. Konstytucje także wyraźnie zaznaczają, że nie przyjmują do zgromadzenia 

osób, które nie mają uregulowanych relacji z własną rodziną (dotyczy to m.in. troski 

w chorobie lub w podeszłym wieku)691. 

W kwestii zaangażowania misyjnego zgromadzeń i zakonów konstytucje wyrażają 

potrzebę modlitwy i ofiar duchowych jako podstawowych elementów włączania się 

w dzieło misyjne Kościoła692 oraz stałej obecności na terytoriach misyjnych poprzedzonej 

formacją i przygotowaniem osób do tej pracy693. W sposób szczególny należy pamiętać, 

że na terytoriach misyjnych bardzo często spotyka się ludzi, którzy wiarę chrześcijańską 

utracili, nigdy jej nie posiadali694 lub którzy potrzebują opieki i bliskości braci, sióstr695. 

Niektóre konstytucje wspominają, iż należy rozwijać inicjatywę w podejmowaniu właści-

wych dla zgromadzenia prac apostolskomisyjnych, umiejętnie dostosowując się do aktu-

                                                                                                                                                               

„Krewnych każdej siostry będzie się przyjmować serdecznie, zwracając szczególną uwagę na rodziców. Odwiedziny 

rodziny niech będą umotywowane kryterium miłości, prawości i odpowiedzialności, i niech odbywają się wyłącznie za 

pozwoleniem inspektorki w porozumieniu z dyrektorką”. 
689

  Konstytucje Franciszkanek Misjonarek Maryi, s. 109–110: „Pozwolenia zamieszkania w domu dla opieki nad rodzi-

cami w podeszłym wieku i chorymi lub każdej innej słusznej przyczyny”. 
690

  Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, nr 202, s. 91–92: „Rodzicom współsióstr znajdu-

jącym się w trudnym położeniu, udzielimy pomocy materialnej, zgodnie z potrzebami i uznaniem przełożonych”; Konsty-

tucje i Normy Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, nr 48, s. 21: „Rodziców naszych zakonników w razie potrzeby wspie-

ramy także materialnie”; Reguła i Konstytucje Generalne Zakonu Braci Mniejszych, art. 54 § 2, s. 47: „Uwzględniając 

potrzebę i według uznania ministra i gwardiana, należy udzielić wsparcia rodzicom braci znajdującym się w trudnym 

położeniu materialnym”. 
691

  Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, nr 704 b, s. 162: „Dopóki trwają 

następujące przeszkody, może być przyjęta do nowicjatu wprawdzie ważnie, lecz w sposób niegodziwy, osoba, która: jest 

zobowiązana troszczyć się o rodziców lub dziadków będących w wielkiej potrzebie albo była zamężna i musi troszczyć się 

o utrzymanie i wychowanie dzieci”; Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, nr 53 a, s. 34: 

„Przełożone niech nie przyjmują do nowicjatu osoby: zobowiązanej do wspierania i opiekowania się rodzicami 

i dziadkami”. 
692

  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Zgromadzenie Sióstr Klarysek, Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pań-

skiego Prowincji Warszawskiej, Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa, 
693

  Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanie Poczętej, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Zakon Braci Mniejszych, Zgromadzenie Sióstr 

Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka, księża orioniści.  
694

  Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka, Stowarzyszenie Apostol-

stwa Katolickiego.  
695

  Zakon Posługujących Chorym, oo. kamilianie. 



alnych warunków życia ludzi w danym kraju696, aby adekwatnie odpowiedzieć na potrze-

by ewangelizacji697. Wśród niektórych zgromadzeń ważną rolę odgrywa świadomość, że 

misje lub sama współpraca z misjami to czynne uczestniczenie w budzeniu i ożywianiu 

ducha misyjnego w Kościele lokalnym698. 

W konstytucjach i regułach zakonnych mówi się również o zaangażowaniu 

w animację misyjną w parafiach i szkołach oraz w działalność w ogniskach i grupach 

misyjnych dzieci i młodzieży699. Głoszenie Ewangelii poprzez dzieła misyjne niesie za 

sobą odwagę oddania życia i chęci podjęcia apostolatu700 opartego na głoszeniu Dobrej 

Nowiny o królestwie Bożym701, w którym każdy jest odpowiedzialny za dzieło ewangeli-

zacji702.  

Nawet jeśli w konstytucjach zgromadzenia nie uwzględniono tematu misji, to 

z nadesłanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość zakonnic i zakonników 

modli za misje, misjonarzy i o powołania do pracy misyjnej. Odbywa się to na różne 

sposoby, m.in. poprzez uczestnictwo w comiesięcznej Mszy św.703, modlitwy indywidu-

alne i wspólnotowe704. W niektórych przypadkach wspomniano, że ważna jest codzienna 

modlitwa według Papieskich Intencji Misyjnych705, różaniec czy droga krzyżowa 

w intencji misjonarzy706. 

Inna, często wspominana, forma współpracy z misjami, zgodnie z informacjami 

                                                           
696

  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. 
697

  Franciszkanki Misjonarek Maryi.  
698

  Franciszkanki Misjonarek Maryi. 
699

  Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. 
700

  Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. 
701

  Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 
702

  Siostry Opatrzności Bożej, Zakon Braci Mniejszych, Zgromadzenie Księży Sercanów,  
703

  Siostry Opatrzności Bożej, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, Stowarzyszenie 

Apostolstwa Katolickiego, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. 
704

  Siostry Opatrzności Bożej, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Zgromadze-

nie Pasjonistów. 
705

  Instytut Wynagrodzicielek Sercu Jezusa i Maryi, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Prowincji 

Warszawskiej. 
706

  Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. 



udzielanymi w odpowiedziach, to pomoc materialna707 i finansowa708 dla misjonarzy 

i misjonarek pracujących na terytoriach misyjnych. Często w intencji misji podejmowane 

są wyrzeczenia, cierpienia, składane są ofiary duchowe709. Przeprowadza się również 

animacje misyjne, wystawy i katechezy w parafiach i szkołach710 w celu opisania warun-

ków pracy w różnych krajach i potrzeb Kościoła na pozostałych kontynentach. Do innych 

praktyk współpracy z misjami należy organizowanie ognisk i grup misyjnych dzieci 

i młodzieży711. Ostatnim, lecz równie ważnym elementem zaangażowania w misje, jest 

prenumerata, czytanie i rozpowszechnianie szeroko dostępnych czasopism misyjnych712 

i wreszcie korespondencja listowa czy elektroniczna z misjonarzami i misjonarkami713.  

1.1.2. Kościół diecezjalny szkołą misji 

Diecezją, jako częścią Kościoła powszechnego714, zarządza biskup. W pracy duszpa-

sterskiej ordynariusza miejsca wspomagają kapłani, którzy trwając przy swym pasterzu, 

razem z wiernymi świeckimi tworzą Kościół partykularny, „w którym prawdziwie jest 

obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa” (ChD 11). Zgod-

nie z nauczaniem Kościoła, diecezja jest podmiotem tych działań pastoralnych, które 

powinny być organizowane w ramach Kościoła partykularnego715. Dla kształtowania 

                                                           
707

  Siostry Opatrzności Bożej, Siostry Salwatorianki, Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa, Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, księża orioniści. 
708

  Instytut Wynagrodzicielek Sercu Jezusa i Maryi, Zgromadzenie Pasjonistów. 
709

  Siostry Salwatorianki, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Instytutu Świecki Misjonarek 

Chrystusa. 
710

  Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Zgromadzenie Pasjonistów, Polskiej Prowincji Zakonu 

Pijarów. 
711

  Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Zgroma-

dzenie Sióstr Pasjonistek. 
712

  Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Siostry Salwatorianki, Siostry Klaryski.  
713

  Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania 

Pańskiego Prowincji Warszawskiej, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.  
714

  Por. A. POTOCKI, Duszpasterstwo realizowaniem ewangelizacyjnych zadań, s. 261–277. 
715

  Do przedsięwzięć duszpasterskich organizowanych na szczeblu diecezji można zaliczyć: podróż apostolską papieża; 

beatyfikacje sług Bożych związanych z diecezją, w której są później przeprowadzane uroczystości dziękczynne; uroczy-

stości ku czci patronów diecezji; jubileusze najważniejszych świątyń i klasztorów; podniesienie do godności bazyliki 

mniejszej któregoś z kościołów diecezjalnych; święcenia kapłańskie przeprowadzane zwłaszcza w różnych ośrodkach 

diecezji; Konferencja Episkopatu na terenie diecezji; synod diecezjalny; duszpasterstwo maryjne: koronacja wizerunków 

Matki Bożej, nawiedzenie kopii cudownego obrazu jasnogórskiego, diecezjalne pielgrzymki do Częstochowy lub lokal-



ducha misyjnego duże znaczenie mają diecezjalne spotkania oraz konferencje z udziałem 

osób odpowiedzialnych za animację misyjną. Ich efektem są konkretne imperatywy dla 

duszpasterstwa ogólnego i nadzwyczajnego, które będą realizowane zarówno 

w diecezjach, jak i w parafiach716. Ważnymi narzędziami w budowaniu Kościoła misyj-

nego w diecezji są Papieskie Dzieła Misyjne i mass media.  

1.1.2.1. Papieskie Dzieła Misyjne  

Papieskie Dzieła Misyjne717 stały się instytucją Kościoła powszechnego i każdego 

z Kościołów partykularnych. Tworzą jedną instytucję składającą się z czterech gałęzi. 

Dzieła te powstały w okresie (1800), kiedy mówienie o misjach oznaczało niemalże wy-

łącznie modlitwę, składanie wyrzeczeń i zbiórkę funduszy dla wsparcia misjonarzy oraz 

ich działalności misyjnej. Misja ad gentes stanowiła element marginalny powierzony 

garstce osób, które wyjeżdżały do innych krajów w celu nawrócenia pogan. PDM zrodzi-

ły się w wyniku potrzeby, prośby o współpracę ze strony instytutów misyjnych, zwłasz-

cza paryskiego Instytutu Misji Zagranicznych, który prowadził działalność misyjną na 

Wschodzie. Jednak od samego początku charakteryzuje je powszechność. Nie chodzi 

o niesienie pomocy tej czy innej misji, ale wszystkim bez różnicy. W myśl takiego prze-

konania powstało Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, którego hasło założycielskie 

brzmiało: „Zróbmy coś powszechnego, katolickiego”. Dzieło to ma promować współpra-

cę misyjną we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich, także w rodzinach. W tym celu, 

oprócz zbierania funduszy, troszczy się o powołania misjonarskie, kształtuje ducha mi-

syjnego, szczególnie dzięki inicjatywom organizowanym w październiku (miesiącu mi-

syjnym), z których najważniejszą jest Światowa Niedziela Misyjna718. 

Pius X w liście apostolskim In Apostolicum (25.03.1904) nadał temu Dziełu patrona 

– św. Franciszka Ksawerego, argumentując swój wybór słowami: „Zachodzi pewne 

szczególne i specyficzne powiązanie tego Świętego z Dziełem Rozkrzewiania Wiary. 

                                                                                                                                                               

nych sanktuariów. TENŻE, Diecezja jako podmiot duszpasterstwa, s. 31. 
716

  Tamże, s. 33; por. K. NITKIEWICZ, Zadania i formy działalności misyjnej, s. 67–77. 
717

  Por. F. JABŁOŃSKI, Terytoria misyjne, s. 97–99. 
718

  Por. V. DEL PRETE, L’animazione missionaria, s. 83. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zostało założone we 

Francji w 1819 r. przez grupę kilku zaangażowanych w troskę o misje osób. Sposób funkcjonowania tego dzieła przejęto 

od Pauliny Jaricot. Towarzyszyło jej hasło: „Wszyscy wierzący dla wszystkich niewierzących”; por. F. JABOŃSKI, Paulina 

Jaricot, s. 32–41; por. V. DEL PRETE, The Good Earth, s. 301–302.  



Święty za życia wzbudzał ducha tak wielkiej gorliwości o przyjęcie wśród narodów 

prawdy chrześcijańskiej, że zdawało się, iż odżyło w nim wybrane narzędzie Ducha 

Świętego, podobnie jak w samych Apostołach. Stąd nadzieja, że dzięki wstawiennictwu 

takiej postaci Dzieło będzie się rozrastać, liczba członków oraz hojność i gorliwość 

wszystkich niosących pomoc sprawią wkrótce, iż ta doniosła i powszechnie znana sprawa 

zajmie naczelne miejsce”719.  

Drugim dziełem, które powstało, było Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Jego motto 

brzmi: „Ocalić dzieci przez dzieci”. Powołanie tego Dzieła wiąże się z walką misjonarzy 

z dzieciobójstwem praktykowanym w różnych częściach świata, zwłaszcza w Azji. 

Utworzono struktury, szkoły, ambulatoria, aby przyjmować, wychowywać i leczyć dzieci 

porzucone, wypędzone z wiosek. Akcja o takim charakterze ma kształtować w dzieciach 

ducha misyjnego, uwrażliwiając je na potrzeby ich rówieśników z krajów misyjnych720. 

W XIX w. stworzono Dzieło Piotra Apostoła, którego celem było kształcenie przy-

szłego lokalnego duchowieństwa: kleryków diecezjalnych oraz kandydatów do życia 

zakonnego. W sposób naturalny zrodziła się potrzeba, zwłaszcza wśród misjonarzy 

i księży obcej narodowości, wyświęcania tubylców, którzy lepiej mogliby przybliżyć 

i wpleść ewangeliczne przesłanie do miejscowej kultury721. 

Wreszcie, zważywszy że ewangelizacja, mimo tych dzieł, które wzywały do po-

wszechnej współpracy, ciągle odbywała się w formie oddelegowania, powstała Unia 

Misyjna. Intencja założyciela polegała na animacji i formacji misyjnej duchowieństwa. 

W myśl tego założenia powstało Dzieło, które pierwotnie nazwano Związkiem Misyjnym 

Kleru722 (obecnie: Papieska Unia Misyjna). Z czasem włączono w szeregi PUM wszyst-

                                                           
719

  Por. PIUS X, List apostolski In Apostolicum, 1904 [online].  
720

  Por. V. DEL PRETE, L’animazione missionaria, s. 83; Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci założył bp de Forbin Jansona 

z Nancy (Francja) w 1843 r. Ma na celu kształtowanie w dzieciach ducha misyjnego, uwrażliwiając je na potrzeby ich 

rówieśników z krajów misyjnych oraz przez składanie ofiar modlitewnych i materialnych; DZIEŁO DZIECIĘCTWA MISYJ-

NEGO. Informator. 
721

  Por. V. DEL PRETE, L’animazione missionaria, s. 83; Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zostało założone przez 

Joannę (córka) i Stefanię (matka) Bigard w Caen (Francja) w 1889 r., zajmuje się formacją kleryków w Kościołach misyj-

nych, zwłaszcza poprzez wsparcie finansowe obejmujące, oprócz kleryków diecezjalnych, także kandydatów do życia 

zakonnego: P. LESOURD, Joanna Bigard; PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE, Dzieło Świętego Piotra Apostoła. 
722

  Por. V. DEL PRETE, L’animazione missionaria, s. 83–84. Papieska Unia Misyjna została założona we Włoszech 

przez bł. Pawła Mannę w 1916 r. 



kich animatorów Ludu Bożego: kapłanów, zakonników i zakonnice, członków instytutów 

świeckich oraz osoby świeckie zaangażowane w działalność misyjną. Ustalono trzy drogi 

prowadzące do osiągnięcia założonego celu: informacja – postuluje się, by przez naucza-

nie, tj. kazania, katechezę, a także poprzez media przekazywać informację na temat po-

wszechnej misji Kościoła; formacja – zapał do właściwej realizacji misyjnego posłannic-

twa należy budzić poprzez formację duchową; współpraca – należy zjednoczyć wszystkie 

wysiłki i dążenia ludzi powołanych do niesienia pomocy misjom723. Papieska Unia Mi-

syjna nazwana została także „duszą” pozostałych papieskich dzieł, które stara się pro-

mować724. 

Charyzmatem i celem PDM jest animacja, formacja i współpraca misyjna całego Ludu 

Bożego, uświadamianie mu powołania do współudziału w działalności ewangelizacyjnej oraz 

powszechności owego współudziału. Nie chodzi tylko o wsparcie tej czy innej misji, troskę 

o tę czy inną grupę Ludu Bożego, ale o zaangażowanie się w powszechną misję Kościoła 

przez współpracę, która sama w sobie będzie powszechna. Poza nowymi formami dzieła te 

zapoczątkowały refleksję eklezjologiczną, która rozwinąwszy się wiele lat później, wzywała 

wszystkich wiernych do niezbędnego zaangażowania: Kościół jest i musi być misyjny725. 

 Ich wspólnym celem jest promowanie ducha misyjnego i powszechnego wśród Lu-

du Bożego. Cel ten realizują przez informowanie i budzenie świadomości misyjnej, pro-

mocję powołań misjonarskich, zbieranie i organizowanie pomocy misyjnej prowadzonym 

dziełom i młodym Kościołom, które zachęca się do komunii z innymi Kościołami w celu 

wymiany dóbr, pomocy i osób. Należy mieć na uwadze cechy, które odróżniają PDM od 

innych podobnych inicjatyw i dzieł współpracy misyjnej. PDM mają charakter uniwer-

salny – są dziełami papieża, pierwszego odpowiedzialnego za ewangelizację misyjną, 

i podlegają Kongregacji Ewangelizowania 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 nowych Kościołów oraz wspieraniem ich 
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  Por. J. MIL (red.), Świętość to miłość, s. 51–52. 
724

  Por. MIĘDZYNARODOWY SEKRETARIAT PUM, Vademecum Papieskiej Unii Misyjnej. 
725

  Por. V. DEL PRETE, L’animazione missionaria, s. 84.  



dzięki komunii między Kościołami partykularnymi a ich pasterzami, we współpracy i w 

poszanowaniu programów duszpasterskich. Głównym ich celem jest ewangelizacja – 

podstawowy obowiązek Kościoła, przy jednoczesnym dbaniu o udział w promowaniu 

pełni człowieczeństwa726.  

PDM zwracają się nie do jednej określonej kategorii wierzących, jednej grupy lub 

jednego ruchu, ale do całego Ludu Bożego, by żył „misyjnym powołaniem”, czyli by 

faktycznie miał świadomość bycia ludem wybranym, posłanym przez Boga jako „znak 

i narzędzie zbawienia” dla wszystkich ludzi. Drugą cechą charakterystyczną jest działal-

ność w Kościele lokalnym na rzecz Kościoła powszechnego. Chociaż ważne i pouczające 

jest nawiązywanie kontaktów bezpośrednich i przyjacielskich między parafią i jakimś 

młodym Kościołem, między parafią a misjonarzami, kapłanami fidei donum, świeckimi 

z wolontariatu międzynarodowego lub świeckimi misjonarzami, to potrzebne jest też 

wsparcie globalne młodych Kościołów z ich biskupami, kapłanami, seminariami, dzieła-

mi dobroczynnymi. Inaczej występuje ryzyko, że pewne wspólnoty misyjne będą uprzy-

wilejowane bardziej niż inne albo misjonarze przyjezdni bardziej niż księża miejscowi. 

Dlatego PDM promują współpracę iście powszechną, prowadzoną przez osoby, które 

dobrze znają wszystkie sytuacje misyjne727. 

Za animację i formację misyjną w ramach PDM na szczeblu diecezjalnym odpowie-

dzialny jest dyrektor diecezjalny PDM728. Działalność dyrektora PDM powinna obejmo-

wać wszystkie sektory Kościoła diecezjalnego, dlatego niezbędnym procesem jest powo-

łanie sekretarzy, których zadaniem będzie zajmowanie się poszczególnymi dziełami: 

animacja i formacja misyjna w ramach Papieskiej Unii Misyjnej (może też być kapłan 

z doświadczeniem misyjnym czy dekanalny referent misyjny); animacja i formacja mi-

syjna w ramach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (osobą odpowiedzialną za to 

dzieło mógłby być np. członek Diecezjalnej Rady Żywego Różańca czy odpowiednio 

uformowana para małżeńska); animacja i formacja misyjna w ramach Papieskiego Dzieła 
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Misyjnego Dzieci (tym dziełem mógłby zajmować się w diecezji katecheta – animator 

misyjny); animacja i formacja misyjna w ramach Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła 

(pieczę nad tym dziełem mogłaby mieć w diecezji osoba odpowiedzialna za diecezjalne 

dzieło wspierania powołań lub też prefekt czy wicerektor seminarium duchownego). 

1.1.2.2. Misyjna edukacja diecezjalnych mass mediów 

Podobnie jak wszystkie działania kościelne i duszpasterskie, tak i misyjną edukację 

należy niekiedy krytycznie ocenić na podstawie wyznaczonych celów: pierwszy to „za-

palenie ognia misyjnego”, a drugi to wzbudzanie powołań misjonarskich. Warto sobie 

zatem odpowiedzieć na pytanie: Co zaproponować mass mediom, aby udoskonalić mi-

syjną edukację?  

Dekret misyjny Ad gentes zachęca do przekazywania wiadomości o misjach 

(por. AG 36), a II Polski Synod Plenarny postuluje zwrócenie szczególnej uwagi na to, 

aby nie przedstawiać działalności misyjnej „w sposób zawężony, tak jakby była ona 

głównie pomocą dla ubogich, wkładem w wyzwolenie uciśnionych, popieraniem rozwo-

ju, obroną praw człowieka. Kościół misyjny angażuje się także w te dziedziny, ale jego 

podstawowe zadanie jest inne: ubodzy odczuwają głód Boga, a nie tylko chleba 

i wolności, działalność zaś misyjna musi przede wszystkim dawać świadectwo i głosić 

zbawienie w Chrystusie, zakładając Kościoły lokalne, które stają się potem narzędziami 

wyzwolenia pod każdym względem” (RMis 83; por. II PSP 70). 

Zasadniczy problem współczesnej misyjnej edukacji dotyczy istnienia w dzisiejszych 

czasach ryzyka przejęcia aktualnej mody lub ideologii ze środków masowego przekazu, 

które kształtują naszą kulturę i wrażliwość w duchu laickim, a której wpływom ulega spo-

łeczeństwo. Misyjna edukacja powinna stać się bardziej konstruktywna – nie wystarczy być 

przeciw. Dzisiaj potrzeba „pedagogii uczuć”, a Kościół i katolicy powinni na nie odpowia-

dać, wskazywać konieczność oczyszczenia i ukierunkowania na Chrystusa. Dzisiaj anima-

cja misyjna boryka się z tymi samymi problemami, z jakimi zmaga się Kościół 

i ewangelizacja, m.in. z intelektualizmem, teologią oderwaną od życia. Inną bolączką jest 

również przykładanie większej uwagi do problemów niż do osób729. 
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Piero Gheddo proponuje kilka tematów ważnych dla misyjnej edukacji, często pomi-

janych w mass mediach, w książkach, czasopismach, na spotkaniach i kongresach misyj-

nych. Pierwszym wskazaniem jest nawiązywanie do faktów z życia misjonarzy. Nie tylko 

zdarzeń epizodycznych, ale długich relacji z tego, jak misjonarz się włączał w życie in-

nego ludu, jak zmagał się z trudnościami życia misyjnego730. Następnie w świadectwach 

misjonarzy należy wyeksponować ich radość z pełnionej misji. W prasie historie często 

przyjmują zbyt pesymistyczny wydźwięk. Należy zaoferować czytelnikom, zwłaszcza 

młodym, świadectwo, że ten, kogo Pan wezwał do poświęcenia swojego życia dla misji, 

jeśli pozostaje wierny wezwaniu, znajdzie szczęście nawet pośród różnych trudności. 

Drugą sugestią jest ukazywanie młodzieży: historii powołań misjonarskich, powodu, dla 

którego ktoś został misjonarzem, przeszkód i trudności w podjęciu decyzji o pójściu za 

Bożym wezwaniem, drogi formacyjnej, wartości ducha misyjnego, które nadają sens 

życiu itp. Trzecią wytyczną wskazaną przez Gheddo jest podkreślanie wartości modlitwy 

jako współpracy w dziele misyjnym. „W 2001 roku – pisze Gheddo – misjonarze 

z Bangladeszu mówili do mnie: «Pierwszą pomocą, jakiej możecie nam udzielić, jest 

modlitwa. Żyjemy w kraju islamskim, gdzie tak trudno jest zachować wiarę. Potrzebuje-

my zwłaszcza dużo modlitwy»”731. Następne pouczenie dotyczy wyzwolenia się 

z kreowanego stereotypu stwierdzającego, że „misje potrzebują pieniędzy, a potem całej 

reszty. Misje w pierwszej kolejności potrzebują modlitwy, powołań, a potem całej reszty, 

w tym też pieniędzy. Nie przypisujmy nadmiernej wagi finansom jako środkowi apostol-

skiemu. Współpraca misyjna to przede wszystkim pomoc duchowa i personalna dla mi-

sji”732. Papież Franciszek bardzo wyraźnie podkreślił to w wypowiedzi skierowanej do 

Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych zgromadzonych na dorocznym spotkaniu 

w Rzymie. ”Pieniądze są pomocą, to wiemy, ale mogą też stać się upadkiem misji. Prze-

sadny funkcjonalizm poprowadzi was do upadku, bo pierwszym sposobem umierania jest 

uznanie, że «źródła» mamy już zaliczone, nie trzeba do nich wracać, a tymczasem chodzi 

o Tego, który pobudza misje. Bardzo proszę, aby wasze plany i programy nie wyelimi-

nowały Jezusa Chrystusa z Dzieł Misyjnych, które są Jego dziełem. Kościół, który spro-
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wadza się do produktywizmu aparatu partyjnego, jest już martwy, nawet jeśli struktury 

i programy na rzecz duchowieństwa i «samozatrudnionych» świeckich miałyby trwać 

jeszcze przez stulecia”733. Kolejnym zaleceniem jest przedstawianie historii na temat 

konwertytów. Można przeprowadzić interesujące wywiady. Co sprawiło, że zostałem 

katolikiem, jakie przeszkody napotkałem, czyniąc ten krok? Co nowego odnalazłem 

w katolicyzmie i w Kościele w porównaniu do wyznawanej wcześniej religii? Jak zmie-

niło się moje życie, mój sposób myślenia, moja rodzina?734 

Gheddo zachęca również do ukazywania różnic pomiędzy krajami chrześcijańskimi 

i niechrześcijańskimi dotyczących: praw mężczyzny i kobiety, rozumienia tego, czym 

jest dobro wspólne, świadomości, że Bóg Ojciec przebaczył, wybaczenia zniewag, życia 

małżeńskiego i rodzinnego, stosunku do pracy, cierpienia735. Następnie motywuje do 

pokazywania negatywnego wpływu wierzeń w duchy na rozwój narodu; wpływu Ewan-

gelii na rozwój człowieka i narodu; prezentowania konkretnych przykładów życia chrze-

ścijańskiego i posługi duszpasterskiej w młodych Kościołach736. 

W misyjnej edukacji ważne jest podjęcie tematu, dlaczego chrześcijanie, szczególnie 

neofici, często spontanicznie zostają misjonarzami. Jest to doświadczenie znane wszyst-

kim misjonarzom, którzy pracują wśród niechrześcijan. Opowiadając o nim, warto użyć 

konkretnych przykładów. Oto jeden z nich: „w Korei Południowej mówiono mi, że wiele 

nawróceń na katolicyzm jest zasługą Ducha Świętego, ale też chrześcijan zaangażowa-

nych w różne ruchy posługujące w parafii, zwłaszcza «Legion Maryi». Czas katechume-

natu obejmuje praktykę misyjności wyrażoną w konkretnych czynach. Przykładów jest 

dużo we wszystkich częściach świata misyjnego”. Promowanie kultu świętych misjona-

rzy, a szczególnie męczenników737. W tym kontekście bardzo ważna byłaby promocja 

świętych i błogosławionych małżeństw lub osób żyjących w małżeństwie, którzy zostali 

wyróżnieni przez Kościół.  
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1.2. Animacja i formacja misyjna w duszpasterstwie diecezjalnym 

Każdy biskup, jako głowa i przewodnik Kościoła diecezjalnego, winien starać się 

wzbudzać zainteresowanie i zapał misyjny w diecezji. Przede wszystkim powinien zabie-

gać o ukształtowanie w wiernych mentalności katolickiej, otwartej na potrzeby Kościoła 

powszechnego. Ma łączyć się z nią świadomość obowiązku współpracy misyjnej we 

wszystkich jej formach uznanych przez Kościół. Biskup powinien też popierać pożytecz-

ne inicjatywy w niesieniu misjom duchowej i materialnej pomocy, umacniając struktury 

już istniejące i sprzyjając powstawaniu nowych (por. AG 38)738. 

1.2.1. Podmiot duszpasterstwa misyjnego w diecezji 

Wysiłki biskupa powinny zmierzać do umisyjnienia całej wspólnoty diecezjalnej 

i chętnego posyłania, w miarę możliwości, kapłanów i świeckich do pracy ewangeliza-

cyjnej w innych placówkach.  

Kościoły diecezjalne powinny więc uczynić z propagowania misji kluczowy element 

działalności duszpasterskiej w parafiach, stowarzyszeniach, grupach, w szczególności 

skupiających młodzież (RMis 83; Statuty PDM I, art. 1; Statuty PDM II, art. 23–25)739. 

1.2.1.1. Posługa biskupa  

Do zadań biskupa diecezjalnego, już utrwalonych w strukturach eklezjalnych na 

rzecz misji, należy: powołanie diecezjalnej komisji (rady) misyjnej, ustanowienie delega-

ta biskupiego ds. misji, powołanie dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych, 

jego działalność – co podkreśla Kodeks Prawa Kanonicznego – służyć ma umacnianiu 

współpracy misyjnej i popieraniu poczynań misyjnych, zwłaszcza Papieskich Dzieł Mi-

syjnych (por. KPK 791), ustanowienie dekanalnych referentów ds. misji, popieranie in-

stytucji pracujących na rzecz misji, a w szczególności Papieskich Dzieł Misyjnych, wpa-

janie wiernym w wymiarze życia parafialnego od najmłodszych lat ducha uniwersalizmu 

i misyjności wspólnoty Kościoła, zachęcanie osób chorych i cierpiących do ofiarowania 

swoich cierpień i modlitw w intencji ewangelizowania świata, rozwijanie akcji budzenia 
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powołań do tych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, 

które poświęcają się wybitnie działalności misyjnej Kościoła, posyłanie swoich niektó-

rych kapłanów na stałe lub przynajmniej na pewien czas na te tereny misyjne, gdzie daje 

się zauważyć i odczuć brak kapłanów i małą liczbę powołań kapłańskich, powiązanie 

księży diecezjalnych z dziełem ewangelizacji wśród narodów poprzez przeprowadzanie 

akcji misyjnych, a także zachęcanie do gromadzenia środków materialnych na cel misyj-

ny740.  

 Wypełnianie powyższych zadań jest widocznym znakiem zaangażowania biskupa 

w rozwój dzieła misyjnego w swojej diecezji. Posługa biskupa dotyczy jednak nie tylko 

misji, ale także duszpasterstwa rodzin. Jednym biskupów zaangażowanych w misje 

i rodziny był Gwidon Maria Conforti (1865–1931) – ordynariusz diecezji Parma. Był on 

drugim przewodniczącym Papieskiej Unii Misyjnej (po o. Pawle Mannie). W swojej 

posłudze łączył służbę diecezji i pełnego oddania Kościołowi misyjnemu. Był biskupem 

Parmy, ale „misjonarzem całego świata”. Organizował w swojej diecezji szkoły i kursy 

religijne dla małżonków. Ponadto stworzył w diecezji „Rodzinę misyjną”741.  

Swoją troskę o małżeństwo i rodzinę biskup winien wyrazić już na progu przygoto-

wań narzeczonych do sakramentu małżeństwa, ukazując im wagę właściwego przygoto-

wania i dając swoje wyraźne poparcie dla tzw. nauk przedmałżeńskich. Nie mniej ważne 

jest towarzyszenie młodym parom oraz czuwanie nad właściwą formacją grup rodzin 

wspierających duszpasterstwo rodzin i, co równie ważne, pomagających rodzinom 

w trudnej sytuacji. „Obecność biskupa przy małżonkach i ich dzieciach, także poprzez 

różnego rodzaju inicjatywy o charakterze diecezjalnym, będzie dla nich z pewnością 

umocnieniem” (PG 52). Konieczne jest też, aby biskup wspierał i oceniał dzieła szkół 

katolickich oraz by troszczył się o ich powstawanie tam, gdzie jeszcze ich nie ma, prze-

konując instytucje świeckie, w miarę swoich możliwości, do promowania wolności nau-

czania i do pełniejszego umożliwiania formacji chrześcijańskiej (por. PG 52). 

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin do konkretnych wskazań biskupa, jako głów-

nego odpowiedzialnego za duszpasterstwo rodzin w diecezji, zalicza także powołanie 
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Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, którym kieruje diecezjalny duszpasterz rodzin wspo-

magany przez diecezjalnego doradcę (por. DDR 3) oraz dekanalnych referentów rodzin 

powoływanych również przez biskupa. 

Realizacja celów i zadań biskupa względem misji i rodziny dokonuje się poprzez: 

kierowanie do wiernych listów pasterskich, komunikatów i apeli o wsparcie dzieła mi-

syjnego i rodzin, prowadzenie animacji misyjnej w czasie wizytacji kanonicznych, pro-

wadzenie animacji misyjnej w ramach posługi słowa i sakramentalnej, szczególnie przy 

udzielaniu sakramentów bierzmowania, święceń diakonatu i święceń kapłańskich. 

Grupą narzędzi, za pomocą których biskup może oddziaływać na diecezjan, a więc 

także na rodziny żyjące w diecezji, aby formować je misyjnie i kształtować w nich po-

stawy rodzin prawdziwie chrześcijańskich, są listy pasterskie, komunikaty i apele. 

Wśród wielu tematów poruszanych przez biskupa w listach kierowanych do świec-

kich diecezjan oraz kapłanów nie powinno zabraknąć elementów animacji misyjnej, uka-

zujących misyjną naturę Kościoła diecezjalnego, z prośbą o wsparcie dla misji. Dotyczy 

ono nie tylko podejmowania prób budzenia powołań do pracy na terytoriach misyjnych, 

ale także zaangażowania modlitewnego czy wsparcia finansowego dzieł misyjnych. 

W listach kierowanych do kapłanów biskup winien wyraźnie popierać wyjazdy na misje 

tych księży, którzy rozeznali powołanie misjonarskie i od dłuższego czasu angażują się 

w animację misyjną w swojej parafii, dekanacie i diecezji. Powinien zachęcać także 

świeckich do wyjazdu na misje, w tym małżeństwa i rodziny.  

Biskup jako animator rodzin winien zwracać się w swym pasterskim nauczaniu bez-

pośrednio do małżeństw i rodzin. Przykładem w tym względzie może być Luciano Pa-

comio – ordynariusz Mondovì, który wystosował list nazwany Dekalogiem rodziny. 

W dziesięciu punktach zachęca on małżonków, rodziców i dzieci, by zastanowili się nad 

jakością swego rodzinnego życia i przemieniali je za pomocą modlitwy i słowa Boże-

go742. 

Z kolei Carlo Osoro – ordynariusz Walencji743 w liście do rodzin przypomina, że 

istota ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Tylko w taki sposób uczy 
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się dawać i przyjmować miłość, czyli kochać i być kochaną744.  

Kolejnym biskupim narzędziem umisyjniania rodzin w diecezji są wizytacje kano-

niczne, które przeprowadza ordynariusz osobiście albo też – na jego zlecenie i w jego 

imieniu – przeprowadza je biskup pomocniczy (por. KPK 398). Wizytacje w parafiach 

odbywają się przynajmniej raz na pięć lat (por. KPK 396 § 1).  

W ramach wizytacji proboszcz zobowiązany jest przesłać do kurii wypełniony kwe-

stionariusz, tzw. sprawozdanie wizytacyjne. Można w nim zamieścić treści dotyczące 

duszpasterstwa parafialnego na rzecz misji. Pytania mogą być następujące: Czy istnieje 

w parafii lub w szkole działającej na terenie parafii Ognisko Misyjne? Czy parafię od-

wiedzili misjonarze z kazaniami o tematyce misyjnej? Jeżeli tak, proszę wymienić ich 

nazwiska i kraje, w których pracują; W jaki sposób parafia wspiera materialnie dzieło 

misyjne?745 W jaki sposób parafia promuje świadomość misyjnego zaangażowania mał-

żeństwa i rodziny?  

Z kolei w samym dniu wizytacji biskup może zachęcić rodziny do wspierania dzieła 

misyjnego w ramach homilii, spotkań z grupami apostolskimi, Liturgiczną Służbą Ołta-

rza, chorymi czy w czasie błogosławieństwa małych dzieci, z którymi na spotkanie 

z biskupem przychodzą także rodzice. 

W protokole powizytacyjnym biskup może zamieścić m.in.: zachętę do ożywienia 

modlitwy o powołania misjonarskie oraz do małżeństwa, zalecenie praktykowania 

w parafii comiesięcznych nabożeństw misyjnych, zachętę do utworzenia Ogniska Misyj-

nego w szkole czy w parafii dla dzieci, młodzieży i dla rodzin oraz do włączenia się 

w akcję na rzecz misji proponowanych przez ogólnopolskie i diecezjalne agendy misyj-

ne.  

Kolejną okazją do promowania tematyki misyjnej jest spotkanie biskupa z młodzieżą 

oraz ich rodzicami i świadkami w czasie udzielania sakramentu bierzmowania. W homilii 

można ukazać misyjny wymiar tego sakramentu i wskazać na formy pomocy dziełu mi-

syjnemu. Jedną z przyjętych tradycji związaną z posługiwaniem biskupim (i to nie tylko 

wśród bierzmowanych) jest rozdawanie obrazków. Biskup może na nich zamieścić ak-

centy misyjne: postacie patronów misji, świętych i błogosławionych misjonarzy, promo-
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  List arcybiskupa zawiera Aneks 25.  
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  Por. Sprawozdanie wizytacyjne, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 



torów misji czy małżonków zaangażowanych w misje (np. Pryscylla i Akwila, 

św. św. Zelia i Ludwik Martin)746. Może również ofiarować foldery z informacją 

o możliwości niesienia pomocy misjom. Godnym naśladowania jest zwyczaj zwracania 

się biskupa do młodych z prośbą (jeszcze przed uroczystością przyjęcia przez młodzież 

sakramentu bierzmowania), aby zamiast kwiatów dla biskupa młodzież zakupiła misyjne 

różańce, które potem ofiaruje konkretnemu misjonarzowi747. 

Poza bierzmowaniem biskup ma również możliwość animowania misyjnego 

w trakcie święceń kapłanów czy diakonów. Z jednej strony można ukazać misyjny wy-

miar kapłaństwa i posługi diakona, a z drugiej uwrażliwiać rodziców kapłanów 

i zgromadzone na tych uroczystościach małżeństwa i rodziny do wspierania kapłanów 

modlitwą, a zarazem pamiętania o kapłanach – misjonarzach. Homilia w trakcie święceń 

diakonatu jest też dobrą okazją do uświadomienia nowo wyświęconym zadań związa-

nych z Kościołem misyjnym748.  

Innym przejawem troski biskupa o budzenie w diecezji ducha misyjnego jest jego 

udział w: diecezjalnych kongresach misyjnych, diecezjalnych spotkaniach misyjnych, 

sympozjach misyjnych, Szkole Animatora Misyjnego czy podsumowaniu konkursów 

misyjnych. Dotyczy to także każdej inicjatywy diecezjalnej podejmowanej przez duszpa-

sterstwo rodzin.  

W czasie urlopu misjonarze powinni mieć możliwość spotkania się z biskupem die-

cezji. Mogą wówczas opowiedzieć o swojej pracy misyjnej, wymienić poglądy, poroz-

mawiać o Kościele w Polsce i w diecezji. Dzięki tym spotkaniom biskup ma możliwość 

osobistego przekonania się o potrzebach misyjnych Kościoła na świecie oraz zapoznania 
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  Przykładem mogą być homilie biskupów: kard. K. Nycza: A. ŚLUSARCZYK, Misyjność, świadectwo, służba [online] 

i abp. W. Skworca: Nowi kapłani w Archidiecezji Katowickiej [online].  
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  Taką formę animacji stosuje m.in. bp Jan Piotrowski z Kielc.  
748

  Przykładem może być homilia bp. J. Mazura podczas święceń diakonatu, który powiedział wówczas m.in.: „Słowa 

«Pójdź za Mną» – powiedział Jezus do każdego z was kilka czy kilkanaście lat temu. Dzisiaj kolejny raz wyrazicie waszą 

wolę i otrzymacie święcenia diakonatu. Wielu współczesnych ludzi nie potrafi zrozumieć, dlaczego młodzi ludzie stają się 

kapłanami, siostrami zakonnymi, misjonarzami, misjonarkami. Dzisiaj trzeba być szaleńcem, zakochanym w Bogu, by iść 

za Jego głosem. Wy jesteście takimi szaleńcami i bądźcie nimi jako diakoni szczególnie w służbie miłości miłosiernej, 

a w przyszłości jako kapłani oddani modlitwie, posłudze Słowa i posłudze sakramentalnej”. Biskup, nawiązując do obec-

ności sióstr benedyktynek misjonarek z Brazylii, powiedział: „Ich obecność przypomina nam, że cały Kościół jest misyjny, 

że jesteśmy odpowiedzialni za wielkie dzieło misyjne Kościoła. Jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy jeszcze nie znają 

Chrystusa”: J. MAZUR, Homilia do diakonów, 8.05.2014 [online].  



się z radościami i przeciwnościami codziennego życia misjonarza. Misjonarz z kolei ma 

okazję zapoznać się z aktualnym życiem Kościoła w swojej rodzimej diecezji. Wskazane 

jest, aby spotkania takie miały formę raczej rodzinnego przyjęcia, aniżeli oficjalnego 

spotkania przy biurku. 

Ważne jest, aby biskup popierał wizyty misjonarzy w parafiach, a nawet zachęcał 

proboszczów do przyjmowania ich, traktując je jako część planu współpracy misyjnej 

w diecezji.  

1.2.1.2. Współpraca Wydziału Misyjnego z innymi agendami diecezjalnymi  

Wydział Misyjny (Referat Misyjny), na szczeblu diecezjalnym jest z mandatu bisku-

pa głównym odpowiedzialnym za animację, formację i współpracę misyjną w diecezji. 

Najczęściej w hierarchii kurii diecezjalnej podlega Wydziałowi Duszpasterskiemu. Jego 

działalność ma uwidaczniać owoc wiary – misyjne zaangażowanie „aż po krańce ziemi” 

(Dz 1,8). Oznacza to potrzebę stałego ożywiania zarówno w duszpasterzach, jak 

i w wiernych odpowiedzialności za udostępnienie wszystkim ewangelicznego orędzia 

zbawienia (por. III PSAG 95)749.  

Wydział Misyjny animuje i koordynuje działalność misyjną diecezji, troszcząc się 

o rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych i Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Na czele wy-

działu stoi dyrektor, który współpracuje z dekanalnymi referentami misyjnymi. Obok 

dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych i delegata biskupiego ds. misji powinni być zaan-

gażowani także sekretarze diecezjalni poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych, nie 

tylko duchowni, ale także świeccy, aby móc podejmować owocną współpracę z innymi 

agendami kurialnymi w diecezji. 

W zakresie współpracy z Wydziałem Duszpasterskim animacja misyjna może obej-

mować swym zasięgiem następujące działania: wprowadzenie do Diecezjalnej Rady 

Duszpasterskiej przedstawiciela animatorów misyjnych oraz pary małżeńskiej; wprowa-

dzenie do formularza przedwizytacyjnego punktu o trosce parafii o misje 

i zaangażowanie rodzin w to dzieło; animacja misyjna nadzwyczajnych szafarzy Komu-

nii św.750; propagowanie idei misyjnych w ramach kursów dla fotografów i operatorów 
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  Por. K. MUSZYŃSKI, Odpowiedzialność Kościoła, s. 24. 
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  W ramach spotkań formacyjnych i rekolekcji szafarze mogą być informowani o działalności misyjnej Kościoła 



kamer wideo:751.  

Osoby odpowiedzialne za animację w diecezji powinny zadbać o to, aby diecezjalny 

program duszpasterski oraz instrukcje duszpasterskie zawierały aspekt misyjny. Przykła-

dowo: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego w Gnieźnie opracował instrukcje: 

o przygotowaniu i udzielaniu sakramentu bierzmowania, o przygotowaniu do sakramentu 

małżeństwa oraz o duszpasterstwie małżeństw i rodzin, które zawierały także wątki mi-

syjne – o odpowiedzialności bierzmowanych i małżonków za misje752. W latach 2000–

2013 w diecezjalnym programie duszpasterskim archidiecezji gnieźnieńskiej, mającym 

charakter adaptacji programu ogólnopolskiego, również nie brakowało odniesienia do 

problematyki rodzinnomisyjnej. Wiele spośród działań zaplanowanych na kolejne lata 

ukierunkowane były na rodzinę i misje753. 

Ważne z punktu widzenia duszpasterskiego jest ukazywanie wiernym wątków mi-

syjnych w ramach kultu Matki Bożej i świętych. Okazją do budzenia modlitwy za misje 

w parafiach i rodzinach jest peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – warto 

wówczas zachęcać rodziny, by powierzały Maryi cały Kościół misyjny oraz podkreślać, 

jak ważna jest duchowa i materialna pomoc diecezjalnym misjonarzom. Równie dobrą 

okazją do przekazania wiernym treści misyjnych jest także peregrynacja obrazów świę-

tych lub ich relikwii. Warto wszystkie te wydarzenia uczynić także momentem formacji 

i animacji misyjnej. 

Animacja misyjna w ramach Wydziału Duszpasterstwa Rodzin to przede wszystkim: 

animacja misyjna parafialnych doradców życia małżeńskiego i rodzinnego w ramach ich 

spotkań formacyjnych, rekolekcji i dni skupienia; przeprowadzenie wykładu w ramach 

studium rodziny oraz w ramach diecezjalnych sympozjów poświęconych rodzinie na 

temat zadań misyjnych i misjonarskich Kościoła domowego; animowanie misyjne 

w czasie spotkań z dekanalnymi referentami rodzin, przekazywanie doradcom misyjnych 

materiałów; ukazywanie narzeczonym misyjnego wymiaru małżeństwa i rodziny 

w ramach ich spotkań: katechez przedmałżeńskich, weekendów dla narzeczonych, dni 

                                                                                                                                                               

w świecie, w Polsce oraz w diecezji. Szafarzom można także zaproponować, aby zachęcali chorych, których odwiedzają, 

do włączenia się w Misyjne Apostolstwo Chorych. 
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  Np. kolportaż kalendarzy i różańców misyjnych oraz rozdawanie folderów misyjnych wśród uczestników kursu.  
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  Por. F. JABŁOŃSKI, Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski, s. 131–132. 
753

  Por. Tamże, s. 132–134.  



skupienia; proponowanie w materiałach wydawanych przez duszpasterstwo rodzin mi-

syjnych akcentów: instrukcji duszpasterskiej, informatorów, materiałów dla doradców, 

narzeczonych, organizowanie wspólnie z Wydziałem odnowień przyrzeczeń małżeńskich 

w diecezji. Przykładem może być. Referat Rodzin w Gnieźnie, który w 2001 r. podjął 

inicjatywę, aby na Mszę św. z okazji bożonarodzeniowego spotkania doradców życia 

małżeńskiego i rodzinnego zapraszani byli również małżonkowie, którzy danego roku 

przeżywają swoje jubileusze małżeńskie: 25 i 50 lat oraz swoje okrągłe rocznice, np.: 5., 

10., itp. Diecezjalny duszpasterz zachęca także proboszczów, aby przy tej okazji wysyłali 

imienne zaproszenia do małżeństw. Każdego roku przygotowywana jest przez Referat 

Rodzin specjalna pamiątka odnowienia ślubowania, którą otrzymują małżonkowie, 

a która w wyraźny sposób nawiązuje do hasła danego roku duszpasterskiego. Zawiera też 

życzenia i podziękowania dla małżonków za trwanie w sakramentalnym związku mał-

żeńskim. W czasie tych spotkań prowadzona jest również animacja misyjna. W ciągu 14 

lat (2001–2015) ponad 20 tysięcy par małżeńskich w różnych parafiach uczestniczyło w 

takim „święcie małżeństw” i odnowiło przyrzeczenia małżeńskie754. Kolejną inicjatywą 

może być promocja świętych i błogosławionych małżeństw i ukazywanie sposobu reali-

zacji misyjnego wymiaru: ad intra, ad extra i ad gentes w ich codziennym życiu. Przy-

kładem takiej inicjatywy może być także gnieźnieński Referat Rodzin, który od 2014 r. 

prowadzi dzieło peregrynacji relikwii małżonków: świętych Ludwika i Zelii Martin oraz 

błogosławionych Ludwika i Marii Quattrocchi po parafiach diecezji gnieźnieńskiej oraz 

innych755. W wielu parafiach odbywa się także peregrynacja relikwii po rodzinach756. 

Każda z tych rodzin otrzymuje wówczas certyfikat potwierdzający przyjęcie relikwii757.  

Ważnym elementem animacji misyjnej jest także umisyjnianie katechezy parafialnej 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Jednym z głównych celów tej katechezy jest wycho-

wanie młodzieży do odpowiedzialnej miłości i wyboru właściwej drogi życiowej, która 
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  Wzór zaproszenia i pamiątki zawiera Aneks 26.  
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  W ramach takiej wizyty odprawiana jest uroczysta Eucharystia, w czasie której głoszone jest kazanie o świętości 

małżonków, następnie ma miejsce błogosławienie małżonków relikwiami i wręczenie im pamiątkowego obrazka przed-

stawiającego błogosławione pary małżeńskie. 
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  Chętna rodzina zabiera po Mszy św. relikwie wraz z obrazem małżonków do swojego domu, aby przez ich wsta-

wiennictwo modlić się za własne małżeństwo i rodzinę. Następnego dnia małżonkowie przynoszą relikwie do kościoła 

i uczestniczą we Mszy św., po której relikwie zabiera następna chętna rodzina. 
757

  Wzór certyfikatu zawiera Aneks 27. 



może być także powołaniem do pracy na misjach. Gnieźnieński Referat Rodzin dla sa-

mych uczestników katechezy opracował i wydał indeks: Jaką wybrać drogę w życiu? 

Małżeństwo. Życie konsekrowane. Kapłaństwo. Misje. Stan wolny758 oraz specjalne za-

świadczenie o ukończeniu katechizacji. Zarówno w indeksie, jak i w materiałach dla 

prowadzących wyraźnie zaznaczono, że w szerokim wachlarzu życiowych dróg, przed 

wyborem której staje młody człowiek, jest powołanie misjonarskie.  

W ramach obchodów Dnia Świętości Życia759 czy Narodowego Dnia Życia760 można 

zaproponować włączenie się do duchowej adopcji na misjach. 

Kolejną agendą diecezjalną, z którą powinien współpracować Wydział Misyjny jest 

Referat Spraw Zakonnych. Efektem tej współpracy winna być permanentnie prowadzona 

animacja misyjna osób konsekrowanych w diecezji. W czasie spotkań można wygłosić 

prelekcję o misyjnych wymiarach ślubów zakonnych oraz zadaniach Kościoła diecezjal-

nego, parafialnego i Kościoła domowego761. 

Animację misyjną należy również realizować w ramach szeroko rozumianego apo-

stolatu biblijnego, a także w odniesieniu do działalności oraz różnych form duszpaster-

stwa biblijnego promowanych i prowadzonych przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. 

Dzieło to odwołuje się do nakazu misyjnego, by poprzez głoszone słowo „pozyskiwać 

uczniów Chrystusa we wszystkich narodach” (Mt 28,19). Przykładem realizacji tego 

zadania było sympozjum biblijnomisjologiczne zorganizowane przez Dzieło Biblijne im. 

Jana Pawła II i Referat Misyjny w Gnieźnie, podczas którego uczestnicy wysłuchali 

dwóch wykładów, biblisty i misjologa, na temat misji w Piśmie Świętym762. 

Bardzo dogodnymi, choć rzadko „wykorzystywanymi” miejscami, w których mo-

głaby odbywać się owocna animacja misyjna, są diecezjalne domy rekolekcyjne. Dyrek-

torów tych ośrodków warto zachęcać (we współpracy z referentem misyjnym) do podję-

cia pewnych działań ułatwiających tę animację. Chodzi m.in. o: wyposażenie pokoi reko-
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  Por. Indeks uczestnika katechezy parafialnej. 
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  Obchodzony jest w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  
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  Obchodzony jest 24 marca. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy uchwały 27.08.2004 r. 
761

  W archidiecezji gnieźnieńskiej każdy dom zakonnych obejmuje swym patronatem misjonarzy z diecezji oraz ich 

rodziny.  
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  Takie sympozjum odbyło się w Gnieźnie 3.10.2015 r. Współną inicjatywę podjęli: Moderator Dzieła Biblijnego – ks. 

prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa i autor niniejszej dysertacji.  



lekcyjnych w Pismo Święte, kalendarze misyjne oraz w obrazy świętych patronów misji, 

świętych i błogosławionych małżonków; wyłożenie w kaplicy folderów z modlitwami za 

misje (szczególnie z papieskimi intencjami) oraz różańców misyjnych, zorganizowanie 

wystawy misyjnej, wzbogacenie zbiorów w bibliotece o książki misjologiczno-misyjne 

oraz dotyczące teologii małżeństwa i rodziny; zaprenumerowanie czasopism misyjnych 

i rodzinnych do czytelni: zapraszanie dyrektora diecezjalnego PDM do wygłoszenia ka-

techezy o misjach (szczególnie dla grup, w których są małżeństwa i całe rodziny, np. 

w czasie dni skupień, konwiwencji czy rekolekcji Domowego Kościoła, grup Notre Da-

me, Rodzin Nazaretańskich, Drogi Neokatechumenalnej itp.). 

Oprócz współpracy z innymi agendami diecezjalnymi Wydział powinien także pro-

wadzić stałą formację w parafiach w diecezji, docierając w ten sposób bezpośrednio do 

rodzin. W perspektywie otwierania się Kościoła diecezjalnego na dzieło misyjne ko-

nieczne jest przekazywanie informacji o tematyce misyjnej docierającej do wszystkich 

wiernych.  

W tym celu należy publikować czasopisma informacyjne, foldery i kalendarze mi-

syjne będące nieodzownym narzędziem animacji i formacji misyjnej. Może to być np. 

misyjny kalendarz, który powinien zawierać elementy formacyjne (w wielu kalendarzach 

imiona świętych i błogosławionych, a także dni misyjne w ciągu roku nie są zaznaczone). 

Na uwagę zasługuje kalendarz wydawany przez Świętowojciechową Rodzinę Misyjną763 

oraz specjalny dla rodzin764. 

Inną formą animacji jest wydawanie i kolportaż materiałów okolicznościowych, np.: 
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  Publikacja ta miała charakter kalendarza liturgiczno-misyjnego. Zaznaczono w nim wspomnienia świętych 

i błogosławionych (kolor czarny), święta (kolor niebieski), uroczystości (kolor czerwony) i dni misyjne w ciągu roku 

(kolor zielony). W poszczególnych miesiącach umieszczona została papieska intencja misyjna. Kalendarz drukowany był 

w latach 2001–2012 i trafiał każdego roku do około 6 tysięcy rodzin. 
764

  W 2010 r., jako ad experimentum, wydany został „Rodzinny Kalendarz Misyjny”, który stanowił kolejny krok do 

ożywiania świadomości misyjnej, tym razem wśród małżonków, rodziców i dzieci. Był on dedykowany całym rodzinom. 

Kalendarz miał zachęcać do modlitwy za misjonarzy, dzieło misyjne oraz za wszystkie rodziny świata. Prezentował syl-

wetki świętych i błogosławionych związanych z dziełem misyjnym, m.in.: świętych małżonków Luisa i Zelię Martin wraz 

z córką – św. Teresą z Lisieux, która jest patronką misji, francuskiego biskupa Karola de Forbin-Jansona – założyciela 

Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, sługę Bożą Paulinę Jaricot, która założyła Żywy Różaniec i jest inicjatorką Papie-

skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, sługę Bożego abp. Fultona J. Sheena – twórcę misyjnego różańca, którego kolory 

mają symbolizować pięć kontynentów świata: por. F. JABŁOŃSKI, Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski, s. 99. Ka-

lendarz zawiera Aneks 28. 



folderów, ulotek i naklejek, legitymacji, podkładek komputerowych. Jedną z propozycji 

mogą być ulotki tematycznie związane z animacją misyjną w diecezji, np. Misyjne ABC 

dla: kapłanów765, katechetów766, rodzin767, bierzmowanych768 i chorych769 . 

Ważnymi narzędziami, które mogą wspomóc animację i formację misyjną rodzin, są 

także: Internet, portale społecznościowe, artykuły o misjach w lokalnej prasie oraz wy-

stawy misyjne stałe lub ruchome.  

1.2.2. Formacja misyjna małżonków i rodzin w diecezji770 

Formacja misyjna małżeństw i rodzin w diecezji powinna odbywać się poprzez or-

ganizowanie dla nich specjalnych rekolekcji, dni skupienia o tematyce misyjnej czy szkół 

animatora misyjnego. Z taką inicjatywą można by wyjść najpierw do rodziców 

i krewnych misjonarzy, a także do rodziców dzieci należących do Ognisk Misyjnych. 

W Tygodniu Misyjnym warto zorganizować dla nich spotkanie, by w ten sposób zaak-

centować, jak wielką rolę odgrywają rodzice w formowaniu ducha misyjnego. Jednocze-

śnie może to być okazja do formowania misyjnego samych rodziców.  

Pewną ideą jest organizowanie misyjnych wystaw, którą użyczano by 

                                                           
765

  Misyjne ABC dla kapłanów zawiera następujące elementy: Misyjna natura prezbiteratu; Osobista troska kapłana 

o misje; Duszpasterstwo parafialne na rzecz misji (Animacja misyjna w ramach posługi Słowa; Animacja misyjna 

w ramach posługi sakramentalnej i liturgicznej; Przeprowadzanie zbiórek materialnych dla kapłanów i zachęcanie do tego 

wiernych) oraz informacje o Papieskiej Unii Misyjnej. Misyjne ABC dla kapłanów zawiera Aneks 29.  
766

  Misyjne ABC dla katechetów zawiera najważniejsze informacje na temat szkolnego Ogniska Misyjnego. Materiał 

skierowany jest do katechetów w celu zachęcenia ich do założenia Ogniska Misyjnego, dlatego opisuje: jak założyć Ogni-

sko Misyjne, od czego należy zacząć, jakie podjąć inicjatywy, w jakim kierunku powinna zmierzać działalność, jakie jest 

znaczenie modlitwy. Zawiera adresy internetowych stron misyjnych oraz informacje dotyczące sposobów wspierania 

i organizowania pomocy materialnej dla dzieła misyjnego. Misyjne ABC dla katechetów zawiera Aneks 30. 
767

  Misyjne ABC dla małżeństw i rodzin obejmuje takie zagadnienia, jak: Misyjne źródła małżeństwa i rodziny, Misyj-

ność wewnątrz rodziny – ad intra, Misyjność na zewnątrz rodziny – ad extra, Współpraca misyjna małżeństw i rodzin – ad 

gentes oraz Modlitwa małżonków za misje. Misyjne ABC dla małżeństw i rodzin zawiera Aneks 31.  
768

  Misyjne zadania bierzmowanych prezentuje następujące zagadnienia: Misyjny wymiar bierzmowania, Papieże do 

bierzmowanych, Współpraca misyjna bierzmowanych, Papieskie Dzieło Piotra Apostoła, Bierzmowany współpracowni-

kiem Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła, Modlitwa bierzmowanego za misje. Misyjne zadania bierzmowanych zawiera 

Aneks 32. 
769

  Misyjne ABC dla chorych adresowane jest do ludzi chorych i cierpiących. W kilku zdaniach tłumaczy, czym jest 

Misyjne Apostolstwo Chorych, podaje jego cel oraz zobowiązania członków. Chory znajdzie tutaj m.in. przykładową 

modlitwę za misje oraz historię Dnia Cierpienia w Intencji Misji. Misyjne ABC dla chorych zawiera Aneks 33.  
770

  Sugestie dla diecezji odnośnie do jej umisyjnienia: por. F. JABŁOŃSKI, Jak umisyjnić, s. 279–291. 



i prezentowano w kolejnych parafiach diecezji. Wystawy te zawierałyby informacje na 

temat Papieskich Dzieł Misyjnych i ich działalności oraz diecezjalnego Dzieła Misyjne-

go, a także ukazywałyby pracę misjonarzy pochodzących z diecezji.  

Warto również promować wydane dotychczas książki, kalendarze czy foldery przed-

stawiające pracę misyjną kapłanów diecezjalnych. W diecezjach organizowane są różnego 

rodzaju festiwale piosenek religijnych. Może warto by pomyśleć o festiwalu piosenki reli-

gijnej z krajów misyjnych. W sanktuariach z kolei można by stworzyć punkty informacyjne 

na temat Papieskich Dzieł Misyjnych i diecezjalnego Dzieła Misyjnego, a także zorgani-

zować stałe wystawy misyjne. Ciekawą inicjatywą mogłyby okazać się rajdy misyjne np. 

do sanktuariów diecezjalnych. Warte uwagi jest również wprowadzenie wątku misyjnego 

w tematykę przeprowadzanych w diecezjach sympozjów na temat rodziny organizowanych 

przez różne stowarzyszenia prorodzinne. Przykładem mogłyby być konferencje lub sympo-

zja pod hasłem „Rodzina a misje” lub „Rodzina dla misji”.  

1.2.2.1. Formacja w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych 

Podstawową cechą Papieskich Dzieł Misyjnych jest ukierunkowanie działań na 

wszystkich członków wspólnoty chrześcijańskiej: kapłanów, zakonników i zakonnice, 

osoby zaangażowane w duszpasterstwo (Papieska Unia Misyjna), świeckich, zwłaszcza 

rodziny (Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary), dzieci (Papieskie Dzieło Misyjne 

Dzieci), młodzież (Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła).  

PDM są wyjątkowym narzędziem w animacji i formacji misyjnej diecezji. Dzięki 

poszczególnym dziełom można dotrzeć do całej wspólnoty diecezjalnej. 

W prezentowanym materiale zostaną przedstawione sposoby realizacji i propozycje dla 

animacji i formacji misyjnej diecezji. 

Działalność PUM w pierwszej kolejności polega na animacji misyjnej wśród kapła-

nów, którą prowadzi sekretarz diecezjalny tego dzieła. Przedsięwzięcie to powinno od-

bywać się na kilku płaszczyznach animacji i formacji: dziekanów w ramach konferencji 

dziekańskiej, kapłanów w ramach diecezjalnych konferencji, spotkań czy rekolekcji ka-

płańskich oraz dekanalnych referentów misyjnych w ramach spotkań formacyjnych. Co 

jakiś czas w cykl tych spotkań warto by włączyć dłuższy wykład na temat misyjności 

Kościoła domowego. 

Główne oddziaływanie misyjno-rodzinne na duchowieństwo diecezjalne powinno 



być prowadzone przez dekanalnych referentów misyjnych771 oraz dekanalnych referen-

tów rodzin formalnie powołanych przez biskupa diecezjalnego. Polega ono na ukazywa-

niu przede wszystkim misyjnego zadania rodziny, a także na zaopatrywaniu w materiały 

misyjne i rodzinne772. Wskazane jest również, aby co kilka lat włączyć problematykę 

ewangelizacji misyjnej i misyjności Kościoła domowego w tematykę rekolekcji dla du-

chowieństwa.  

PUM swoją troską formacyjną powinna objąć także kleryków, nowicjuszy 

i nowicjuszki. W ramach wykładów należałoby podjąć temat związany 

z odpowiedzialnością rodziny za misje, np. „Misyjny Kościół domowy”. Ważnym sposo-

bem kształtowania świadomości misyjnej alumnów są spotkania misjonarzy 

i promotorów misji z całą społecznością seminaryjną. Szczególnie polecane jest spotka-

nie z małżonkami pracującymi na misjach, rodzinami zaangażowanymi w misje czy ro-

dzicami i krewnymi misjonarzy. W seminariach warto propagować Misyjne Koła Różań-

cowe. Jedna z takich grup mogłaby modlić się za rodziny, a szczególnie za rodziców: 

misjonarzy, kapłanów i kleryków. W Niedzielę Dobrego Pasterza alumni seminarium, 

głosząc konferencje powołaniowe, mogliby także podejmować aspekt powołania misyj-

nego i misjonarskiego rodziny.  

Pogłębianiu misyjnej świadomości studentów seminarium służy Kleryckie Ognisko 

Misyjne. W zakres jego prac można włączyć wątek rodzinnomisyjny, np. poprzez propa-

gowanie świętych i błogosławionych małżonków, ukazywanie świadectw małżeństw 

misyjnych, podjęcie problematyki rodzin żyjących na terytoriach misyjnych, duszpaster-

stwa rodzin prowadzanego przez misjonarzy na misjach, zaproszenie na spotkanie Ogni-

ska czy całej społeczności seminaryjnej małżonków zaangażowanych w ruchy proro-

dzinne czy mających doświadczenie misyjne. Patronem Ogniska Misyjnego może być 

np. małżeństwo – święci Zelia i Ludwik Martin.  

Animacja misyjna prowadzona przez członków Ogniska może przybrać postać ad 
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  O roli dekanalnego referenta misyjnego: zob. F. JABŁOŃSKI, Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski, s. 27–28.  
772

  Np. dokumenty Kościoła: Redemptoris missio, Familiaris consortio, Dokument Konferencji Episkopatu Polski 

Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin; książki misjologiczne i agendy misyjno-

liturgiczne (np. Liturgiczne vademecum misyjne, Katechezy misyjne dla młodzieży czy chorych) oraz czasopisma: „Lumen 

Gentium”, „Misje Dzisiaj”, „Głos dla życia”, „Tak Rodzinie”.  

 



gentes. Istnieje bowiem możliwość wyjazdu na praktyki pastoralne do krajów misyjnych. 

Doświadczenie pracy w innych państwach niewątpliwie wzmacnia zaangażowanie klery-

ków i może być zalążkiem przyszłego powołania misjonarskiego. Jest to też okazja do 

poznania życia rodziny w różnych krajach i kręgach kulturowych.  

Niezmiernie ważną grupą formacyjną w rozważanym temacie są małżonkowie 

i rodzice, którzy również powinni być objęci działaniem Papieskiej Unii Misyjnej. Aby 

rodzina mogła być świadkiem i przekazicielem wiary przyjętej i przeżywanej w obrębie 

ogniska domowego, powinna być misyjnie animowana773. Sekretarz diecezjalny Papie-

skiej Unii Misyjnej mógłby w parafiach spotykać się z rodzicami dzieci pierwszokomu-

nijnych oraz bierzmowanych i wygłosić prelekcję o rodzinie w kontekście misyjnym, 

jednocześnie uświadamiając rodzicom także ich odpowiedzialność za dzieła misyjne.  

Do jego zadań powinno należeć także odwiedzanie i spotykanie się z rodzicami mi-

sjonarzy oraz systematyczna korespondencja z nimi. Patronatem modlitewnym powinni 

zostać objęci misjonarze, ale także ich rodziny.  

W ramach inicjatyw PDMD pragnie jeszcze bardziej zaangażować rodziców poprzez 

proponowanie ich dzieciom, by uczestniczyły w tym dziele. Współpraca ta może odby-

wać się w ramach diecezjalnych spotkań z rodzicami dzieci należących do Ogniska Mi-

syjnego oraz ogólnodiecezjalnych spotkań kolędników misyjnych z rodzicami.  

W ramach działalności PDRW proponowane jest „wyjście do rodzin” poprzez 

wprowadzenie na grunt polskiej rzeczywistości „Rodzin Misyjnych”. W latach 90. ubie-

głego stulecia w kilku krajach Ameryki Południowej (m.in. Argentyna, Chile, Kolumbia) 

rozpoczęła działalność „Rodzina Misyjna”, która opiera się na Papieskim Dziele Roz-

krzewiania Wiary. Każda „Rodzina Misyjna”, jako rodzina katolicka, stawia sobie za cel 

wewnętrzny rozwój, który wykorzystany będzie do szerzenia Ewangelii w różnych śro-

dowiskach. Jej działalność koncentruje się na trzech polach: wewnątrz rodziny (katechi-

zacja), w najbliższym otoczeniu (apostolstwo) i poza granicami swojego kraju (misje). 

„Rodzina Misyjna” skupia się wokół parafialnego duszpasterstwa rodzin oraz ruchów 

apostolskich rodzin, aby nasycić je duchem misyjnym. Ponadto bierze na siebie odpo-

wiedzialność za misję Kościoła ad gentes oraz zobowiązuje się do: codziennej modlitwy 

w intencji potrzeb całego świata, ciągłych wyrzeczeń na rzecz misji, wnoszenia wkładu 
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  Por. A. GIL GARDA, Misjonarze i animatorzy misyjni, s. 19–20.  



ekonomicznego w postaci ofiar pieniężnych na rzecz misji katolickich, służenia, na miarę 

możliwości, wszystkim, którzy tego potrzebują, bycia w gotowości do ewangelizowania 

w miejscu, gdzie potrzebna jest obecność Ewangelii i miłości Boga. 

„Rodziny Misyjne” spotykają się co tydzień, gromadząc wszystkich członków, aby 

wzrastać w wierze, duchowości, służbie i życiu rodzinnym. Spotkania te mają także na 

celu pozostawanie w dialogu i poczuciu wzajemnej pomocy i miłości chrześcijańskiej. 

Ważnym ich zadaniem jest także dzielenie się duchem misyjnym z innymi rodzinami 

oraz uczestnictwo w działalności parafialnej i ruchach rodzinnych w celu realizacji po-

mocy misyjnej na rzecz innych rodzin. „Rodziny Misyjne” systematycznie spotykają się 

z proboszczem wspólnoty oraz z dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Często spotykane jest lokalne współistnienie rodzin misjonarskich, które ma na celu wy-

mianę doświadczeń wnoszących wkład do animacji, formacji oraz organizacji wspólnot 

domowych. Będąc w grupie „Rodzin Misyjnych”, można czerpać z doświadczenia in-

nych rodzin, np. co do tego, jak żyć w duchu katolickim, służyć pomocą innym rodzinom 

w ich rozwoju duchowym, mieć własny wkład w misję ewangelizacyjną, którą Bóg po-

wierzył każdej rodzinie poprzez szerzenie Jego miłości w ramach rodziny, wspólnoty 

oraz wśród najbardziej potrzebujących poza granicami kraju774. 

PDRW powinno zwrócić się także do chorych z prośbą o włączenie się do Misyjne-

go Apostolstwa Chorych. Taką próbę podjął Referat Misyjny w Gnieźnie. Do wszystkich 

parafii w diecezji zostały rozesłane specjalne foldery775, w których zawarto informację 

o Misyjnym Apostolstwie Chorych, o sposobach włączenia się w to dzieło, a także pro-

pozycje modlitwy. Każdy proboszcz otrzymał list z prośbą skierowaną od dyrektora die-

cezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych, aby foldery te kapłani przekazali chorym pod-

czas odwiedzin w ramach pierwszego piątku miesiąca. Otrzymali je także nadzwyczajni 

szafarze Komunii św. posługujący w archidiecezji z prośbą o przekazanie chorym.  

W PDPA można zaangażować rodziny kleryków, kapłanów diecezjalnych 

i zakonnych. 
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  Por. Familia Misionera [online]; Familias Misioneras de Argentina: [online]. 
775

  Por. Aneks 33. 



1.2.2.2. Formacja misyjna w działalności zrzeszeń religijnych 

Katolicka Agencja Informacyjna wydała Leksykon ruchów i stowarzyszeń 

w Kościele. Publikacja ta zawiera opisy około 150 zrzeszeń ludzi świeckich działających 

na terenie Kościoła w Polsce776. Do pierwszej grupy należą ruchy i stowarzyszenia po-

chodzenia zagranicznego, które w Polsce znalazły odzew777. Drugą grupą są ruchy wy-

wodzące się z Polski, które osiągnęły zasięg międzynarodowy778. Trzecią grupę stanowią 

zakony świeckich oraz zakony rycerskie779. Do czwartej grupy zaliczamy bractwa, stowa-

rzyszenia i ruchy780. Piątą grupę stanowią ruchy, stowarzyszenia społeczne, kulturalne, 

zawodowe i inne781. Łącznie w 2001 r. liczyły one ponad 1,5 miliona osób. 

Ruchy te wykazują wrażliwość na sprawy rodziny i potrzebę poszanowania życia 

nawet wtedy, gdy ich główny charyzmat nie dotyczy bezpośrednio zadań związanych 
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  Por. A. PETROWA-WASILEWICZ, Leksykon ruchów i stowarzyszeń, s. 359. 
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  Droga Neokatechumenalna, Komunia i Wyzwolenie, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Focolari, Ruch Szensztacki, 

Ruch „Wiara i Światło” oraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Mniej rozpowszechnione u nas, a przez to i mniej znane, 

są ruchy i stowarzyszenia wywodzące się z Francji: „Ogniska Światła i Miłości” (Foyers de Charité), Wspólnota „Nowa 

Droga” (Chemin Neuf), Wspólnota „Chleb Życia”, Wspólnota „Emmanuel”, a także wywodzący się z Włoch „Ruch dla 

Lepszego Świata” (Movimento per il Mondo Migliore). Wśród ruchów o zasięgu międzynarodowym należy wspomnieć 

o wywodzącym się z Irlandii Legionie Maryi: E. WERON, Przegląd ruchów i stowarzyszeń, s. 173–174.  
778

  Należą do nich: Ruch „Światło-Życie” i związany z nim Ruch Rodzin Domowy Kościół oraz Ruch „Rodzin Nazare-

tańskich: tamże, s. 174.  
779

  Zakony świeckie to: Franciszkański Zakon Świeckich, Oblaci Benedyktyńscy, Świecki Zakon Karmelitów Bosych 

oraz Zakon Świeckich Dominikanów. Z kolei do zakonów rycerskich zaliczamy: Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozo-

limskiego, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (dawniejsze nazwy: Zakon Joannitów, Suwerenny Rycerski Zakon 

Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim lub Maltańskim): tamże, s. 175–176. 
780

  Do najstarszych zrzeszeń świeckich należą najpierw różnego rodzaju arcybractwa i bractwa, takie jak: Arcybractwo 

Męki Pańskiej, Arcybractwo Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi, Arcybractwo Ducha Świętego, Arcybractwo Konającego 

Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej, Arcybractwo Straży Honorowej, Archikonfraternia Literacka, a dalej: Brac-

two Paskowe, Bractwo Szkaplerza, Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Do najstar-

szych stowarzyszeń należą: Sodalicja Mariańska, Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, Zjednoczenie 

Apostolstwa Katolickiego, Żywy Różaniec. Do najnowszych inicjatyw rozbudzonego życia religijnego w Polsce należą 

różne ruchy, grupy, wspólnoty i stowarzyszenia związane z kultem Miłosierdzia Bożego: tamże, s. 176–179. 
781

  W tej grupie można wymienić: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 

Kluby Inteligencji Katolickiej, Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Związek Centralny Dzieła Kolpinga. Jednym 

ze starszych polskich ruchów jest Rycerstwo Niepokalanej. Nowym zjawiskiem w Kościele w Polsce jest powstawanie 

Szkół Nowej Ewangelizacji. Wśród różnych stowarzyszeń i ruchów mają profile: charytatywny, rodzinny i wychowawczy. 

Osobną pozycję w Leksykonie zarezerwowano na omówienie tych dwóch rzeczywistości współczesnego Kościoła, jakimi 

są Akcja Katolicka oraz Prałatura Świętego Krzyża Opus Dei: tamże, s. 180–181. 



z duszpasterstwem rodzin. Cel apostolski poszczególnych ruchów, zwłaszcza prorodzin-

nych, wpisuje się obiecująco w urzeczywistnianie się Kościoła w rodzinach i poprzez 

rodziny. Jest to wielka szansa zarówno dla ruchów, które wciąż potrzebują integracji 

z życiem Kościoła, jak i dla duszpasterstwa rodzin, które ze strony ruchów może być 

wzbogacone ich szczególną dynamiką. Skoro rodzina jest drogą Kościoła z wielu wzglę-

dów pierwszą i najważniejszą (por. GrS 14), to droga ruchów wzbogacających życie 

Kościoła nie może pomijać współczesnych rodzin782.  

Klasyfikacja zrzeszeń rodzinnych zależy od przyjętego kryterium podziału. Wie-

sław Śmigiel w swojej klasyfikacji wyróżnił cztery zasadnicze grupy: zrzeszenia mające 

trwały dorobek i doświadczenie pracy, np. Rodzina Rodzin, Domowy Kościół, Spotkania 

Małżeńskie, Przymierze Rodzin; zrzeszenia współpracujące ze wspólnotami zakonnymi, 

np. Rodziny Urszulańskie oraz Rodziny Szensztackie; ruchy obrony życia; stowarzysze-

nia, np. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” 

oraz Stowarzyszenie Odnowa Rodzin, Ogniska Świętej Rodziny783. 

Ważne miejsce zajmuje Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (skupia 

około 30% organizacji prorodzinnych) oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 

(skupia około 100 pomniejszych organizacji). Należy do niej 126 ruchów i organizacji 

działających w obronie życia nienarodzonych i wspomagających rodzinę784. 

Wśród ruchów i grup apostolskich, z których po formacji małżeństwa i rodziny wy-

jeżdżają na misje lub też wspierają systematycznie misyjne dzieło Kościoła785, należy 

wymienić przede wszystkim Drogę Neokatechumenalną786. W ramach tego ruchu naro-

dziła się w 1986 r. idea „Rodziny w misji” jako odpowiedź na apel Jana Pawła II o nową 

ewangelizację787.  

                                                           
782

  Por. W. JANKOWSKI, Ruchy prorodzinne w Polsce, s. 115–116.  
783

  Por. W. ŚMIGIEL, Zrzeszenia rodzin katolickich, s. 65–75; W. JANKOWSKI, Święta Rodzina, s. 680–686. 
784

  Por. D. KŁECZEK, Polskie ruchy obrony, s. 687–691. 
785

  Por. J. LIMANÓWKA, Misyjność w ruchach, s. 347–370. 
786

  Por. M. SĘDEK, Formacja do dojrzałości; Statut Drogi Neokatechumenalnej, art. 5 § 1, s. 15–96; F. PEŁKA, Droga 

Neokatechumenalna; Pawła VI i Jana Pawła II spotkania ze Wspólnotami; E. ZOFFOLI, Czy „Droga” Neokatechumenatu; 

P. SKIBA, Neokatechumenat propozycją katechezy parafialnej, s. 227–236. 
787

  Statut Drogi Neokatechumenalnej w art. 33 postanawia: „Realizacja Drogi Neokatechumenalnej może być wspoma-

gana przez rodziny w misji, które na prośbę Biskupów osiedlają się w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie 

konieczna jest implantatio Ecclesiae (§ 1). Rodziny te są wskazane przez Ekipę Odpowiedzialną za Drogę podczas odpo-



Innym ruchem, którego członkowie – rodziny także wielodzietne udają się na misje, 

jest Ruch Rodzin Nazaretańskich, który funkcjonuje w wielu diecezjach Polski oraz za 

granicą. Czerpie on inspirację m.in. z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

(por. Statut 6,2)788.  

Ruch Światło-Życie789, w ramach którego powstała Diakonia Misyjna, ma na celu 

głoszenie Ewangelii poza granicami Polski, zarówno w formie krótkich rekolekcji ewan-

gelizacyjnych, jak i wolontariatu misyjnego oazowiczów. Diakonia Misyjna jest natural-

nym „zapleczem logistycznym” dla posłanego: dba o nią, wspiera modlitewnie, ale też 

materialnie, organizując różne akcje (m.in. zbiórki pieniędzy czy różnego rodzaju misyj-

ne akcje, festyny, loterie itp.). Jej głównym celem jest koordynowanie i propagowanie 

programu „Adopcji na odległość”, pobudzanie w Ruchu ducha misyjnego i poszerzanie 

świadomości misyjnej wśród oazowiczów790. W ramach Ruchu Światło-Życie działa 

Ruch „Domowy Kościół”, który pomaga małżonkom i rodzinom stawać się żywą ko-

mórką Kościoła lokalnego, czyli parafii. Praca wychowawcza i samowychowawcza sku-

pia się i dokonuje w tzw. kręgach złożonych z 4–7 małżeństw791, z którego małżonkowie 

wyjeżdżają na misje792. 

W Toruniu powstał ruch „PRO-MISJA” Przymierze Katolików na rzecz Ewangeli-

zacji i Misji. Został powołany dekretem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego dnia 

21.05.2003 r. Formacja tego stowarzyszenia zmierza do zakorzenienia członków wspól-

noty w Chrystusie i uczy zasad chrześcijańskiego życia w różnych dziedzinach (relacje 

rodzinne, relacje we wspólnocie, życie zawodowe i społeczne). Jej główną osią jest jed-

nak motywowanie do dzielenia się Ewangelią, uświadamianie odpowiedzialności za pra-

                                                                                                                                                               

wiednich konwiwencji spośród tych rodzin, które dobrowolnie zgłosiły swoją gotowość udania się dokądkolwiek, po 

rozważeniu, z ufnością w Panu, zarówno potrzeb Kościoła, jak i braku przeszkód dla własnej rodziny. Są one zazwyczaj 

rozesłane przez swojego Biskupa podczas odpowiedniej celebracji (§ 2). Rodzina w misji pozostaje złączona ze swoją 

parafią i wspólnotą, do której powraca, co pewien czas, aby uczestniczyć w drodze swojej wspólnoty. Ponadto zgadza się 

przeżywać swoją misję w kruchości – wspomagana ewentualnie przez macierzystą wspólnotę – pozostając wolną, by 

przerwać ją w każdej chwili (§ 3)”. Statut Drogi Neokatechumenalnej. 
788

  Ruch został założony w 1985 r. przez ks. prof. dr. Tadeusza Dajczera.  
789

  Por. G. RENCZ, Ruch Światło-Życie, s. 221–226.  
790

  Por. Oazowy Wolontariat Misyjny [online].  
791

  Por. 35 lat Domowego Kościoła w liczbach, s. 38–42. Por. B. I A. GUZIK, Komunikacja w małżeństwie, s. 4–62; 

E. Weron, Przegląd ruchów i stowarzyszeń, s. 173–181. 
792

  Por. F. JABŁOŃSKI, Jak Akwila i Pryscylla, s. 33–37. 



cę misyjną Kościoła i szkolenie w tym zakresie. Realizowana jest poprzez: studium bi-

blijne w małych grupach, spotkania średnich grup pastoralnych, spotkania modlitewne 

z katechezą biblijną, rekolekcje letnie, czuwania noworoczne, seminaria tematyczne, 

konferencje misyjne, warsztaty i sesje szkoleniowe. Członkowie angażują się w życie 

Kościoła lokalnego, ale także coraz wyraźniej zarysowuje się orientacja misyjna – krót-

koterminowe wyjazdy na Łotwę, Litwę, Ukrainę, Słowację, do Norwegii, Rosji, Kazach-

stanu, Kirgistanu, Uzbekistanu zaowocowały założeniem stowarzyszenia o charakterze 

misyjnym i posłaniem stałych pracowników do Mongolii i na Ukrainę, wyjeżdżają rów-

nież małżeństwa793. Stowarzyszenie jest częścią powstającej międzynarodowej sieci 

wspólnot katolickich European Network of Communities794.  

Godna polecenia dla rodzin w parafii jest Unia Misyjna Rodzin, która powstała 

w diecezji bielsko-żywieckiej. Jest ona dziełem duchowym i modlitewnym. Polega na 

łączności z duszpasterzami i odpowiedzialnymi za dzieło misyjne, tworzeniu modlitew-

nej wspólnoty stanowiącej duchowe zaplecze dla misjonarzy i wolontariuszy misyjnych. 

To grupa osób, która chce modlić się w rodzinie za misjonarzy i ich dzieło795. Program do 

realizacji: w rodzinach: jeden raz w tygodniu wspólna rodzinna modlitwa – w każdą śro-

dę o godzinie 21.00 (wg uznania i możliwości danej rodziny – może być codzienna 

wspólna modlitwa); jeden raz w miesiącu dowolna ofiara na rzecz misji; osoby, które 

chcą wnieść czynny udział w misyjne dzieło Kościoła (konkretne zadania, organizowanie 

różnych przedsięwzięć, zbiórki pieniężne oraz wyjazd na misje), będą pracować 

w ramach programu Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego lub innych promisyjnych 

organizacjach na terenie diecezji796. 

Wiele małżeństw i rodzin oraz indywidualnych osób należy do Stowarzyszenia Ży-

                                                           
793

  Por. Tamże, s. 82–86. 
794

  Informator; Stowarzyszenia, ruchy, bractwa [online].  
795

  Odmawiają „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”, różaniec, papieską modlitwę za misje lub inną wybraną modlitwę, 

rozważając fragment Pisma Świętego. Unia Misyjna Rodzin ma także swój program działania: intencje modlitewne na 

dany miesiąc: w tym Papieska Intencja Misyjna oraz za dzieło misyjne Kościoła na poszczególnych kontynentach 

(wg kolorów różańca misyjnego), spotkania wspólne, Msza św., modlitwa (plus spotkanie przy stole – agapa); trzy razy 

w roku: opłatek i życzenia na Boże Narodzenie, spotkanie w okresie wielkanocnym, spotkanie w październiku, miesiącu 

różańcowym i misyjnym (wspólnie z wolontariuszami Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego im. bł. Jana Beyzyma oraz 

innymi misyjnymi organizacjami z terenu diecezji, wg możliwości i okoliczności spotkania). 
796

  Por. C. NOWOROLNIK, Rodzina, modlitwa i misja Kościoła; R. JOCHYMEK, Rodzina dla misji [online].  



wy Różaniec, którego założycielką była Paulina Jaricot797. Konferencja Episkopatu Pol-

ski zatwierdziła w 2012 r. Statut Stowarzyszenia Żywego Różańca w Polsce798, które we 

wszystkich polskich diecezjach angażuje ponad 1 milion osób. Przykładowo 

w archidiecezji gnieźnieńskiej jest około 18 tysięcy działaczy799. Formacja w ramach 

tego stowarzyszenia zawiera wiele aspektów misyjnych.  

Wśród ruchów polecanych rodzinom, które mają profil ewangelizacyjno-misyjny, 

mało zakorzenione w Polsce są: Wspólnota „Nowa Droga” (Chemin Neuf)800, Wspólnota 

„Emmanuel”801, Wspólnota Błogosławieństw802, Wspólnota Jan Chrzciciel803, Rycerze 

                                                           
797

  Projekt działania oparła ona na następującym założeniu: „W całym różańcu jest piętnaście tajemnic, piętnaście 

dziesiątek podzielonych na trzy części. Należy znaleźć piętnaście osób i każdej z nich powierzyć cztery małe zadania: 

codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca; rozważanie tajemnicy odpowiadającej dziesiątce (tajemnicy losowanej co 

miesiąc); znalezienie pięciu osób, które z kolei będą starały się znaleźć kolejnych chętnych; ofiarowanie co roku pięciu 

franków przeznaczonych na rozpowszechnianie 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. Jednocześnie każda z nich 

włącza się w „różaniec horyzontalny”, który zamienia się w trakcie piętnastu miesięcy w „różaniec wertykalny”, dlatego że 

zapewnia każdej osobie odmówienie różańca w całości. Do codziennej praktyki Żywego Różańca Paulina dodała comie-

sięczne spotkania ukierunkowane na odprawienie drogi krzyżowej oraz godzinnej adoracji eucharystycznej: F. JABŁOŃSKI, 

Paulina Jaricot, s. 45–46. 
798

  Por. TENŻE (red.), Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”, s. 12–19. 
799

  Por. TENŻE, Paulina Jaricot, s. 69. 
800

  Jej celem jest budowanie jedności najpierw między Bogiem a ludźmi, następnie w małżeństwach i rodzinach, 

w krajach i między wyzna-niami i religiami. Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga), Konstytucje, Warszawa-Wesoła 

2002, s. 21; J. COUTELLIER, Towarzyszenie duchowe, s. 22–26; M. KONARSKA, Nowa droga dla wszystkich, s. 24–25.  
801

  Program katechetyczny Wspólnoty Emmanuel składa się z dwóch etapów powiązanych z zobowiązaniami wspólnoto-

wymi. Do form katechetycznych Wspólnoty Emmanuel należą: szkoły ewangelizacji, spotkania modlitewne, sesje formacyjne, 

rekolekcje akademickie i młodzieżowe, misje parafialne, kursy Alfa i misje FIDESCO. Więcej o wspólnocie: P. BARYLAK, 

H. STAWNIAK, Udział Wspólnoty Emmanuel, s. 199–223; G. TEOFILSKI, Zakochani w Jezusie, s. 18–19; T. TALACZYŃSKI, 

Emmanuel znaczy Bóg z nami, s. 30–31; S. RUSIN, Żyć w świecie, s. 28–29; P. SKIBA, Ruchy i wspólnoty kościelne, s. 205– 

220.  
802

  Powstała w 1974 r. Wspólnota Błogosławieństw podkreśla wychowanie do modlitwy liturgii, problematykę małżeń-

ską i rodzinną, a także zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych. Więcej o wspólnocie: P. BARYLAK, H. STAWNIAK, 

Udział Wspólnoty Błogosławieństw, s. 245–265; M. ORZEPOWSKA, Wywiad z członkinią Wspólnoty Błogosławieństw – 

Genvieve, s. 18; S. SZEFER, Wspólnota Błogosławieństw , s. 14–17; S. RUSIN, Rodzina w klasztorze, s. 14–15; S. RUSIN, 

Życie nieoczekiwanym, s. 16–17; P. SKIBA, Ruchy i wspólnoty kościelne, s. 205–220.  
803

  Celem Wspólnoty Jan Chrzciciel jest ewangelizacja realizowana za pomocą różnych form katechetycznych. Do form 

stosowanych we wspólnotach parafialnych należą m.in.: spotkania modlitewne, grupy domowe, tzw. Domy Modlitwy, 

spotkania Wspólnot Rodzinnych, Dni Wspólnoty, kursy biblijne i kursy Szkoły Ewangelizacji KeKaKo. Więcej 



Kolumba804 i Legion Maryi805, w które żywo wpisane są elementy misyjności rodziny: ad 

intra, ad extra, ad gentes.  

Przyczyną ciągle niedostatecznego zaangażowania świeckich, także rodzin, 

w misyjną działalność Kościoła jest w dużej mierze mentalność zakorzeniona 

w duszpasterstwie, polegająca na tworzeniu dyżurnych grup i kół misyjnych, 

w działalność których wtajemniczane są tylko niektóre dzieci, wybrana młodzież czy 

ograniczony krąg rodzin806. 

1.2.2.3. Formacja misyjna w duszpasterstwie grupowym 

W diecezji oprócz promocji istniejących ruchów prorodzinnych można zapropono-

wać nowe, które zawierają misyjną formację. 

Jedną z propozycji dla diecezji w Polsce może być wszczepienie stowarzyszenia misyj-

no-rodzinnego Couple for Christ (CFC)807. Ruch Małżeństwa dla Chrystusa dąży do odnowy 

oraz umocnienia chrześcijańskiego życia rodzinnego. Tworzą go katolickie małżeństwa 

i katolickie rodziny oddane pracy ewangelizacyjnej i zdobywaniu świata dla Chrystusa dzięki 

                                                                                                                                                               

o wspólnocie: R. ARGAŃARAZ, Wspólnota Jan Chrzciciel, s. 21; TENŻE, Dom modlitwy, s. 3–52; P. SKIBA, Ruchy 

i wspólnoty kościelne, s. 205–220.  
804

  Rycerze Kolumba powstali w 1881 r. w USA w New Haven z inicjatywy ks. Michaela Mc Givneya. Jako katolicki 

zakon świeckich mężczyzn – praktykujących katolików – Rycerze Kolumba są pomocnym narzędziem dla biskupów 

i księży. Działają na rzecz parafii i społeczności, wśród których żyją. Ich działalność rozwija się w sześciu kluczowych 

dziedzinach (chociaż nie ogranicza się do nich): Kościoła i parafii, społeczności, rodziny, obrony życia, młodzieży 

i pomocy wzajemnej. Dzięki zasadom, takim jak: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm są silną organizacją, która 

chce i może zmienić świat na lepszy; por. Rycerze Kolumba [online].  
805

  Założyli go: sługa Boży Franciszek Duff (1889–1980) wraz z ks. Michaelem Toherem i 15 kobietami 7 września 

1921 r. w Dublinie. Początkowo nazwano go Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia, którego źródło, założenia organi-

zacyjne i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich. W 1924 r. powstała pierwsza rada 

wyższa Legionu Maryi. W 1951 r. Legion prowadził działalność wśród 70 różnych narodowości. Na początku lat 80. 

Legion Maryi przybył do Polski, do Krakowa i Katowic, Lublina i Warszawy (np. w diecezji sandomierskiej Legion działa 

w 42 parafiach); por. Oficjalny Podręcznik Legionu Maryi; Historia Legionu Maryi na świecie [online]; Legio Mariae. The 

Official Handbook. 
806

  Por. K. CZERMAK, Praktyka misyjna Kościoła w Polsce, s. 99.  
807

  Ruch Małżeństwa dla Chrystusa powstał w 1981 r. na Filipinach, a następnie przeniósł się do innych krajów w Azji 

i do innych miejsc na świecie. Aktualnie jest ponad milion aktywnych członków w 153 regionach świata. W swoim pro-

gramie mają cztery hasła: pro-God, pro-family, pro-poor, pro-life (dla Boga, dla rodziny, dla biednych, dla życia (from 

womb to tomb), a więc: Bóg, rodzina, ubodzy, życie. Małżonkowie starają się pomagać rodzinie przez całe jej życie od 

„łona do grobu”). Dużą wagę przywiązują do modlitwy wspólnej, ponieważ jeśli rodzina modli się razem, to trwa razem 

(pray together – stay together). Por. W. SZEWCZYK, Przekaz wiary w rodzinie, s. 5–8. 



mocy Ducha Świętego. To jest służebne i „świeckie ramię” Kościoła katolickiego. Działal-

ność skupia się na trzech celach. Pierwszym jest osobista odnowa – mąż i żona muszą naj-

pierw odnowić swoje zawierzenie Bogu. Drugim jest odnowa rodziny – małżeństwa, odna-

wiając swoje zawierzenie Bogu, odnawiają jednocześnie swoje zawierzenie sobie nawzajem 

i życiu chrześcijańskiemu. Stopniowo nowe życie, które znaleźli w Bogu, przenika ich życie 

i wszystkie relacje w rodzinie. Trzecim z kolei celem jest odnowa Kościoła – odnowione 

poszczególne rodziny tworzą sieć równie oddanych rodzin chrześcijańskich, które nie tylko 

wspierają siebie nawzajem, ale również Kościół, którego są członkami. Na program składają 

się następujące tematy; podstawy katolickiego życia małżeńskiego, styl życia, do jakiego 

wezwał Bóg małżonków, zawierzenie przez małżonków swojego życia Jezusowi. Ci, którzy 

ukończą ten program, są zaproszeni do przyłączenia się do CFC lub do duszpasterstwa ro-

dzin. Małżeństwa dla Chrystusa wyróżnia spośród innych ruchów głęboko zakorzeniony cel 

ewangelizacyjno-misyjny, który polega na docieraniu do coraz większej liczby rodzin, do 

wszystkich, by aktywnie uczestniczyli w budowie królestwa Bożego na ziemi. Po drugie, 

w swoim programie oprócz formacji małżeńskiej Ruch ten ma propozycje dla innych człon-

ków rodzin: dla osób żyjących w stanie wolnym – Singles for Christ (Single dla Chrystusa), 

dla dzieci – Kids for Christ (Dzieci dla Chrystusa), dla młodzieży – Youth for Christ ( Młodzi 

dla Chrystusa), dla samotnych dojrzałych kobiet, wdów, będących w separacji czy rozwie-

dzionych, samotnych rodziców, żon pracowników na emigracji oraz tych, których mężowie 

są ubezwłasnowolnieni – Handmaids of the Lord HOLD (Służebnice Pana). W ramach Ru-

chu CFC powstało Towarzystwo Misyjne św. Franciszka i św. Pawła dla osób konsekrowa-

nych oraz dzieło Gawad Kalinga jako ruch odbudowy narodu808.  

W diecezji można także zaproponować uczestnictwo w ruchu Międzynarodowe Przy-

mierze Świętej Rodziny. W swych statutach ruch zawiera także misyjną formację. Liczni 

biskupi filipińscy postanowili założyć ruch pozwalający przeciwdziałać kulturze śmierci 

tak wytrwale promowanej przez pewne sektory społeczności globalnej. Chodzi tu 

o powstanie Międzynarodowego Przymierza Świętej Rodziny, które ma na celu uświęcanie 

rodziny przez szerzenie zawierzenia Sercu Jezusa i Maryi. Próbuje osiągnąć ten cel dzięki 

promocji stylu życia skoncentrowanego na Eucharystii i zadośćuczynieniu, a składającego 

się z następujących elementów: codziennego odmawiania różańca świętego, poświęcenia 
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rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi poprzez intronizowanie obrazu Najświętszego 

Serca i Niepokalanego Serca w domu, regularne spotkania modlitewne i czytanie Biblii, 

miesięczne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem zaczynające się wieczorem 

w pierwszy piątek miesiąca. Czuwanie to nazywane jest „komunią zadośćuczynienia”, 

ponieważ konkretnie jednoczy oddanie Dwóm Sercom poprzez połączenie dwóch dni im 

poświęconych w jedną noc, której celem jest zadośćuczynienie. Wszystkie te działania 

mają miejsce w domu i w kościele parafialnym. Misyjny wymiar tego ruchu jest realizo-

wany poprzez ewangelizowanie od domu do domu przez tych, którzy odwiedzają swych 

znajomych i promują oddanie z zapałem i miłosierdziem. Społeczny wymiar przejawia się 

bezpośrednio w ofiarnym stylu życia i świadomości wspólnotowej, która wzywa do dziele-

nia dóbr i pomagania tym, którzy są w potrzebie809. 

1.2.2.4. Seminaryjna i zakonna formacja misyjna rodziców powołanych 

Powołanie do pracy misyjnej najczęściej dojrzewa w seminariach i zakonnych domach 

formacyjnych. Czas ten może stać się również okazją do formacji religijnej i misyjnej rodzi-

ców powołanych, oswajania się rodziców z myślą, że ich syn czy córka może również podjąć 

decyzję wyjazdu na misje. W tym celu: przełożeni seminarium czy zakonu odwiedzają domy 

rodzinne powołanych810; w seminariach organizuje się spotkania dla rodziców kleryków, które 

umożliwiają zarówno bliższe poznanie życia w seminarium, jak i kontakt z wykładowcami 

oraz rodzicami powołanych; zaprasza się na dni skupienia czy rekolekcje wspólnotowe, for-

macyjne, duchowe i ludzkie. Uświadamiają one rodzicom, że synowie cały czas potrzebują 

z ich strony wsparcia. Sens tych spotkań rodziców z seminarium sformułować można jako 

towarzyszenie powołaniu w duchu Chrystusa. Praktykę takich spotkań proponują seminaria 

m.in. w: Pelplinie811, Częstochowie812, Rzeszowie813, Gdańsku814, Kaliszu815, Olsztynie816, 
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  Por. R. VIDAL, The Role of Family, s. 509–514.  
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  Por. K. RAJSKI, Do kapłaństwa idziemy razem [online].  
811

  Por. I. SMAGLIŃSKI, Historyczne rekolekcje dla rodziców [online].  
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  Por. M. GOLIS, Dzień skupienia rodziców kleryków [online]. 
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  Por. Wizyta rodziców alumnów I roku [online].  
814

  Por. Gdańskie Seminarium Duchowne [online].  
815

  Por. Spotkanie z rodzicami alumnów I roku [online].  
816

  Por. Hosianum [online].].  



Gnieźnie817, Tarnowie818, Krakowie819, Legnicy820, Bydgoszczy821 i Toruniu822. 

Współpracę z rodzinami alumnów w ciągu całej formacji proponuje Wyższe Semi-

narium Duchowne we Wrocławiu. Pierwszy kontakt seminarium z rodzicami nowo po-

wołanych następuje w chwili przyjmowania kleryka do seminarium. W tym momencie 

zadaje się wiele pytań dotyczących rodziny. Jest to duchowe wejście w rodzinę kandyda-

ta przyjmowanego do seminarium. Podczas kolejnych sześciu lat trwania cały czas kon-

takt ten zostaje podtrzymywany823. 

Współpraca żeńskich zgromadzeń zakonnych z rodzinami powołanych824 ma dwa 

etapy. Pierwszy to okres rozeznawania powołania dziewcząt i podejmowania decyzji, 

drugi rozpoczyna się od wejścia na pierwsze etapy drogi życia zakonnego i rozpoczęcie 

formacji825. 

Ważne dla rozwoju relacji między zakonem a rodzinami (rodzicami) powołanych, 

już po ich wstąpieniu do zgromadzenia, są organizowane w wielu zgromadzeniach za-

konnych różnego typu zjazdy czy sesje formacyjne dla rodziców danej wspólnoty forma-

cyjnej sióstr czy nawet rekolekcje. Spotkania dla rodziców mają prowadzić do ożywienia 

ich życia sakramentalnego, życia wiary, dla uzupełnienia wiedzy, dla radosnego spotka-

nia z życiem zakonnym czy zapoznania się z rytmem rozwoju powołania, z etapami for-

macji itp. Mają też rozbudzić ich poczucie odpowiedzialności za udział w łasce powoła-

nia dziecka. Dzięki tego typu zjazdom dokonuje się wyraźna zmiana w rodzicach 

w stosunku do powołanych dojrzewa ich rodzicielska postawa, świadomość, czym jest 

powołanie do służby Bożej dla Kościoła, ale też dla ich dziecka, a także dla nich jako 

rodziców826.  
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  Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne [online].  
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  Por. K. RAJSKI, Do kapłaństwa idziemy razem. [online].  
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  Por. Dzień skupienia dla rodziców [online].  
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  Por. M. BISKUP, Seminarium a rodziny powołanych, s. 35–42.  
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  Przez powołanych rozumiemy dziewczęta, które pragną wstąpić do zgromadzenia oraz młode osoby zakonne na 

pierwszych etapach formacji: prenowicjat, nowicjat, okres tuż po pierwszej profesji. 
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  Por. M.J.S. BAKALARZ, Rodzina w duszpasterstwie powołań, s. 30.  
826

  Por. Tamże, s. 32–33. 



W przypadku zgromadzeń typowo misyjnych istotne jest umożliwienie rodzicom spo-

tkań z osobami, które przyjeżdżają z różnych krajów misyjnych na urlop. Świadectwo ich 

misyjnej pracy bardzo przybliża rodzicom to wszystko, czym pragnie żyć ich córka 

w przyszłości. Relacje umacniają się też przez odwiedziny sióstr w domach rodzinnych 

(np. wakacje lub jakieś rodzinne uroczystości). Ważne są wzajemne modlitwy za siebie. 

Siostry ogarniają modlitewną pamięcią rodziny wszystkich sióstr, a rodziny stopniowo 

także uczą się nie tylko tej modlitewnej więzi, ale też rozszerzają swoje intencje modli-

twy, ogarniając nimi sprawy poszczególnych sióstr i zgromadzenia827. 

Nowatorskim przykładem współpracy zgromadzenia z rodzicami powołanych jest 

Zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów, a szczególnie ich projekt Seminarium Kombo-

niańskie w Rodzinie (Seminario Comboniana en Familia). Biorąc pod uwagę zmiany socjal-

ne i kulturowe, trudności i wady przedwczesnego oderwania od rodziny, misjonarze kombo-

nianie stworzyli Seminarium Komboniańskie w Rodzinie, którego celem jest stworzenie dla 

młodzieży warunków do odkrycia i pogłębienia powołania misjonarskiego. Kombonianie 

wychodzą z założenia, że fundamentalne dla rozwoju powołania u młodego człowieka jest 

działanie, zachęta i wspieranie przez rodziców, a na dalszym planie przez wspólnotę parafial-

ną, konkretnie: proboszcza i katechetów. Młody kleryk, pozostając ciągle w rodzinie (nie 

wstępuje do seminarium) może w ten sposób nieprzerwanie czerpać z obecności rodziny 

i wspólnoty chrześcijańskiej, jednocześnie mogąc odkrywać, ugruntowywać i pogłębiać swo-

je powołanie. Jak żyje kleryk? Więź kleryka żyjącego w rodzinie z seminarium komboniań-

skim jest realizowana poprzez spotkania miesięczne, pisanie dziennika opracowanego przez 

odpowiedzialnego za formację kleryków (przy udziale samych kleryków) oraz poprzez wizy-

ty formatora w rodzinie i szkole kleryka. W czasie spotkań miesięcznych troską kombonia-

nów jest przede wszystkim to, aby klerycy wzrastali jako grupa ludzi spokojnych i radosnych. 

Zakonnicy pomagają klerykom przyswoić sobie wartości, które uważają za fundamentalne 

dla ich życia i powołania misjonarskiego: szlachetność, wzajemną pomoc, nadzieję 

i solidarność. W czasie spotkań klerycy mają okazję wysłuchać świadectw misjonarzy, którzy 

opowiadają o swojej pracy na terenach misyjnych. W ten sposób, powoli, rośnie w nich po-

dziw dla ideału misyjnego i pragnienie, aby pewnego dnia również być dyspozycyjnym do 

służby biednym i opuszczonym. Po tym czasie spędzonym w Seminarium Komboniańskim 
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w Rodzinie (SCF) młodzi mogą, jeśli tylko będą tego pragnąć, wstąpić do seminarium we-

wnętrznego komboniańskiego, aby kontynuować swoje przygotowanie do pracy na mi-

sjach828.  

Podsumowując seminaryjną i zakonną formację misyjną rodzin powołanych, przyj-

rzyjmy się teraz poszczególnym formom współpracy rodzin na przykładzie rodzin misjo-

narzy kombonianów. Ta współpraca zawiera kilka form: animacja, apostolat, modlitwa 

i dzielenie się. Współpraca w animacji misyjnej obejmuje: rozpowszechnianie przez ro-

dziny zakonników czasopism misyjnych wydawanych przez zgromadzenie829, zbiórki na 

rzecz misji prowadzanych przez zgromadzenie w parafiach (niekiedy rodziny misjonarzy 

organizują zbiórki na rzecz misji, gdzie nie pracuje ich syn misjonarz). Praktyką jest, że 

kiedy rodzina zbiera fundusze w parafii, z której pochodzi misjonarz, zebrana kwota 

przekazywana jest na potrzeby zgromadzenia. Jeśli misja, gdzie pracuje syn misjonarz, 

jest w potrzebie, pieniądze mogą być mu wtedy przekazane. Jeśli nie, wówczas trafiają 

do misji, która bardziej ich potrzebuje. Trzecią formą współpracy są „skarbonki rodzin-

ne”. Pieniądze zebrane w ten sposób przeznacza się na wskazany cel misyjny zgroma-

dzenia. Współpraca z zakonem na polu apostolatu polega na tym, że w niektórych kra-

jach w czasie wakacji istnieje możliwość wyjazdu młodzieży z rodzin (młodsze rodzeń-

stwo lub bratanki/siostrzeńcy, kuzyni misjonarza) do miejsca, gdzie zgromadzenie jest 

obecne (w tym samym kraju). Wraz ze współbraćmi misjonarzami mogą tam pracować 

z ludźmi potrzebującymi. Współpraca ze zgromadzeniem odbywa się również w ramach 

modlitwy i dzielenia się. W rodzinach starannie pielęgnujących wiarę katolicką krewni 

misjonarza współpracują ze zgromadzeniem i pomagają w jego misji również – lub prze-

de wszystkim – za pomocą modlitwy. Organizuje się domowe ogniska misyjne, podczas 

których rodziny misjonarzy, sąsiedzi i znajomi rozmawiają na tematy misyjne i związane 

z pracą zgromadzenia. Jeśli w spotkaniach tych nie może uczestniczyć misjonarz lub 

katecheta osobiście znający tematykę misyjną, można wówczas omówić np. wybrany 

artykuł z czasopisma. Bardzo ważnym elementem współpracy rodzin ze zgromadzeniem 

misyjnym są chwile wspólnej modlitwy za misjonarzy zarówno znajomych, jak 
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i nieznajomych ze zgromadzenia, w którym przebywa dziecko. W ten sposób rodzina 

misjonarza czuje się członkiem (członkami) wielkiej rodziny komboniańskiej830. 

2. Zadania Kościoła parafialnego w kształtowaniu świadomości misyjnej 

małżeństwa i rodziny  

Kolejną strukturą będącą stymulatorem misyjności małżeństwa i rodziny jest parafia, 

w której Kościół jako wspólnota misyjna staje się widzialnym znakiem831. Tam również 

muszą być inicjowane zadania zmierzające do odnowy kościelnego posługiwania832. 

Główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest bowiem przez parafię, będącą ro-

dziną rodzin, w której harmonijnie mają swój udział małe wspólnoty, ruchy 

i stowarzyszenia kościelne (por. AL 202). 

Parafia powinna ożywiać i umacniać wiarę każdego jej członka, pomagać mu 

w pogłębianiu jego więzi z Bogiem i braćmi w wierze, mobilizować go do apostolskiego 

zaangażowania oraz towarzyszyć mu w działaniu833. Jej zadanie polega na umacnianiu 

wiary i wychodzeniu naprzeciw wszystkim małżonkom i rodzinom, zarówno tym będą-

cym w parafii, jak i poza nią. Dzięki posłudze swoich duszpasterzy i animatorów wspól-

nota parafialna powinna otoczyć szczególną opieką małżeństwa i rodziny, które są obo-

jętne na Kościół, niewierzące czy żyjące z dala od Chrystusa. Misyjne oblicze parafii 

odwołuje się do misyjnej natury Kościoła powszechnego, którego elementarną cząstkę 

stanowi wspólnota parafialna, do prawidłowo rozumianej duszpasterskiej działalności834. 

2.1. Instytucje misyjne w parafii 

Duszpasterstwo parafialne oraz agendy misyjne, a szczególnie PDM, dysponują 

środkami pozwalającymi permanentnie w ramach jednolitych działań i projektów dusz-
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pasterskich wzbudzać w małżeństwach i rodzinach coraz większą świadomość misyjną 

i angażować je w powszechną solidarność ludzką. Duszpasterstwo parafialne, proponując 

rodzinom postawę wrażliwą na chrześcijańską solidarność międzynarodową i na potrzeby 

ewangelizacji ad gentes, uświadamia im także głębokie znaczenie Bożego błogosławień-

stwa, które leży u początków ludzkości, łącząc w jedno zadanie (odpowiedzialną) płod-

ność pary i uporządkowane panowanie kosmosu835. Jako narzędzie w kształtowaniu 

świadomości misyjnej małżeństwa i rodziny posłużą Parafialna Komisja Misyjna oraz 

Papieskie Dzieła Misyjne. 

2.1.1. Parafialna Komisja Misyjna836  

Chcąc, aby parafia była misyjnie zaktywizowana, trzeba powołać Parafialną Komisję 

Misyjną, której szczególnym przedmiotem działania i zainteresowania są misje ad gen-

tes. Powinna być ściśle związana z życiem i programem duszpasterskim parafii (czyli nie 

jest to grupa „spontaniczna”), a także powinna obejmować, a przynajmniej reprezento-

wać wszystkie formy i inicjatywy misyjne obecne w parafii. 

Parafialną Komisję Misyjną można nazywać też grupą misyjną, ale nie powinna ona 

stanowić grupy marginalnej, która działa we własnym zakresie. Z jednej strony ma ona 

łączyć wszystkie siły misyjne obecne w parafii, z drugiej – ma współpracować ze 

wszystkimi strukturami duszpasterstwa parafialnego, by je otwierać na misje ad gentes. 

Do Komisji powinny należeć osoby, które przyjmując wartości ewangeliczne, angażują 

się w parafii na rzecz misji powszechnej (osoby odpowiedzialne za Papieskie Dzieła 

Misyjne, katecheci, animatorzy, wolontariusze, wolontariusze misyjni, przedstawiciele 

grup misyjnych, rodzice i krewni misjonarzy).  

Zadaniem PKM jest prowadzenie parafialnej animacji misyjnej realizowane przy 

współpracy wszystkich grup duszpasterskich oraz w zgodzie z wytycznymi i formami 

działalności przyjętymi przez kurialny Wydział (Referat) Misyjny, a zatem przez bisku-

pa. PKM wezwana jest do praktykowania stylu misyjnego, nacechowanego zaangażowa-

niem: w głoszenie radości ze spotkania z Chrystusem tym, którzy Go nie znają w swojej 

okolicy i na całym świecie, przykładając szczególną uwagę do dialogu międzyreligijnego 
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i ekumenicznego; w przyjęcie stylu Chrystusowego poprzez rozpoczęcie działalności od 

ubogich i środkami ubogimi; w praktykowanie i promowanie alternatywnego stylu życia 

dla wyrażenia powszechnej solidarności, zdolnej dawać wszystkim pełnię życia; 

w proponowanie profetycznych gestów w formie deklaracji czy denuncjacji albo przez 

różne rodzaje sprzeciwu i poparcia; w promocję powołań do pracy na misjach jako naj-

bardziej ofiarnego daru dla misji. 

PKM stara się, by parafia intensywnie przeżywała swoje bycie „Kościołem misyj-

nym” oraz by przekładało się to na konkretne zaangażowanie w przepowiadanie Ewange-

lii wszystkim narodom oraz w wymianę z Kościołami, zwłaszcza z „terytoriów misyj-

nych”. Jednocześnie dba o to, aby wierni poznali działalność Papieskich Dzieł Misyjnych 

oraz wstępowali do poszczególnych dzieł. Stąd członkami Komisji powinni być animato-

rzy poszczególnych dzieł. Komisja prowadzi działalność animacyjną stałą, nie epizo-

dyczną. Przypomina o działalności misyjnej i ożywia świadomość misyjną w parafii 

przez: zaangażowanie w formację, styl życia, działania angażujące całą wspólnotę para-

fialną oraz przez zwykłą posługę duszpasterską. 

Ikoną biblijną PKM może być Maryja nawiedzająca Elżbietę (Łk 1,39–56). 

W postawie i działalności omawianej Komisji upatruje się wiele podobieństw do życia 

Matki Bożej837.  

Omawiana Komisja, świadoma, że do pokochania i zaangażowania się w jakąś dzie-

dzinę potrzeba poznania, pomaga wspólnocie parafialnej widzieć, ocenić i działać. Spo-

śród zadań stojących na płaszczyźnie poznawczej można wymienić następujące: poznać 

dokumenty Kościoła dotyczące misji, solidarności między narodami, problemy związane 

z rozwojem, życiem Kościołów misyjnych; poznać życie, kulturę i religię innych naro-

dów i krajów, aby przyjąć nie tylko ich prośby, ale też dary; poznać sytuacje terytoriów, 

gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany, nowych rzeczywistości i zjawisk związanych 

z urbanizacją, młodzieżą, migracją, uchodźcami, a także obszarów kultury bądź współ-

czesne areopagi: świat środków przekazu, świat kultury, badań naukowych, stosunków 

międzynarodowych; poznać problemy trapiące całą ludzkość: niesprawiedliwość, wy-

zysk, biedę, upadek kulturalny i religijny, konflikty, przyczyny tych nieludzkich sytuacji 

oraz współzależność łączącą ludzi i narody wspólnym losem, znać działalność Komisji 
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misyjnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i diecezjalnym. 

W drugim etapie swojej działalności PKM powinna dokonać oceny, która jest pod-

stawą na drodze misyjnej jednostki i wspólnoty. Ma pomóc poważnie traktować człowie-

ka, historię, świat, widzieć je jako teren, na którym Duch działa dzisiaj i zawsze, by bu-

dować Królestwo. Tylko patrząc w ten sposób, można właściwie przeżywać zaangażo-

wanie misyjne. Wymaga to uświadomienia sobie, że misje muszą stać się częścią życia 

każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty. Trzecim elementem składowym działalności 

PKM powinno być działanie. Proponuje się kilka form działania: promowanie ducha 

modlitwy; akceptacja powszechnego plan zbawienia; umiejętność ciągłego stawania 

w gotowości misyjnej (wyjścia); ukazywanie, poprzez wybory wierne słowu Bożemu, że 

możliwe jest nowe życie oparte na życiu Bożym, które prowadzi do przebaczenia, daru 

z siebie, służby, bezinteresowności, poszanowania człowieka i dostrzegania jego praw-

dziwych potrzeb; szukanie nowych form misyjnej obecności na całym świecie 

w porozumieniu z Kościołami misyjnymi, zachęcanie do wymiany, kształtowanie du-

chowości misyjnej przez wykłady, dni skupienia, warsztaty, spotkania, jednodniowe 

zjazdy, rekolekcje, specjalne celebracje Eucharystii i zwykłe życie sakramentalne; pro-

mowanie odpowiedniego misyjnego duszpasterstwa powołaniowego; promowanie dzia-

łań związanych z posyłaniem osób na misje będących wyrazem komunii z innymi Ko-

ściołami; promowanie i koordynowanie różnych przedsięwzięć zapewniających wsparcie 

i pomoc ekonomiczną działalności misyjnej Kościoła powszechnego oraz miejscowych 

misjonarzy, ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwości i miłości; tworzenie kultu-

ry misyjnej za pomocą narzędzi, takich jak: prasa, wystawy, spotkania, debaty, filmy. 

Podczas analizy zasad działania PKM może zrodzić się pytanie: W jaki sposób po-

wołać do życia PKM? Różni mogą być inicjatorzy i różne okoliczności. Chcąc stworzyć 

taką Komisję, trzeba mieć świadomość, że nie można być katolikiem bez zaangażowania 

misyjnego i że wspólnota parafialna nie może uważać się za katolicką, jeżeli nie będzie 

miała ducha misyjnego. Ważnym elementem jest też zaangażowanie: proboszcza, na 

którym spoczywa obowiązek kształtowania u swoich wiernych ducha misyjnego, Para-

fialnej Rady Duszpasterskiej, osób aktywnych na polu misyjnym oraz małżeństw 

i rodzin.  

Okazją do powstania PKM może być wyjazd, przyjazd lub wizyta misjonarza, wy-



świetlenie filmu, Dzień Misyjny zorganizowany w parafii, czuwanie misyjne, wystawa 

itp. W tym działaniu potrzebna jest ufność w działanie Ducha, który zawsze posyła, 

a zatem wiara, że istnieją we wspólnocie osoby gotowe zaangażować się w działalność 

misyjną. Trzeba też odważnie zebrać tych, którzy na różne sposoby już aktywnie współ-

pracują w jakimś sektorze misyjnym oraz osoby gotowe do posługi animacyjnej, 

w przekonaniu, że ci, którzy oddają się sprawie misji, ubogacają miejscową wspólnotę. 

Warto także zaproponować regularne, okresowe zebrania organizowane według ustalo-

nego schematu: czas na modlitwę, czas na formację, czas na przygotowanie inicjatyw do 

zaproponowania wspólnocie, czas na refleksję nad własnym byciem „misjonarzem” i nad 

realizowanymi działaniami. 

PKM powinna być otwarta na wszystkich: dorosłych, szczególnie małżeństwa, mło-

dzież i starszych, właśnie dlatego, że misyjność to zadanie wszystkich chrześcijan.  

Powołana do życia Komisja powinna być także otoczona troską i dbałością o jej 

permanentny rozwój. Należy zadbać również o to, by poznała ją wspólnota parafialna. 

Ona powinna również znać program funkcjonowania i działalności Komisji ustalony 

razem z Parafialną Radą Duszpasterską. Trzeba też stworzyć rodzinną atmosferę. Do tego 

potrzebna jest stała, regularna i aktywna obecność. Działanie tej Komisji warto połączyć 

z działaniem Diecezjalnej Komisji Misyjnej, z innymi grupami w dekanacie lub rejonie 

duszpasterskim, by wymieniać się doświadczeniami, wiadomościami, organizować 

wspólne przedsięwzięcia.  

Głównym zadaniem Komisji jest promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowa-

nych przez PDM i inne agendy misyjne, takie jak: Światowy Dzień Misyjny, Misyjny 

Dzień Dzieci, Misyjny Dzień Chorych itp., a także wspieranie powołań misjonarskich 

(zakonnych, kapłańskich, świeckich), towarzyszenie im w czasie formacji, posługi 

i powrotu oraz prowadzenie animacji misyjnej w ramach całego, zwykłego duszpaster-

stwa w typowych aspektach posług: słowa, sakramentalnej i miłosierdzia. 

Parafialna Komisja Misyjna mogłaby podjąć inicjatywę tzw. parafii bliźniaczych838. 

Jest to patronat nad konkretną parafią czy stacją misyjną. Polega on na podjęciu ducho-

wej więzi z konkretną misją, utrzymywaniu z nią łączności, podjęciu pewnej moralnej 

odpowiedzialności za nią, pomaganiu jej. Dzięki nawiązaniu takich relacji może także 
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dojść do wymiany kontaktów pomiędzy rodzinami danej parafii a rodzinami żyjącymi na 

terytoriach misyjnych. Patronat taki można szczególnie łatwo podjąć nad misją prowa-

dzoną przez księży polskich. Nie ma wówczas barier językowych. Takie więzi mają 

wielki wpływ na formowanie katolików w duchu misyjnym poprzez bezpośredni 

i osobisty kontakt, dają pewność, że wszystkie powszechne potrzeby oraz wezwanie mi-

syjne nie zostały zapomniane839. 

Przykładem parafii, która wraz ze swoimi wiernymi angażuje się w dzieło misyjne 

Kościoła, jest parafia pw. św. Alberta w Lacombe w Kanadzie prowadzona przez Zgro-

madzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Nawiązała ona 

relacje partnerskie z parafią w Gwatemali (prowadzoną również przez oblatów), wspo-

magając m.in. sierociniec w Sumpango, angażując się w program pomocy (jedna rodzina 

wspomaga jedno chore dziecko). Opieką stypendialną objęto również miasto 

w Gwatemali – Mixco, gdzie wspieranych jest około 80 osób. Decyzję o tym, które 

z dzieci powinno otrzymać stypendium, podejmują miejscowi. W parafii św. Alberta 

stworzono również program pomocy dzieciom, dzięki któremu otrzymują one plecaki 

i przybory szkolne. System edukacji w Gwatemali jest darmowy, ale to rodzice zobowią-

zani są do wyposażenia dzieci w książki i przybory do nauki. Relacja obu parafii jest 

bardzo bliska, organizuje się wyjazdy do Gwatemali, ale i rewizyty w parafii pw. św. 

Alberta. W ten sposób buduje się wzajemną relację i duchową więź między dwiema para-

fiami. Obecnie parafia pw. św. Alberta zainteresowana jest objęciem patronatu nad misją 

Toktoyaktuk – i na kole podbiegunowym840. 

2.1.2. Papieskie Dzieła Misyjne w parafii 

W ramach Parafialnej Komisji Misyjnej powinny działać Papieskie Dzieła Misyjne, 

które nie stanowią rzeczywistości zewnętrznej, równoległej, a tym bardziej alternatywnej 

dla parafii: ożywiają i koordynują parafialną działalność misyjną, są w parafii pamięcią 

i zapowiedzią misji ad gentes. PDM z definicji są „papieskie i eklezjalne”, parafialne 

zatem reprezentują w lokalnej wspólnocie zapał misyjny, jaki Jezus przekazał najpierw 
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apostołom, a potem ich następcom (Dz 1,8)841.  

Jednocześnie w parafii pozwalają wiernym otworzyć się na powszechność Kościoła, 

unikając wszelkiego rodzaju partykularyzmu, ekskluzywizmu i poczucia samowystar-

czalności. W ten sposób można zachowywać uniwersalistyczny zmysł wiary, a więc da-

wać i przyjmować od innych Kościołów dary duchowe, doświadczenia duszpasterskie 

czy związane z pierwszym przepowiadaniem i ewangelizacją, jak też pracowników apo-

stolskich i środki materialne (por. RMis 85). 

Chcąc, aby w parafiach istniały struktury Papieskich Dzieł Misyjnych, należy posłać 

na formację misyjną wybranych, zainteresowanych misjami wiernych. Po ich uformowa-

niu można by powołać sekretarzy parafialnych poszczególnych dzieł. Działalność 

i kierunek działania Papieskich Dzieł Misyjnych podejmowany jest w centrali w Rzymie, 

następnie wskazania są implikowane do kraju poprzez dyrektorów krajowych. Z kolei 

w diecezji realizowane są przez dyrektorów diecezjalnych, którzy inspirują poszczegól-

nych proboszczów parafii do podjęcia działań animacyjnych.  

2.2. Parafia wspólnotą misyjną  

Ewangelizacja rodziny stanowi zasadniczy cel działalności duszpasterskiej, 

w ramach której rodziny chrześcijańskie powinny stać się ewangelizatorami 

i „misjonarzami”842. Chcąc osiągnąć taki cel, potrzebne jest odpowiednio wyprofilowane 

duszpasterstwo, które opiera się na duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Parafia bowiem 

powinna być wspólnotą misyjną i rodzinną. Będąc wspólnotą misyjną i rodzinną, tworzy 

środowisko współpracy misyjnej, w którym swoje miejsce mogą znaleźć wszyscy, nie 

tylko z parafii, ale przede wszystkim ci, którzy są poza nią. To poważne zadanie, ale też 

i wielka odpowiedzialność w realizowaniu powszechnego powołania misyjnego. „Do 

głoszenia Ewangelii świadectwem życia i słowem potrzeba jednak głębokiej formacji 

chrześcijańskiej, karmionej i umacnianej przez stały kontakt z Chrystusem w modlitwie, 

sprawowaniu liturgii, w życiu braterskim, w praktyce miłości i refleksji teologicznej”843. 
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2.2.1. Duszpastersko-apostolska aktywizacja misyjna parafii  

Rozważając temat misyjności wspólnoty parafialnej, należy najpierw zwrócić uwagę 

na misyjność posługi kapłańskiej844. Otwartość misyjna należy do istoty doświadczenia 

wiary i posługi kapłańskiej. Jezusowe polecenie: „Idźcie na cały świat” (Mk 16,15) win-

no być nieustannie obecne w modlitwie kapłańskiej i apostolskich dziełach. „I choć 

w wielu dramatycznie trudnych sytuacjach niewiele możemy zrobić, aby odmienić los 

ludzi poniżanych, dręczonych, żyjących w skrajnej nędzy czy też umierających z braku 

chleba i wody, to jednak nasze współczucie i modlitwa za nich, a także każda najdrob-

niejsza ofiara, również materialna, będą wyrazem naszego udziału w miłości Jezusa do 

wszystkich”845.  

W zaleceniach skierowanych do kapłanów Konferencja Episkopatu USA wyjaśnia, 

że kapłani powinni tak planować swoją pracę duszpasterską, aby służyła ona rozpo-

wszechnianiu Ewangelii wśród niechrześcijan. Ich działalność duszpasterska powinna 

zatem polegać na wzniecaniu i chronieniu zapału wiernych do ewangelizacji świata. 

„Nauczajcie wiernych modlitwy za misje (por. AG 39) – apelują biskupi z USA. – Pro-

ście wiernych o ofiary na misje, stając się żebrakami dla Chrystusa i zbawienia dusz 

(por. AG 39). Celebrujcie liturgię z misjonarzami, tę specjalną, wielonarodową liturgię 

misyjną szczególnie podczas Światowej Niedzieli Misyjnej”846.  

Podobny obraz ma budować kapłan w swej relacji do duszpasterstwa małżeństw 

i rodzin. Zwłaszcza w czasach, gdy potrzeba nowych sposobów głoszenia Ewangelii 

i nauczania o wartości rodziny, kapłani powinni przeżywać swoją jako szczególną drogę 

do świętości (por. PDV 82; EA 88)847. Realizacja owego założenia ma polegać na trosce 

o małżeństwo i rodzinę i jej zbawienie. Kapłani powinni być oparciem dla małżeństwa 

i rodziny w ich trudnościach i cierpieniach, towarzysząc jej członkom, mają pomagać im 

w widzeniu życia w świetle słowa Bożego. Kapłan powinien zawsze odnosić się do ro-

dzin jak ojciec, brat, pasterz, nauczyciel czy przyjaciel, wspomagając je środkami łaski 

i oświecając światłem prawdy (por. FC 73). 
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Papież Franciszek zachęca kapłanów to tego, aby czerpali wzór ze świadectwa mał-

żonków. „Mogą znaleźć w niektórych małżeństwach wyraźny znak wielkodusznej 

i niezachwianej wierności Boga wobec swego przymierza, co może pobudzać ich serca 

do bardziej konkretnej i ofiarnej dyspozycyjności” (AL 162). 

Kościół, który jest wspólnotą zbawioną, a jednocześnie i zbawiającą, w relacji do 

duszpasterstwa rodzin powinien być rozpatrywany w podwójnym wymiarze: uniwersal-

nym i partykularnym. Ten drugi aspekt wyraża się i aktualizuje we wspólnocie diecezjal-

nej, podzielonej duszpastersko na mniejsze grupy, wśród których, ze względu na szcze-

gólną ważność, wyróżnia się parafia. Komunia z Kościołem powszechnym nie niszczy, 

lecz zabezpiecza, rozwija spoistość i odrębność Kościołów partykularnych – podmiotów 

bezpośrednich i najbardziej skutecznych w realizacji duszpasterstwa rodzin848. 

Każdy kapłan powinien osobiście zaangażować się w dzieło misyjne 

i duszpasterstwo rodzin. Jest wiele sposobów, by to zadanie zrealizować. Przede wszyst-

kim potrzebna jest indywidualna modlitwa za misje i rodziny, Msza św. odprawiana 

w intencji misyjnego dzieła Kościoła, małżeństwa i rodziny czy modlitwa z rodzinami849. 

Kapłan może także indywidualnie wspomóc finansowo misje i ubogie rodziny. 

Ważnym elementem w osobistym zaangażowaniu kapłana na rzecz misji jest przynależ-

ność do Papieskiej Unii Misyjnej oraz utrzymywanie kontaktu z misjonarzami 

i odwiedzenie ich na misjach. Ponadto kapłan może poświęcić jakiś czas pracy na mi-

sjach jako fideidonista oraz włączyć się w animację misyjną w środowisku kapłańskim. 

Pewnym obrazem relacji kapłana do rodziny w parafii jest jego osobista relacja wobec 

własnej rodziny, w której nosi w sobie pewien dług wdzięczności. Może on ten dług 

symbolicznie zwrócić, modląc się za członków rodziny, zwłaszcza poprzez sprawowanie 

Mszy św., którą ofiarowuje w ich intencjach. Głębokie znaczenie ma także udzielanie 

przez kapłana sakramentów swojej rodzinie (np. chrztu, ślubu itp.)850. 

Duchowość misyjna kapłana oraz jego otwartość na małżeństwa i rodziny ma swoje 

przełożenie na duszpasterstwo parafialne. Pisząc o duszpastersko-apostolskiej aktywiza-

cji misyjnej parafii, Franciszek Woronowski wylicza zadania, jakie każda parafia – świa-
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doma swego misyjnego zadania – powinna podjąć, by stawać się środowiskiem służby 

misjom. „Konkretyzacja tego zadania polega na wypełnianiu pewnych założeń pastoral-

nych: uświadamianie, wychowanie i wdrażanie”. Dążąc do zorganizowania w parafii 

środowiska służby misjom, duszpasterstwo ma uświadamiać wiernym ich powołanie do 

udziału w misjach oraz możliwości realizacji tego powołania wszystkim wiernym 

w parafii, a szczególnie małżonkom i rodzinom. Przeobrażenie się parafii w Polsce 

w takie środowiska to olbrzymia moc, która może odnowić życie Kościoła. Parafie mogą 

przyczynić się do przygotowania i wysłania w świat licznych grup misyjnych, zaopatrzyć 

je i pomóc w rozwinięciu ewangelizacji na licznych obszarach misyjnych świata851. 

Drugim elementem jest wychowanie chrześcijańskie do służby misjom. Nie chodzi 

o to, by wierni brali udział w okazyjnej akcji. Dąży się do ukształtowania w nich postawy 

nieustannej odpowiedzialności za misje. Takie zaś stałe pozytywne i ofiarne odnoszenie 

się do nich ma głębsze podłoże w wychowaniu, polegającym na kształtowaniu pewnych 

postaw852. 

Trzecim składnikiem służby misjom parafii jest stopniowe jej wdrażanie do wspiera-

nia misji Kościoła w świecie. Wytrwałe i dobrze duszpastersko prowadzone wprowadze-

nie całej parafii w służbę misjom stanowi kolejny istotny czynnik rzeczywistego kształ-

towania jej w środowisko współpracy z całym głoszącym światu Ewangelię Kościołem. 

Wdrażanie zaś powinno więc ono stanowić jedno z najistotniejszych zadań duszpaster-

stwa853. 

Nowa świadomość duszpastersko-misyjna parafii według Tomasza Szyszki polega 

na umiejętnym połączeniu w jedną organiczną całość dyspozycyjności o charakterze 

logistycznym (gotowości do przemieszczania się wszędzie tam, gdzie jest tego potrzeba), 

a zarazem osobistego zaangażowania się i rozwijania adekwatnych metod pracy ewange-

lizacyjno-duszpasterskich z uwzględnieniem konkretnych, lokalnych realiów społeczno-

kulturowych. Nie ulega wątpliwości, że taka dyspozycyjność musi się opierać na perma-

nentnej odnowie i poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz wypracowywaniu nowej świa-

domości misyjnej i ewangelizacyjnej. Gotowość do podjęcia się tego typu wyzwań 
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w ramach misji ewangelizacyjnej określanej jako ad intra kładzie solidne podwaliny pod 

zaangażowanie się w dzieło misyjne o charakterze ad extra i ad gentes854. 

Przedstawione wyżej propozycje prowadzą do istotnego wniosku. Duszpastersko-

apostolska aktywizacja parafii powinna mieć swoje ukierunkowanie i oparcie na duszpa-

sterstwie małżeństw i rodzin – Kościołach domowych. Stąd należy poszukiwać nowych 

form dotarcia do małżeństw i rodzin oraz rozwiązań strukturalnych w parafii. Celem jest 

wypracowanie odpowiedniego modelu duszpasterskiego w życiu parafialnym opartego 

na duszpasterstwie małżeństw i rodzin.  

Antonelli wskazuje, że pierwszą konkretną czynnością powinno być utworzenie 

w każdej parafii wspólnoty rodzin permanentnie uczestniczących w niedzielnej Mszy 

św., gromadzących się na czytaniu Pisma Świętego i modlitwie w swoich domach, połą-

czonych wzajemną miłością, a także otwartych na miłość do wszystkich świadomych 

swojej misji w Kościele i społeczeństwie. Wszystkie one staną się podmiotem ewangeli-

zacji poprzez świadectwo. Niektóre, po odpowiednim przygotowaniu, będą mogły rów-

nież animować duszpasterstwo małżeństw i rodzin na poziomie parafialnym oraz ewen-

tualnie na poziomie diecezjalnym. „Bez par animujących – pisze Antonelli – nie można 

właściwie rozwijać wyraźnej działalności w głównych działach duszpasterstwa rodzin, 

które dzisiaj są niezbędne. Dynamika misyjna oparta na zaangażowaniu niewielu dla 

dobra wszystkich odpowiada wymiarowi sakramentalnemu Kościoła, wydaje się też rea-

listyczna i obiecująca”855. 

Poszukiwania dobrze wyprofilowanego duszpasterstwa parafialnego powinny pójść 

w kierunku całej parafii, docierając do wszystkich małżeństw i rodzin. Chcąc osiągnąć 

taki cel, duszpasterze, szczególnie pracujący w dużych parafiach, powinni dzielić parafie 

na rejony, w których odbywałyby się spotkania formacyjne, ukierunkowujące 

i przygotowujące do niedzielnej celebracji całej wspólnoty parafialnej.  

Jedną z propozycji dla parafii w Polsce mogą stać się Małe Wspólnoty Chrześcijań-

skie (Small Christian Communities SCCs)856. Powstały po II Soborze Watykańskim 
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w ramach priorytetów duszpasterskich ku przyszłości857. Ich zadanie polega na umacnia-

niu autonomii i przyczynianiu się do rozwoju Kościoła lokalnego przede wszystkim 

w wymiarze formacji i misyjnego oddziaływania858. Małe Wspólnoty Chrześcijańskie są 

siłą ewangelizacji, ośrodkami formacji i misyjnego oddziaływania (por. RMis 51). Do-

kument V Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Aparecidy wspól-

noty te określa jako szkoły mogące pomóc uformować chrześcijan oddanych wierze – 

uczniów i misjonarzy Chrystusa. Słowo Boże – czytamy w tym dokumencie – źródło ich 

duchowości i orientacji dla ich pasterzy, jest przewodnikiem gwarantującym komunię 

eklezjalną. Swoje zaangażowanie ewangelizacyjne i misyjne pokazują wśród najuboż-

szych i najodleglejszych. Są widzialnym wyrazem opcji preferencyjnej na rzecz ubogich 

oraz źródłem i nasieniem różnych posług i ministeriów w służbie życiu w społeczeństwie 

i w Kościele, pozostając w komunii ze swoim biskupem i angażując się w diecezjalny 

plan duszpasterski (por. nr 178–179)859. 

Wspólnota jest Kościołem zebranych w „dzielnicy” rodzin katolickich, a ten „dziel-

nicowy” Kościół jest cząstką parafii. Każda wspólnota tworzy u siebie grupę duszpaster-

stwa rodzin, by umacniać rodziny chrześcijańskie we wspólnocie. Najpierw wybiera się 

parę małżeńską, która żyje w sakramentalnym związku, aby była liderem grupy. Jej za-

danie polega na zajmowaniu się rodzinami żyjącymi na terenie wspólnoty i prowadzeniu 

działalności na czterech płaszczyznach. Przede wszystkim zajmuje się parami małżeń-

skimi, które zawarły już ślub kościelny i dba o ich religijną formację małżeńską, spotyka-

jąc się z nimi przynajmniej raz w miesiącu. Ponadto troszczy się o pary małżeńskie, które 

nie zawarły jeszcze związku sakramentalnego, o rodziny przeżywające trudności, a także 

o dorastającą młodzież, którą ekipy przygotowywały do przyjęcia sakramentu małżeń-

stwa. Utworzenie duszpasterstw rodzin we wspólnocie Żywego Kościoła jest pracą dłu-

goterminową, wymagającą właściwej formacji jej członków860.  

Aloísio Lorscheider z Brazylii, inicjator i zwolennik tworzenia wspólnot podstawo-

wych, nazywa je „eksplozją kościelną” i wskazuje, że dzięki nim wspólnota parafialna 
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„staje się po części rodziną. Wszyscy zaś tworzą jedność”861. Lorscheider omówił także, 

w jaki sposób powstają wspólnoty podstawowe: „Wprowadziliśmy metodę tworzenia 

grup składających się z dziewięciu rodzin. Chodzi o takie rodziny, które żyją po sąsiedz-

ku, znają się wzajemnie od dłuższego czasu i wzajemnie się szanują. Modlą się razem 

i razem podejmują rozmaite decyzje. To właśnie rodziny tworzą wspólnoty podstawowe 

(…). Parafia jednak pozostaje centrum dla wielkich celebracji i nabożeństw”862. 

Swoim doświadczeniem związanym z tworzeniem wspólnoty podstawowej w swojej 

parafii podzielił się także Władysław Stasik863 – pracujący w Kongo. Przyglądając się 

codzienności ludzi, do których został posłany, uświadomił sobie, „że życie księży prze-

bywających stale w parafii dalekie jest od codziennych trosk ich wiernych żyjących 

w dzielnicy miasta. Zazwyczaj spotykamy naszych wiernych w świątyni, w tłumie 

i «przygotowanych» na wejście do kościoła. Chrześcijanie zebrani w kościele na Mszy 

św. są jakby wyrwani ze swojego naturalnego środowiska, są radośni, rozśpiewani, lepiej 

ubrani”. Aby lepiej zrozumieć życie wiernych, Stasik całe dnie zaczął spędzać w osie-

dlach tamtejszej dzielnicy, czyniąc tym samym przygotowania do utworzenia wspólnot 

Żywego Kościoła w parafii: „Wychodziłem z plebanii po porannej Mszy św. i śniadaniu. 

Wracałem na obiad, aby po jego spożyciu znów pójść do ludzi mieszkających na osie-

dlu”864. Organizowanie pierwszej wspólnoty Żywego Kościoła zajęło mu trzy miesiące. 

Poniedziałkowe wieczory każdego tygodnia przeznaczał na formację animatorów wspól-

not Żywego Kościoła i na praktyczne przygotowanie do czwartkowych spotkań wiernych 

w tych wspólnotach865.  

Omawiając formy uaktywniania rodzin w parafii, należy wspomnieć także 

o inicjatywach duszpasterskich podejmowanych w czasie przedświątecznym, np. 

w okresie Bożego Narodzenia. Episkopat Brazylii wydał w 1976 r. broszurę pt. Natal em 

Familia („Boże Narodzenie w rodzinie”) z zarządzeniem, aby przeprowadzić dziewię-
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ciodniową nowennę w grupach składających się z dziewięciu rodzin. Każdego dnia 

w innej rodzinie zbierano się na modlitwie, rozważaniach i czytaniu Pisma Świętego866. 

Podsumowując dotychczasowe analizy o duszpastersko-apostolskiej aktywizacji mi-

syjnej parafii, należy podkreślić, że duży wpływ na jej zakres i jakość mają sami duszpa-

sterze. Szczególne zadanie do spełnienia mają w tym względzie proboszczowie, którzy 

w dekanacie pełnią funkcję dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin oraz dekanal-

nego referenta ds. misji. 

2.2.2. Szkolne materiały katechetyczne o misjach 

Podstawowym zadaniem katechizacji, zgodnie z Dyrektorium ogólnym 

o katechizacji, jest: rozwijanie wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nau-

czanie modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego – mowa przede wszystkim 

o wspólnocie Ludu Bożego, która dokonuje się w rodzinie będącej nie tylko Kościołem 

domowym, lecz także „drogą Kościoła” oraz wprowadzenie do misji867. 

Olegario Dominguez, opierając się na Catechesi tradendae, rozróżnia trzy znaczenia 

katechezy misyjnej. Pierwszą jest katecheza w misjach jako funkcja czy dynamiczny 

moment właściwej pracy misyjnej budowania nowych Kościołów lokalnych. Druga to 

katecheza w sytuacjach analogicznie „misyjnych”, jakie mogą się niekiedy pojawić w już 

istniejących Kościołach. Trzecie znaczenie to katecheza na rzecz misji, czyli treść 

i ukierunkowanie misyjne każdej katechezy do formacji członków Kościoła w duchu 

powszechnej ewangelizacji868. Katecheza ma być otwarta na dynamizm misyjny przeja-

wiający się obecnością chrześcijanina w swoim środowisku oraz gotowością 

i otwartością na przyjęcie powołania kapłańskiego, zakonnego czy pracy na misjach869. 

Jej zadaniem jest formowanie do dialogu międzyreligijnego, do więzi z innymi religiami 

niechrześcijańskimi. Celem katechezy jest przekazywanie wiedzy z zakresu potrzeb mi-

syjnych Kościoła, postaci misjonarzy i podejmowanej przez nich działalności w krajach 

misyjnych. Lekcje religii są też okazją, by uwrażliwiać uczniów na misyjne posłannictwo 

Kościoła i wychowywać do odpowiedzialności za ewangelizację we współczesnym świe-
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cie870. 

Biorąc pod uwagę aspekt misyjny oraz tematykę dotyczącą wychowania do życia 

w rodzinie, poddano analizie podręczniki do lekcji religii dla uczniów szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowane przez trzy wydawnictwa: 

Wydawnictwo Święty Wojciech z Poznania, Wydawnictwo WAM z Krakowa 

i Wydawnictwo Jedność z Kielc. 

Sześcioletnia szkoła elementarna została podzielona na dwa trzyletnie etapy: pierw-

szy dotyczy klas 1–3, drugi klas 4–6. Podstawa programowa klas 1–3 w zakresie tematu 

„wprowadzenie do misji” wymienia następujące zadania: „świadczenie codziennym ży-

ciem o włączeniu się w misyjne dzieło Kościoła”, troskę o to, aby „Jezus i Jego dzieło 

dotarło do wszystkich, którzy Go nie znają”. Treść katechezy ma realizować temat: „Je-

zus posyła swoich uczniów na cały świat z Ewangelią i obiecuje swoją asystencję”871. 

Podstawa programowa klas 4–6 wymienia cztery cele, które w całości dotyczą świadec-

twa życia. Podobnie jest i z zadaniami. Treściowo katecheza ma zawierać biblijne przy-

kłady odpowiedzi na Boże wezwanie oraz zadania w życiu społecznym wobec rodziny, 

szkoły, grupy i Kościoła. Podstawa wskazuje też na osiągnięcia, jakimi są: zaangażowa-

nie w różne formy apostolstwa, podstawa akceptacji i tolerancji, znajomość biblijnych 

przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie872. 

Realizacja powyższych założeń programowych w podręcznikach do klas 1–6 stanie się 

teraz przedmiotem naszych dociekań naukowych. Analizie poddano podręczniki meto-

dyczne opublikowane przez wspomniane wydawnictwa. 

W podręcznikach Wydawnictwa Święty Wojciecha dla klas 1–6 szkoły podstawowej 

zawartych jest 259 katechez, spośród nich tylko 15 mówi o misjach, co stanowi około 6% 

wszystkich w nich zawartych873. Podręczniki metodyczne dla szkoły podstawowej wydane 

przez Wydawnictwo Jedność w Kielcach na 353 katechezy tylko 10 z nich ma charakter 
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misyjny, co stanowi około 3% całości874. Materiał o tematyce misyjnej w podręcznikach 

dla uczniów szkoły podstawowej krakowskiego Wydawnictwa WAM875 stanowi 4,5% 

wszystkich znajdujących się w nim katechez. Na 318 katechez tylko 14 dotyczy tematyki 

misyjnej. 

Podsumowując liczbę katechez o tematyce misyjnej zawartej w podręcznikach nauki re-

ligii dla szkół podstawowych, zauważamy, że wydawnictwo poznańskie zamieszcza 

w swoich materiałach 6% katechez poświęconych aspektowi misyjnemu, podręczniki kra-

kowskie – 4,5 %, natomiast wydawnictwo kieleckie – 3%. 

Podstawa programowa klas 1–3 do nauki religii w szkole odnośnie do „wychowania 

do życia we wspólnocie” wskazuje jedno zadanie: „budować jedność w rodzinie”876. Co 

do klas 4–6 ustalono, że celem jest odczytanie własnych zadań w rodzinie oraz wzmac-

nianie właściwych relacji z nią877.  

Analizując pod tym względem poznańskie podręczniki do szkoły podstawowej, za-

uważamy, że tematyka rodzinna pojawia się w materiałach do klasy piątej878. Na 50 kate-

chez 3 poświęcone są tematyce rodzinnej, co stanowi 6% całości. Analizując wszystkie 

podręczniki dla szkół podstawowych poznańskiego wydawnictwa, to w 1% poruszony 

jest wątek rodzinny. Z kolei w kieleckich podręcznikach do szkół podstawowych tematy-

ka rodzinna występuje we wszystkich podręcznikach: dla klas pierwszych szkoły pod-

stawowej – 2 katechezy879, dla klas drugich – 2 katechezy880, dla klas trzecich – 1 kate-
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cheza881, dla klas czwartych – 1 katecheza882, dla klas piątych – 12 katechez883, dla klas 

szóstych – 4 katechezy884. Podsumowując: podręczniki Wydawnictwa Jedność z Kielc 

około 3,5% katechez w nich zawartych poświęca wątkom rodzinnym. 

Podręcznik krakowskiego wydawnictwa do religii dla klas pierwszych szkoły podsta-

wowej885 nie ma żadnej katechezy o tematyce rodzinnej, dla klas drugich886 przewiduje 1 

katechezę, dla klas trzecich887 – 2 katechezy, dla klas czwartych888 oraz piątych889 nie po-

dejmuje tematyki rodzinnej, dla klas szóstych890 – 1 katechezę. Katechezy o tematyce ro-

dzinnej zawarte w podręcznikach dla szkoły podstawowej Wydawnictwa WAM stanowią 

około 1,5% wszystkich katechez umieszczonych w publikacjach. 

Podsumowując zawartość podręczników dla szkół podstawowych pod względem 

tematyki rodzinnej w nich zawartej, zauważamy, że podręczniki kieleckie zawierają 3,5% 

katechez o tematyce rodzinnej, krakowskie – 1,5%, natomiast podręczniki wydawnictwa 

poznańskiego – 1%. 

Kolejnym etapem edukacyjnym w Polsce jest wprowadzone reformą systemu oświa-

ty w 1999 r. trzyletnie gimnazjum, którego kształcenie ma charakter ogólny891. Zgodnie 

z podstawą programową nauki religii w szkole odnośnie do „wprowadzenia do misji” 

ustalono, że celem jest: „przygotowanie do podjęcia misji świadczenia o prawdach wiary 

i wartościach chrześcijańskich”. Mowa o wdrożeniu do apostolstwa świeckich. Wśród 

zadań nauki religii w szkole w aspekcie „wychowania do życia we wspólnocie” nie wy-

mienia się żadnych wątków rodzinnych, zaś akcent położony jest na Kościół i jego struk-
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  „Idziemy do Jezusa” Przewodnik metodyczny, kl. II szkoły podstawowej, Kielce 2014. 
881

  „Jezus jest z nami” Przewodnik metodyczny, kl. III szkoły podstawowej, Kielce 2015. 
882

  „Miejsce pełne Bogactw” Przewodnik metodyczny. Kl. 4 szkoły podstawowej, Kielce 2012, s. 164–169. 
883

  „Spotkanie uBOGAcające” Przewodnik metodyczny. Kl. 5 szkoły podstawowej, Kielce 2013. 
884

  „Tajemnice BOGAtego życia” Przewodnik metodyczny. Kl. 6 szkoły podstawowej, Kielce 2014. 
885

  „W drodze do wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, 

Kraków 2014.  
886

  „Kochamy Pana Jezusa”, Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, Kraków 2015. 
887

  „Przyjmujemy Pana Jezusa”, Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Kraków 2015. 
888

  Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej „Zaproszeni przez Boga”, Kraków 2013. 
889

  Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej „Obdarowani przez Boga”, Kraków 2014. 
890

  Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej „Przemienieni przez Boga”, Kraków 2015. 
891

  Por. System oświaty w Polsce [online]. 



tury892. 

Kwerendzie (pod względem zawartości informacji o charakterze misyjnym) poddano 

podręczniki gimnazjalne wydane przez wydawnictwa w: Krakowie, Poznaniu i Kielcach.  

Podręczniki dla klas szkół gimnazjalnych krakowskiego wydawnictwa zawierają 

około 3% katechez o tematyce misyjnej. Na 144 katechez tylko 4 dotyczą tej kwestii893. 

Podręczniki poznańskiego wydawnictwa zawierające katechezy o treści misyjnej stano-

wią około 1% wszystkich przedstawionych. Na 156 katechez wymieniono 3894. 

W podręcznikach metodycznych dla klas szkół gimnazjalnych wydanych w Kielcach 

zawartych jest 9 katechez o tematyce misyjnej, co stanowi około 5% wszystkich – na 183 

zawarto 9 katechez895.  

Biorąc pod uwagę tematykę misyjną, zauważamy, że gimnazjalne podręczniki kielec-

kie zawierają 5% katechez o takiej problematyce, podręczniki krakowskie – 3%, natomiast 

podręczniki wydawnictwa poznańskiego tylko – 1%. 

Odnośnie do tematyki rodzinnej, to podręcznik krakowski do klas pierwszych szkoły 

gimnazjalnej896 zawiera 2 katechezy, dla klas drugich897 – 1, dla klas trzecich898 – 6 kate-

chez. Podręczniki wydawnictwa krakowskiego łącznie zawierają 9 katechez o tematyce 

rodzinnej, co stanowi około 6% wszystkich zamieszczonych. Podręcznik poznański dla 

pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej899 zawiera 1 katechezę, dla drugiej klasy900 – 2 kate-
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  KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy, s. 53–55.  
893

  Podręcznik dla kl. 1 szkoły gimnazjalnej „Jezus uczy i zbawia”, Kraków 2012; Podręcznik dla kl. 2 szkoły gimna-

zjalnej „Jezus działa i zbawia”, Kraków 2013; Podręcznik dla kl. 3 szkoły gimnazjalnej „Jezus prowadzi i zbawia”, Kra-

ków 2014. 
894

  Podręcznik dla kl. 1 szkoły gimnazjalnej „Spotkanie ze Słowem”, Poznań 2014; Podręcznik dla kl. 2 szkoły gimna-

zjalnej „Aby nie ustać w drodze”, Poznań 2013; Podręcznik dla kl. 3 szkoły gimnazjalnej „Żyć w miłości Boga”, Poznań 

2013. 
895

  Podręcznik do religii dla kl. I gimnazjum „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, Kielce 2013; „Błogosławieni, 

którzy ufają Jezusowi”. Przewodnik metodyczny, kl. II gimnazjum, Kielce 2014; „Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”, 

Podręcznik metodyczny do kl. III gimnazjum, Kielce 2015. 
896

  Podręcznik dla kl. 1 szkoły gimnazjalnej „Jezus uczy i zbawia”, Kraków 2012. 
897

  Podręcznik dla kl. 2 szkoły gimnazjalnej „Jezus działa i zbawia”, Kraków 2013. 
898

  Podręcznik dla kl. 3 szkoły gimnazjalnej „Jezus prowadzi i zbawia”, Kraków 2014. 
899

  Podręcznik dla kl. 1 szkoły gimnazjalnej „Spotkanie ze Słowem”, Poznań 2014. 
900

  Podręcznik dla kl. 2 szkoły gimnazjalnej „Aby nie ustać w drodze”, Poznań 2013. 



chezy, dla trzeciej klasy901 – 8 katechez. We wszystkich podręcznikach dla szkół gimna-

zjalnych wydanych w Poznaniu 11 katechez zawiera tematykę rodzinną. Stanowi to oko-

ło 7% całości. W podręczniku kieleckim do religii dla klas pierwszych gimnazjum902 

tematykę rodzinną zawiera 11 katechez, dla klas drugich gimnazjum903 – 2 katechezy, dla 

klas trzecich gimnazjum904 – 8 katechez. W podręcznikach wydawnictwa kieleckiego 

około 11,5% wszystkich katechez poświęconych zostało tematyce rodzinnej. 

Porównując proponowane treści podręczników do nauki religii dla klas gimnazjal-

nych trzech wydawnictw, zauważamy, iż książki wydawnictwa kieleckiego zawierają 

11,5% katechez o tematyce rodzinnej, poznańskie – 7%, natomiast krakowskie – 6%. Nie 

odnaleziono w nich jednak odniesienia rodziny do misji ad gentes i odpowiedzialności 

małżeństwa i rodziny za działalność misyjną Kościoła. 

Trzecim etapem edukacji szkolnej w Polsce są szkoły ponadgimnazjalne, w których 

również odbywa się nauczanie religii905. 

Podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych nauki religii odnośnie do 

„wprowadzenia do misji” zakłada „doprowadzenie do umiejętności znalezienia się 

w sytuacji dialogu ze światem”. Wśród zadań wymienia potrzebę świadectwa „na współ-

czesnych areopagach”. Treść katechezy ma podejmować m.in. informacje na temat in-

nych religii, dialogu międzyreligijnego, wyzwań stawianych przez sekty. Jako osiągnię-

cia katechezy wymienia postawę aktywności chrześcijańskiej i dialogu906.  

Podsumowując: wśród 160 katechez w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych 

wydawnictwa poznańskiego tylko 2 poświęcone zostały tematyce misyjnej, co stanowi 

około 1% całości907. Natomiast w notesach ucznia wydanych przez WAM z Krakowa 

                                                           
901

  Podręcznik dla kl. 3 szkoły gimnazjalnej „Żyć w miłości Boga”, Poznań 2013. 
902

  Podręcznik do religii dla kl. I gimnazjum „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, Kielce 2013. 
903

  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”. Przewodnik metodyczny, kl. II gimnazjum, Kielce 2014. 
904

  „Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”. Podręcznik metodyczny do kl. III gimnazjum, Kielce 2015. 
905

  Istnieją następujące rodzaje szkół ponadgimnazjalnych: zasadnicze szkoły zawodowe; trzyletnie licea ogólnokształ-

cące; trzyletnie licea profilowane; czteroletnie technika; dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące; trzyletnie techni-

ka uzupełniające; szkoły policealne; trzyletnie szkoły specjalne.  
906

  KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy, s. 75. 
907

  Podręcznik dla kl. 1 szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w Kościele”, Poznań 2011; Podręcznik dla kl.2 szkół 

ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w świecie”, Poznań 2014; Podręcznik dla kl. 3 szkół ponadgimnazjalnych „Moje 

miejsce w rodzinie”, Poznań 2014. 



zawarta jest 1 katecheza o tematyce misyjnej ze 118 zawartych w materiałach, co stanowi 

mniej niż 1% całości podręcznika908. Przewodniki metodyczne dla szkół ponadgimna-

zjalnych wydane przez Wydawnictwo Jedność z Kielc wśród 171 katechez 8 poświęcono 

tematyce misyjnej, co stanowi około 4,5% całości tam umieszczonych909. 

Jeżeli chodzi o tematykę misyjną, to podręczniki zarówno wydawnictwa poznań-

skiego, jak i krakowskiego zawierają około 1% katechez ze wszystkich przedstawionych, 

natomiast Wydawnictwo Jedność proponuje ich aż 4,5%910.  

Tematykę rodzinną w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa 

poznańskiego poruszono w 26 katechezach, co stanowi około 16% całości911, 

w podręcznikach z Wydawnictwa WAM katechezy poświęcone tej problematyce stano-

wią przeszło 25% całości912, a z wydawnictwa kieleckiego – 14%913. 

Podsumowując dokonane analizy dotyczące materiału na temat misji zgromadzone-

go w podręcznikach dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

należy zauważyć, że: 

 – w podręcznikach dla klas 1–6 szkół podstawowych tematyce misyjnej wydawnictwo 

poznańskie poświęca 6% wszystkich katechez, wydawnictwo krakowskie – 5%, na-

tomiast wydawnictwo kieleckie – 3%; 

 – podręczniki dla szkół gimnazjalnych wydane w Poznaniu zawierają 1% katechez 

poświęconych tematyce misyjnej, podręczniki krakowskie – 3%, natomiast najwięk-

sza ilość materiału o tej tematyce znajduje się w podręcznikach wydanych 
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  „Drogi świadków Chrystusa w Kościele” Notes ucznia dla klasy I liceum i klasy I technikum, Kraków 2012; „Drogi 

świadków Chrystusa w świecie” Notes ucznia dla klasy II liceum oraz II, III klasy technikum, Kraków 2013; „Drogi 

świadków Chrystusa w rodzinie” Notes ucznia dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Kraków 2014. 
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  „W blasku Bożej prawdy” Przewodnik metodyczny dla 1 kl. liceum i technikum, Kielce 2015; „Na drogach wiary” 

Przewodnik metodyczny dla 2 kl. liceum i technikum, Kielce 2013; „W bogactwie miłości” Przewodnik metodyczny dla kl. 

3 liceum i 4 technikum, Kielce 2014. 
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  Zestawienia katechez o tematyce misyjnej występujących we wszystkich omawianych podręcznikach szkolnych 

(Aneks 7). 
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  Podręcznik dla kl. 2 szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w świecie”, Poznań 2014; Podręcznik dla kl.3 szkół 

ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w rodzinie”, Poznań 2014. 
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  „Drogi świadków Chrystusa w Kościele” Notes ucznia dla klasy I liceum i klasy I technikum, Kraków 2012, s. 104–

105; „Drogi świadków Chrystusa w świecie” Notes ucznia dla II klasy liceum oraz II, III klasy technikum, Kraków 2013, 

s. 88–89. 
913

  Zestawienia katechez o tematyce rodzinnej występujących we wszystkich omawianych podręcznikach szkolnych –

zob. Aneks 6. 



w Kielcach – 5%; 

 – w podręcznikach do szkoły ponadgimnazjalnej zarówno publikacje wydawnictwa 

poznańskiego, jak i krakowskiego zawierają 1% katechez poruszających temat misji, 

natomiast wydawnictwa kieleckiego około – 4,5% materiału poświęconego tej tema-

tyce. 

Biorąc pod uwagę jakość przekazanej wiedzy w podręcznikach poszczególnych wy-

dawnictw i spełnienie głównych założeń Dyrektorium katechetycznego Kościoła 

w Polsce odnośnie „wprowadzenia do misji”, należy zauważyć, że podręczniki dla 

uczniów szkół podstawowych wydane w Poznaniu w większym stopniu uwrażliwiają 

uczniów na misyjne posłannictwo Kościoła. Zawierają najwięcej informacji o potrzebach 

misyjnych Kościoła i przybliżają uczniom sylwetki wzorów misjonarzy.  

W podręcznikach dla szkół gimnazjalnych natomiast, zgodnie z założeniami podsta-

wy programowej, najwięcej treści pomagającej „przygotować do podjęcia misji świad-

czenia o prawdach wiary i wartościach chrześcijańskich” znajduje się w podręcznikach 

wydanych w Kielcach. Dla podkreślenia zasługuje fakt, iż podręcznik wydany 

w Poznaniu porusza temat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, jego założeń i form ich 

realizacji.  

Jeśli chodzi o ilość treści misyjnych zawartych w podręcznikach dla szkół ponad-

gimnazjalnych, najwięcej treści zgromadzono w materiałach wydanych przez Jedność 

z Kielc.  

Analizując z kolei treści misyjne zawarte we wszystkich podręcznikach, nasuwa się 

kilka krytycznych uwag. Zasadniczo brakuje prezentacji patronów misji – św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i św. Franciszka Ksawerego. Często w katechezach pomija się uniwer-

salizm stworzenia, odkupienia i zbawienia. W podręcznikach nie ujęto misyjnego wymia-

ru sakramentów. Podobnie jest z objaśnieniem roku liturgicznego, w którym nie wyko-

rzystano akcentów misyjnych, np. przy omówieniu katechezy o różańcu nie porusza się 

wątku kolorowego, światowego różańca misyjnego. W katechezach często ukazana jest 

misyjność ad intra, która koncentruje się na pogłębianiu wiary, pomija się, niestety, kwe-

stie misyjności ad extra oraz ad gentes. 

Aneta Rayzacher-Majewska w tej materii zdecydowanie stwierdza, że „znajomość 

materiałów katechetycznych wynikająca zarówno z nauczania religii w szkole, jak i re-



cenzowania wybranych podręczników, zmusza do mało optymistycznego stwierdzenia. O 

ile bowiem założenia programowe wystarczająco dowartościowują wprowadzenie do 

misji ad gentes, o tyle zadanie to jest notorycznie zaniedbywane przez autorów podręcz-

ników. W niektórych podręcznikach tematyka misyjna bywa poruszana w wybranych 

pojedynczych jednostkach lekcyjnych, jednak w zasadzie wszystkie dostępne serie pod-

ręczników zaniedbują wiele okazji do rozbudzania ducha misyjnego u katechizowanych. 

Do poważniejszych zaniedbań pod tym względem należy brak osobnej jednostki doty-

czącej Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego – również w podręcznikach, które za-

wierają dział dodatkowy poświęcony obchodom liturgicznym. Tematyka misyjna bardzo 

często jest także pomijana przy okazji tematu o Uroczystości Objawienia Pańskiego”914.  

Pewnym uzupełnieniem braków w podręcznikach do lekcji religii w szkołach pod-

stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą być konspekty katechez przygo-

towane przez Papieskie Dzieła Misyjne915, organizatorów Pierwszego Ogólnopolskiego 

Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich (2002)916 oraz IV Kra-

jowego Kongresu Misyjnego (2015)917.  

2.2.3. Materiały formacyjne na spotkania z małżonkami 

Materiałem dla małżonków i rodziców do wykorzystania w duszpasterstwie misyj-

nym mogą być katechezy przygotowane przez Papieską Radę ds. Rodziny, która organi-

zuje specjalne katechezy przygotowawcze do obchodów Światowych Spotkań Rodzin918.  
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 A. RAYZACHER-MAJEWSKA, Rola katechezy, s. 373. 

915
 Por. PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE, Misje w katechezie młodzieżowej. Konspekty katechez przygotowała grupa kateche-

tów z Bydgoszczy i okolic. Inicjatorem ich wydania był o. dr Ludwik Fąs SVD – ówczesny sekretarz PDRW i PDPA. 
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 Por. A. HUF, E. ŚLIWKA (red.), Katechezy Misyjne. 
917

  POR. Z. SOBOLEWSKI (red.), IV Krajowy Kongres Misyjny, s. 127–277. 
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  W latach 1994–2015 odbyło się osiem Światowych Spotkań Rodzin. I Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się 

w dniach 8–9.10.1994 r. w Rzymie pod hasłem: „Rodzina sercem cywilizacji miłości”. Było to uwieńczenie obchodzonego 

w tym czasie Roku Rodziny (z tego spotkania nie ma materiałów przygotowawczych). II Światowe Spotkanie Rodzin 

odbyło się w dnach 1–6.10.1997 r. w Brazylii w Rio de Janeiro pod hasłem: „Rodzina: dar i zobowiązanie, nadzieja ludz-

kości”. III Światowe Spotkanie Rodzin zorganizowano ponownie w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu w dniach 11–

15.10.2000 r. Hasłem były słowa: „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa”. IV Światowe Spotkanie Rodzin zorganizo-

wano w dniach 25–28.01.2003 r. na Filipinach w Manili pod hasłem: „Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego 

tysiąclecia”. V Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w dniach 1–9.07.2006 r. we Włoszech w Walencji pod hasłem: 

„Przekazywanie wiary w Rodzinie”. VI Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w dniach 14–18.01.2009 r. w mieście 



Ta inicjatywa duszpasterska ma przyczyniać się zarówno do odnowy duszpasterstwa 

rodzinnego, jak i odświeżyć znajomość i zastosowanie katolickiej nauki społecznej 

w kontekście lokalnym. Ich treść można wykorzystać w trakcie spotkań z małżonkami 

i rodzicami w duszpasterstwie parafialnym. Pomoce te mogą stanowić rodzaj przewodni-

ka dla osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin. Treść katechez ma charakter 

misyjny i misjonarski. Ich struktura narzuca przebieg spotkania składającego się z 10 

następujących po sobie części: pieśń na wejście, modlitwa Ojcze nasz, czytanie fragmen-

tu Pisma Świętego, lektura tematu (czytanie i wyjaśnianie nauki Kościoła), krótkie roz-

ważanie podjęte przez kapłana lub osobę prowadzącą, które wprowadzi do dialogu 

uczestników spotkania i do podjęcia jakiegoś zobowiązania, modlitwa Zdrowaś Maryjo 

i inwokacja „Królowo Rodzin – módl się za nami”, odmówienie modlitwy za rodziny 

i śpiew końcowy. 

Katechezy przygotowawcze do II Światowego Spotkania Rodzin w Rio de Janeiro 

(1997) pt. Rodzina: dar i zobowiązanie, nadzieja ludzkości poruszają takie zagadnienia, 

jak: rodzina jako owoc wzajemnego oddania się w małżeństwie, tożsamość i misja rodzi-

ny, komunia w małżeństwie jako fundament wspólnoty rodzinnej, równość godności 

mężczyzny i kobiety w ich oddaniu się, ojcostwo i macierzyństwo, ludzka miłość: koły-

ska i sanktuarium życia, ludzkie i chrześcijańskie wymogi odpowiedzialnego ojcostwa 

i macierzyństwa, edukacja dzieci, rodzina pierwszą komórką życia społecznego, Kościół 

domowy: owoc i służba ewangelizacji, świętość w życiu rodzinnym919.  

Myślą przewodnią katechez przygotowawczych do III Światowego Spotkania Ro-

dzin w Rzymie (2000) były słowa: „Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa”. Wśród 12 

tematów katechez pojawiły się m.in. takie wątki, jak: dzieci jako znak i owoc miłości 

małżeńskiej, dzieci w obliczu „kultury śmierci”, sieroty żyjących rodziców, rodziciel-

stwo, wychowanie dzieci do miłości i w wierze920.  

Katechezy przygotowawcze do IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili (2003) 

                                                                                                                                                               

Meksyk w Meksyku. Hasłem tego spotkania było: „Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich”. VII Światowe 

Spotkanie Rodzin odbyło się w Mediolanie we Włoszech w dniach 30.05–3.06.2012 r. Motto tego spotkania brzmiało: 

„Rodzina – praca i świętowanie”. W 2015 r. w USA w Filadelfii odbyło się ósme spotkanie rodzin (22–27 IX). Główny 

temat tego spotkania brzmiał: „Miłość jest naszą misją: rodzina w pełni żywa”. 
919

  Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Rodzina: dar i zobowiązanie, s. 86–87.  
920

  Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Dzieci, wiosną rodziny i społeczeństwa.  



w 12 punktach podejmują tematy, które w sposób szczególny odnoszą się do rodziny 

chrześcijańskiej jako dobrej nowiny. Zawarte treści w formie syntetycznej i popularnej 

nawiązują do fundamentalnych tematów nauczania Kościoła i zostały zaczerpnięte 

z nauczania II Soboru Watykańskiego i Jana Pawła II921. Wśród tematów 12 katechez 

znalazły się m.in.: Rodzina przyjmuje i głosi Dobrą Nowinę, Rodzina sercem ewangeliza-

cji, Rodzina chrześcijańska Kościołem domowym. 

Materiały przygotowawcze do V Światowego Spotkania Rodzin w Walencji (2006) 

składają się z 9 katechez, a wśród nich m.in.: Rodzina, pierwsze i podstawowe miejsce do 

przekazywania wiary, Sakramenty, szczególne momenty w przekazywaniu wiary, Niedziela, 

Eucharystia i inne wyrazy wiary922.  

Z kolei nauki przygotowawcze do VI Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku 

(2009) składają się z 10 katechez, m.in.: Rodzina miejscem pierwszego doświadczenia 

Kościoła, Współpracownicy rodziny: parafia i szkoła, Rodzina wspólnotą ewangelizowa-

ną i ewangelizującą w dziele ewangelizacji923. 

Katechezy przygotowawcze do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (2012) 

poruszają temat rodziny w kontekście pracy i świętowania. Pierwsza grupa katechez dotyczy 

samej rodziny, jej chrześcijańskiej natury i roli w społeczeństwie. Druga grupa opisuje pracę 

jako środek utrzymania, ale też sposób kształtowania własnej tożsamości i relacji z drugimi. 

Nie brakuje tam również odniesień do współczesnych problemów związanych 

z zatrudnieniem w kontekście życia rodzinnego i społeczno-gospodarczego. Trzecia i ostatnia 

grupa katechez obejmuje kwestię świętowania w rodzinie, które nie powinno być sprowadza-

ne wyłącznie do spędzania wolnego czasu – to odzyskanie sensu świętowania jako radosnej 

relacji z bliźnimi oraz uświęcenie dnia Pańskiego, jakim jest niedziela924. 

Katechezy przygotowawcze do VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii 

(2015) zawierają 10 katechez. Odpowiadają one na pytanie: Co katolicy wiedzą na temat 

celu ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny? Katechezy te wyjaśniają, w jaki sposób ka-

tolickie nauczanie na temat płciowości, małżeństwa i rodziny wypływa z podstawowych 

przekonań o Jezusie. Katechezy proponują następujące zagadnienia: Stworzeni do rado-
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  Por. TAŻ, Rodzina chrześcijańska: dobra nowina, s. 5–6. 
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  Por. TAŻ, Przekazywanie wiary w Rodzinie [online].  
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  Por. TAŻ, Rodzina szkoła wartości ludzkich.  
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  TAŻ, Rodzina, praca i święto. 



ści, Misja miłości, Znaczenie ludzkiej seksualności, Dwoje stają się jednym, Tworzenie 

przyszłości, Każda miłość przynosi owoce, Światło w świecie ciemności, Dom dla zranio-

nego serca, Matka, nauczyciel, rodzina: natura i rola Kościoła, Wybór życia925. 

W trakcie spotkań z małżonkami proponuje się także korzystać z misyjnych kon-

spektów dla małżonków, które zostały przygotowane w ramach niniejszego studium nad 

świadomością misyjną Kościoła domowego. Są one złożone z 10 konspektów i ułożone 

według triady: widzieć, ocenić, działać (voir, juger, agir). Poruszają następujące kwestie: 

Misje to…, Źródła misyjności małżeństwa i rodziny, Twarzą w twarz z Pryscyllą i Akwilą, 

Małżeństwo i rodzina w Bożym zamyśle, Małżeństwo i rodzina jako Kościół domowy, 

Misyjne wymiary małżeństwa i rodziny, Animacja i współpraca misyjna ze strony rodzi-

ny, Ubóstwo dla dobra misji, Pokój dla dobra misji, Parafia dla misji. Ponadto zawiera 

propozycje dla misyjnej Mszy św., nabożeństwa misyjnego i misyjnej drogi krzyżowej 

z patronami małżonków926. 

2.3. Kształtowanie duchowości misyjnej małżeństwa i rodziny w parafii 

W kontekście dokonujących się przemian w zakresie religijności należy odnowić spo-

sób nauczania Kościoła i dostosować go do potrzeb czasów i wymogów życia człowieka 

współczesnego. Problem ten omówiono już w dekrecie Kongregacji Nauczania Katolickie-

go (22.02.1976): „Świat się zsekularyzował i zobojętniał w pewnym stopniu na problema-

tykę religijną; brak mu zgodności z wiarą i przepowiadaniem Kościoła. Trzeba znaleźć 

odpowiedni dla nich język przekazu. Taka wszakże misja jest za ciężka i za skomplikowa-

na, aby ją można improwizować albo zostawić swobodnej inicjatywie jednostek”927. Wła-

ściwy na współczesne czasy sposób przepowiadania wskazał Jan Paweł II, gdy określił, na 

czym polega „nowość” ewangelizacji, w czasie podróży apostolskiej do Ameryki Połu-

dniowej z okazji 500-lecia ewangelizacji tego kontynentu: „Wspomnienie 500-lecia ewan-

gelizacji osiągnie swe pełne znaczenie, jeżeli będzie ono zaangażowaniem się was, bisku-

pów, wraz z waszymi kapłanami i wiernymi; zaangażowaniem się nie w powtórną ewange-

lizację, ale właśnie w ewangelizację nową. Nową w swym zapale, w swych metodach, 

                                                           
925

  TAŻ, Miłość jest naszą misją. [online].  
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  Por. F. JABŁOŃSKI, Małżeństwo i rodzina w służbie misji.  
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  KONGREGACJA EDUKACJI KATOLICKIEJ, Formacja teologiczna przyszłych kapłanów [online].  



w swym wyrazie”928. 

Powszechne i niezbywalne formy urzeczywistniania się Kościoła w świecie wynika-

ją z udzielonego Kościołowi przez Chrystusa posłannictwa zmierzającego do eschatolo-

gicznego królestwa Bożego. Istnieje ścisły związek między funkcjami Chrystusa 

i funkcjami podstawowymi Kościoła. Wśród nich współcześni teologowie wyliczają od 2 

do 6, najczęściej jednak wymienia się: martyrię929, liturgię930 i diakonię. Stanowią one 

trzon dynamiki Kościoła, natomiast inne funkcje da się do nich sprowadzić.  

Formacja misyjna małżeństw i rodzin w parafii będzie odbywać się w ramach marty-

rii poprzez przepowiadanie słowa Bożego, liturgię oraz różne formy pobożności ludowej. 

Umisyjnienie tych ważnych posług to jedno z podstawowych zadań duszpasterstwa para-

fialnego. Duch misyjny w małżeństwie i rodzinie może być kształtowany dzięki odpo-

wiednio ukierunkowanej homilii, która ma „dopomagać pełnemu zrozumieniu oraz od-

działywaniu słowa Bożego na życie wiernych. Powinna ona ułatwić zrozumienie spra-

wowanej tajemnicy, zachęcić do misji, przygotowując zgromadzenie do wyznania wiary, 

modlitwy powszechnej i liturgii eucharystycznej” (VD 59). Na tym polu każda parafia 

ma duże możliwości misyjnego oddziaływania na małżeństwa i rodziny, szczególnie 

w ramach przepowiadania słowa Bożego w roku liturgicznym. 

 O poszczególnych uroczystościach o charakterze misyjnym czy rodzinnym przypo-

minają kalendarze: „Kalendarz misyjny”931 w świetle ustaw II PSP służy kształtowaniu 

u wiernych postawy systematycznej troski o misje (II PSP, Misyjny adwent 71) oraz „Ka-

lendarz rodzinny”, który przyczynia się do kształtowania ducha misyjnego rodziny932, mo-

dlitwy małżeństwa i rodziny w intencjach misyjnych i zaangażowania w dzieła misyjne 

oraz w różnorodne akcje.  

Pewnym narzędziem do wykorzystania w parafii może być kwartalnik „Animator. 

Biuletyn Misyjno-Pastoralny” wydawany w dwóch częściach: graficznej, stanowiącej 

pomoc w przygotowywaniu gazetek parafialnych oraz pisemnej, gdzie zamieszcza się 
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  JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Rady Konferencji Episkopatów, s. 29. 
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  R. Zerfa martyrię rozumie jako służbę słowu i wyróżnia w niej przepowiadanie w sensie ścisłym i pracę formacyj-

no-kształceniową. 
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  Liturgia jest służbą Bożą i obejmuje celebrowanie wiary i sakramentów. 
931

  Por. F. WORONOWSKI, Przewodnik duszpastersko-apostolski, s. 75.  
932

  Por. Rodzina w roku liturgicznym Kościoła: DDR IV, 1.4.  



artykuły związane z dyscyplinami praktycznymi teologii, a więc z misjologią (szczegól-

nie misjografią) i prawem kanonicznym (idea jego zastosowania na misjach). Pismo ma 

stanowić pomoc pastoralną w parafii jako zbiór homilii, kazań okolicznościowych, in-

scenizacji i materiałów formacyjnych933.  

Budzenie i ożywianie ducha misyjnego może polegać również na przybliżaniu świę-

tości życia małżeńskiego i rodzinnego na przykładzie świętych i błogosławionych mał-

żonków. Rzadko ukazywany jest aspekt przykładnego przeżywania przez nich związku 

małżeńskiego. Nawet liturgiczne wspomnienia świętych żyjących w małżeństwie są roz-

dzielone: kult publiczny nie łączy tych, którzy za życia połączeni byli węzłem sakramen-

talnym934. 

W formacji chrześcijańskiej ważną rolę odgrywa formacja liturgiczna, którą określa-

ją dwa dopełniające się znaczenia, odpowiadające dwom działaniom formacyjnym: for-

mowanie do udziału w liturgii i formowanie przez liturgię935.  

Misyjna formacja liturgiczna zostanie najpierw zaprezentowana w ramach formacji 

przez liturgię poprzez wskazanie na misyjny wymiar sakramentów i innych celebracji 

liturgicznych.  

2.3.1. Misyjny wymiar sakramentów 

Sakramenty są gestami i słowami, które mają miejsce w chrześcijańskiej wspólnocie, 

niosącymi święte znaczenie. Poprzez sakramenty komunikujemy się z Bogiem 

i wspólnotą chrześcijańską oraz dokonujemy wydarzenia zbawczego. Sakramenty są 

udzielane w ważnych momentach życia, aby pomagać w rozpoczętej podczas udzielania 

chrztu św. drodze z Chrystusem w Duchu, charakteryzującej się osobistym oddaniem 

i poprzez pośrednictwo Kościoła936. Na sakramenty chrześcijańskie937 trzeba spojrzeć 
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  Por. J. BOCIAN, Biblijna nauka, s. 28–29.  
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  KKK wymienia siedem sakramentów z podziałem na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią trzy sakramenty wtajem-
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i namaszczenie chorych, wreszcie do trzeciej grupy sakramenty w służbie komunii i posłaniu wiernych: święceń 

i małżeństwa. Wszystkie sakramenty tworzą pewną strukturę, w której każdy z nich ma swoje żywotne miejsce. W tym 

schemacie wyjątkowe miejsce zajmuje Eucharystia jako „sakrament sakramentów”: „Wszystkie inne sakramenty są skie-



z perspektywy misyjnej, aby w pełni zrozumieć ich zbawczą wartość. Stanowią bowiem 

zasadniczą część misyjnej działalności Kościoła. Jezus posłał Dwunastu nie tylko, aby 

głosić Ewangelię, ale by chrzcić. Nakaz misyjny obejmuje zadanie głoszenia Dobrej No-

winy o zbawieniu oraz zadanie udzielania chrztu, a wraz z nim wszystkich innych sakra-

mentów. Kościół wykonuje misyjne posłannictwo Chrystusa nie tylko szerząc Ewangelię, 

ale także sprawując sakramentalne gesty. Wychodzi na spotkanie ludziom i narodom, aby 

doprowadzić ich do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przepowiadanie, 

sakramenty, których ośrodkiem i szczytem jest najświętsza Eucharystia uobecniająca 

Chrystusa jako sprawcę zbawienia (AG 5, 9)938. Nader stosowne jest zgłębienie więzi 

między słowem i sakramentem w działalności duszpasterskiej Kościoła. „Z pewnością 

liturgia słowa jest decydującym elementem w sprawowaniu każdego sakramentu Kościo-

ła” (VD 53).  

Stąd podczas sprawowania sakramentów homilie powinny z jednej strony nawiązy-

wać do czytań mszalnych, a z drugiej wyjaśniać misyjny aspekt poszczególnych sakra-

mentów, zachęcając słuchaczy do przyjęcia postawy wsparcia misji: duchowego, mate-

rialnego i personalnego. 

2.3.1.1. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego  

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia 

są fundamentami całego życia chrześcijańskiego (por. KKK 1212, 1533). II PSP, mówiąc 

o sakramentach, już na samym początku stwierdza, że wtajemniczenie chrześcijańskie 

ma wymiar misyjny. Jego obrzędy zaświadczają, że kandydaci ewangelizowani w okresie 

katechumenatu mają apostołować i dawać świadectwo wierze (por. II PSP, Liturgia 13). 

Pierwszym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej jest chrzest. Powołanie wynikają-

ce z chrztu jest powołaniem misyjnym: „Każdy uczeń Chrystusa ma obowiązek szerzenia 

wiary” (LG 17). Właśnie na mocy chrztu wszyscy świeccy chrześcijanie są przez Pana 

wezwani do rzeczywistego apostolstwa: „Powołanie chrześcijańskie ze swej natury jest 

bowiem również powołaniem do apostolstwa” (AA 2), którego podstawą jest łaska chrztu 

– chrześcijanie, wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, stają się uczestnikami Jego po-

                                                                                                                                                               

rowane do niej jak do swego celu” (por. KKK 1210, 1211). 
938

  Sacramenti e missione, s. 453; por. EN 47.  



trójnego urzędu: kapłańskiego, proroczego i królewskiego939. 

Duraisamy Simon Lourdusamy, pisząc o misyjnym aspekcie chrztu, eksponuje włą-

czenie wiernych w Mistyczne Ciało Chrystusa, które jest Kościołem, z natury swej mi-

syjnym i automatycznie wprowadzającym ochrzczonego w obowiązek ewangelizacji 

właściwy każdemu chrześcijaninowi940. „Każdy chrześcijanin – wyjaśnia Lourdusamy – 

na mocy swych powtórnych narodzin chrzcielnych, wchodząc w Chrystusa i w Kościół, 

automatycznie podejmuje się misji. Na każdym ochrzczonym spoczywał obowiązek 

wskazany przez Chrystusa całej wspólnocie kościelnej: rozpowszechnianie królestwa 

Bożego po krańce ziemi”941. 

Chrzest raz na zawsze włącza wierzącego w Chrystusa posłanego przez Ojca oraz do 

Kościoła posłanego przez Chrystusa, dając mu tym samym udział nie tylko w życiu, ale 

też w jednym i drugim posłannictwie. Pierwszy sakrament wtajemniczenia chrześcijań-

skiego jest zatem konsekracją misyjną dla tego, kto go przyjmuje. Życie chrześcijańskie 

jest zatem z gruntu misyjne, apostolskie i ewangelizacyjne942. Na mocy chrztu stajemy 

się „uczniami – misjonarzami” powołanymi, by nieść Ewangelię światu (por. EG 120). 

W ten sposób każdy członek Ludu Bożego jest uczniem, ponieważ otrzymuje wiarę, 

i misjonarzem, ponieważ przekazuje wiarę943.  

Analizując obrzęd chrztu dzieci, możemy zauważyć także wiele misyjnych wymia-

rów944. Rodzice przyprowadzają dziecko do kościoła i prosząc o chrzest (lub o wiarę, 

o łaskę Chrystusa, o przyjęcie do wspólnoty, o życie wieczne dla swojego dziecka), stają 

się dla niego pierwszym „misjonarzem”, zobowiązując się wychować je w wierze, aby 

miłowało „Boga i bliźniego jak nas nauczył Jezus Chrystus”945. Znak krzyża nakreślony 

na czole dziecka podkreśla zobowiązania, jakie przyjęli rodzice i rodzice chrzestni oraz 

oznacza przyjęcie do wspólnoty Kościoła, symbolizuje okres katechumenatu, w czasie 

którego następowało wręczenie krzyża w ramach skrutyniów. Ważność tej czynności jest 
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  Obrzędy chrztu dzieci. 
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  Tamże, nr 16, s. 31. 



podkreślana poprzez opuszczenie znaku krzyża na początku celebracji. Znak ten jest za-

razem symbolem odkupieńczej śmierci Chrystusa, który nowo ochrzczonemu dziecku 

będzie towarzyszył w byciu „uczniem – misjonarzem”. Liturgia słowa, która zawiera 

czytanie biblijne zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, posiada wiele akcentów 

misyjnych946. Z kolei modlitwa z egzorcyzmem i nałożenie ręki nawiązuje do zerwania 

z tym, co hamuje w rozwoju wiary, do nawrócenia. Modlitwa ta odwołuje się do grzechu 

pierworodnego i uznania wielkości i świętości Boga. Wyrzeczenie się zła i wyznanie 

wiary jest typowym akcentem misyjnym, ponieważ odnosi się do istotnego elementu 

wyznania wiary w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wezwanie: „Ja Ciebie 

chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” oraz namaszczenie krzyżmem świętym 

są znakami włączenia nowo ochrzczonego w „jedności z Chrystusem Kapłanem, Proro-

kiem i Królem”, który od tego momentu będzie uczestniczył w tych posłannictwach. 

Nałożenie białej szaty oznacza nowe stworzenie, nowe narodzenie, nowe życie, które 

ostatecznie będzie miało swój cel w zjednoczeniu z Bogiem. Przyjęcie światła Chrystusa 

– palącej się świecy – ma uzmysłowić rodzicom i rodzicom chrzestnym podtrzymywanie 

wiary w dziecku, ale także obowiązek głoszenia jej wszystkim narodom.  

Kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest bierzmowanie. W czasie 

jego udzielania dochodzi do uświęcającego spotkania z Chrystusem zsyłającym na wiernych 

Ducha Uświęciciela947. Duch, którego ochrzczony otrzymuje wtedy w pełni, jest Duchem 

misyjnym. Zesłanie Ducha Świętego wyznacza początek ewangelizacyjnej misji Kościoła. 

Jak zesłanie Ducha Świętego na pierwszych chrześcijan, tak też bierzmowanie ma wyraźne 

znaczenie misyjne, jako że podkreśla naglącą powinność bierzmowanego do wyznawania 

i szerzenia wiary. „Przez sakrament bierzmowania [wierni] jeszcze doskonalej wiążą się 

z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bar-

dziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem 

i uczynkiem oraz do jej obrony” (LG 11)948.  

Bierzmowanie rozszerza życie chrzcielne i je udoskonala, sprawiając, że wierzący 

istotnie uczestniczy w misji Kościoła lub, co więcej, przeżywa bierzmowanie w pełnym 
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  Por. M. KLUZ, Ewangelizacyjna misja Kościoła, s. 17.  
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  Sacramenti e missione, s. 454.  



uczestnictwie i komunii z Kościołem949. Wierzący, który wchodzi w tajemnicę zbawienia 

podczas chrztu, przez bierzmowanie staje się powołanym, by nią żyć i dawać o niej 

świadectwo na łonie Kościoła. Z tych przesłanek wynika, jak bierzmowanie staje się dla 

każdego chrześcijanina sakramentem misji ewangelizacyjnej. W istocie, jeśli dzięki 

bierzmowaniu ochrzczony jest przez działanie Ducha „głównym podmiotem ewangeliza-

cji” (EN 7), to ze zobowiązania do dawania świadectwa i obrony wiary wynika typowo 

misyjny charakter tegoż sakramentu, który zakorzenia bierzmowanego w swoisty sposób 

w misji ad gentes i w planie zbawienia950. 

Bierzmowanie – jak zauważa Marek Kluz – wymaga, by całkowicie otworzyć się na 

Boga i ludzi, a także działać wyłącznie dla dobra innych. Wyrażona w ten sposób misyj-

ność Kościoła domaga się odpowiedzialności, dojrzałości i gotowości do głoszenia 

Ewangelii. Na mocy sakramentu ci, którzy przyjmują bierzmowanie, powinni więc włą-

czyć się w dzieło ewangelizacji, dawać słowem i życiem świadectwo prawdzie Chrystu-

sowej, ofiarnie i z odwagą wyznawać swą wiarę (por. AG 11, 36; DeV 54)951. Bierzmo-

wanie daje specjalną siłę, aby świadczyć i chwalić Boga całym życiem (Rz 12,1); czyni 

wewnętrznie świadomymi przynależności do Kościoła. Pozwalając się prowadzić Du-

chowi Świętemu, każdy ochrzczony może wnieść własny wkład w budowanie Kościoła 

dzięki charyzmatom, jakie On daje952. „Każdy bierzmowany staje się prorokiem każdej 

epoki, posłańcem Miłości Boga, przyciągając ludzi do Ojca i budując przyszłość 

w nadziei dla całej ludzkości”953.  

W obrzędzie sakramentu bierzmowania zauważyć możemy kilka elementów posia-

dających wymiar misyjny954. Udzielanie sakramentu bierzmowania nawiązuje do dnia 

Pięćdziesiątnicy i zesłania na Apostołów Ducha Świętego. Bierzmowani, podobnie jak 

Apostołowie, mają rozpocząć swoją apostolską i misyjną działalność. Idea ta zawarta jest 

już w deklaracji bierzmowanych:. „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, 
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  Por. D.S. LOURDUSAMY, Le Bapteme et La Confirmation, s. 162. 
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  Por. Tamże, s. 163. 
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  Por. M. KLUZ, Ewangelizacyjna misja Kościoła, s. 18–19. 
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953

  BENEDYKT XVI, Homilia wygłoszona podczas Eucharystii kończącej XXIII ŚDM, s. 30.  
954

  Obrzędy bierzmowania. 



umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”955. 

W liturgii sakramentu bierzmowania wyróżniamy dwa elementy: włożenie rąk 

i namaszczenie krzyżmem. Obrzęd namaszczenia krzyżmem nawiązuje do namaszczenia 

Chrystusa Duchem Świętym podczas Jego chrztu, który przyjął od Jana. „Pan Jezus zo-

stał posłany, aby wypełnić Swoje dzieło i rozprzestrzeniać na Ziemi ogień Ducha Świę-

tego”. Bierzmowani zostają namaszczeni na czole, aby dawać świadectwo o Chrystusie. 

To „znamię darów Ducha Świętego” będzie dla bierzmowanych znakiem bycia uczniem 

i misjonarzem956. 

Trzecim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest Eucharystia. Kościół 

„utworzony”, „zbudowany”, „założony” przez Eucharystię, jak wyraża to św. Tomasz, 

okazuje się być przeznaczony natychmiast do „misji” rozumianej w swym znaczeniu 

autentycznym i pierwotnym – „misji” Jezusa Chrystusa. Kościół, Lud Boży, przez Eu-

charystię nieuchronnie kontynuuje „misję” Jezusa Chrystusa i żyje tak, jak On żył957. 

Spoglądając na Eucharystię jako na rodzącą Kościół, dobrze rozumiemy, że misja Ko-

ścioła może być tylko kontynuacją misji Jezusa (por. AG 1). Co więcej – jak dostrzega 

Giuseppe Colombo – misja jest Kościołem (por. AG 2.6), to istota Jego istnienia; tak 

samo, jak misja Jezusa nie jest „dodatkiem” jego istnienia, lecz jest zbieżna z wcieleniem 

zakończonym przez śmierć na krzyżu (Hbr 10,5–10)958. Z kolei Leonard Górka, zestawia-

jąc Eucharystię z posłannictwem chrześcijan w świecie, odnosi się do Wieczernika, 

w którym sprawowana była pierwsza Eucharystia. Wieczernik bowiem stał się również 

miejscem rozesłania uczniów, już nie bojaźliwych i zastraszonych, ale przemienionych 

mocą Ducha. Dzięki Wieczernikowi miejscem rozesłania może być odtąd także Galilea 

i każde inne miejsce tej ziemi. Związek posłannictwa chrześcijan w świecie z Eucharystią 

ma swoje korzenie w paschalnej tajemnicy zbawienia sprawowanej „za życie świata” (J 

6,51). Kto chce zrozumieć imperatyw Chrystusowego posłannictwa, musi stale powracać 

do Wieczernika pierwszej Eucharystii oraz do Wieczernika zesłania Ducha Świętego959.  

W związku Eucharystii z misjami Colombo dostrzega dwa kompatybilne elementy: 

                                                           
955
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  Por. G. COLOMBO, Eucharistie et mission, s. 323.  
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  Por. Tamże, s. 324.  
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  Por. L. GÓRKA, Eucharystia i posłannictwo, s. 129.  



misję Jezusa i misję Kościoła. Ludzie na całym świecie są wciągnięci w misję Kościoła: 

pomóc braciom stać się uczniami Jezusa w realnym tego słowa znaczeniu, aby żyć jak On 

(Mt 18,20), krusząc mury, które przeszkadzają w tym planie (Ef 2,14; 1 Kor 1,2)960. Biorąc 

przykład z Jezusa, każdy Jego uczeń powinien dawać życie za braci, zwłaszcza za najbar-

dziej potrzebujących. Eucharystia nosi „znamię powszechności” i w sposób sakramentalny 

zapowiada, co nastąpi, „gdy wszyscy, którzy uczestniczą w ludzkiej naturze, odnowieni 

w Chrystusie przez Ducha Świętego, będą mogli, oglądając chwałę Bożą, zgodnie powie-

dzieć: «Ojcze nasz»” (AG 7). Eucharystia, pozwalając zrozumieć w całej pełni sens misji, 

skłania każdego wierzącego, by był „chlebem łamanym za życie świata”961.  

Z kolei Ecclesia de Eucharistia podkreśla apostolsko-misyjny charakter Eucharystii, 

która jest wsparciem dla działalności misyjnej962. Celebrowanie Eucharystii winno „pro-

wadzić do działalności misyjnej, a także do różnych form świadectwa chrześcijańskiego” 

(PO 6; por. EE 26–31)963. W celebracji Eucharystii, która jest „szczytem i źródłem” (SaC 

10) życia chrześcijańskiego, jest celebrowana także tożsamość wspólnoty kościelnej, 

wezwanej, by być posłaną do podjęcia pracy misyjnej. Eucharystia rodzi świadectwo 

i przygotowuje do misji: „Idźcie w pokoju”. Przechodzi się od spotkania z Chrystusem 

w znaku chleba do spotkania z Chrystusem w znaku każdego człowieka. Zadanie wierzą-

cego nie wyczerpuje się w wejściu, lecz w wyjściu ze świątyni (por. SaC 17)964. Euchary-

stia jest sakramentem o wymiarze apostolskim, jest „misyjnym rozesłaniem”, ponieważ 

Kościół, gdy ją sprawuje, wpierw gromadzi wiernych, by potem rozesłać ich na cały 

świat965. Wszyscy powinni czuć się posłani jako „misjonarze Eucharystii” do wszystkich 

środowisk, by dzielić się wielkim darem, który otrzymali. Ten bowiem, kto spotyka 

Chrystusa w Eucharystii, nie może nie głosić swym życiem miłosiernej miłości Odkupi-

ciela966. 

W ramach Mszy św. warto także dostrzec wartość misyjną w formularzach mszalnych 

                                                           
960
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  Por. JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004, s. 338. 



o świętych misjonarzach. Jan Skorupski w swojej dysertacji nad tekstami biblijnymi 

i euchologijnymi formularzy Mszy św. o misjonarzach wskazał na ważne elementy forma-

cji misyjnej. W formularzu mszalnym analizie poddano świętych misjonarzy: Patryka, 

Kolumbana, Augustyna z Canterbury, Bonifacego, Oskara, Otta, Wincentego Ferreriusza, 

Bernardyna ze Sieny, Jana Kapistrana, Jana Leonardiego, Jana de Brebeufa, Izaaka Joguesa 

oraz ich towarzyszy, Piotra Chanela i Antoniego Clareta967. Skorupski dostrzegł, że Kościół 

proponuje dzisiejszym misjonarzom oraz wiernym, by na nowo powrócili do charyzmatu 

misyjnego, który posiadali Apostołowie oraz święci misjonarze. Studiowane teksty zatem 

kształtują w wiernych postawę szczególnego zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła. 

Poprzez biblijno-euchologijne studium formularzy mszalnych odkrył on stałą troskę Ko-

ścioła o narody nieznające Chrystusa, dynamiczność rozwoju misji, ale również jej wpływ 

na poszczególnych chrześcijan. „Poznaliśmy – pisze Skorupski – jak nowe misyjne spoj-

rzenie pozwala wiernym zaangażować się w program działania Kościoła, który w czasach 

współczesnych stwarza nową przestrzeń szczególnie dla aktywności misyjnej laikatu”968. 

Studium formularzy o świętych misjonarzach nasuwa wskazanie, aby formularze 

o misjonarzach były wykorzystywane częściej niż tylko w Tygodniu Misyjnym969.  

Dla kształtowania świadomości misyjnej małżeństwa i rodziny w parafii ważną rolę 

odgrywa Niedziela Misyjna. Reskrypt Kongregacji ds. Rytów, podpisany przez kard. 

prefekta A. Vicco (14.04.1926), stał się aktem fundacyjnym Światowego Dnia Misyjnego 

(Niedzieli Misyjnej). Fakt, iż dokument ten nosi pieczęć Kongregacji ds. Rytów, wskazu-

je przede wszystkim na duchowy i liturgiczny charakter Światowego Dnia Misyjnego970. 

Dokument nakreśla pięć wielkich celów tego dnia. Po pierwsze, gorąca modlitwa do 
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  Tamże, s. 253. 
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  KONGREGACJA DS. RYTÓW, Reskrypt o przedostatniej niedzieli października, s. 11–12. W XX w., kiedy arcybiskup 

Mediolanu, kard. Achille Ratti, został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa XI, wiadomo było, że wiele wysiłków po-

święci sprawom misji. Już w swojej archidiecezji powołał do życia sekretariat do spraw misji, dzięki któremu Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary rozszerzyło się na cały jej teren. W czasie swojego pontyfikatu papież podjął szereg inicjatyw na 

rzecz misji, m.in.: podniósł Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Misyjne Dzieci i Św. Piotra Apostoła do rangi dzieł papieskich 

i uznał je jako główny i oficjalny instrument współpracy misyjnej całego Kościoła; otworzył w Watykanie wystawę misyj-

ną z okazji Roku Świętego; ogłosił encyklikę Rerum Ecclesiae, w której potwierdził naglącą potrzebę i ważność zamierzeń 

misyjnych, a także zatwierdził obchodzenie Światowego Dnia Rozkrzewiania Wiary (Misji) w przedostatnią niedzielę 

października – zob. J.M. GOIBURU LOPETEGUI, Duch misyjny, s. 175. 



Pana, aby przyspieszyć Jego królowanie na świecie. Po drugie, troska, aby wszyscy 

wierni zrozumieli problemy misyjne. Po trzecie, ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów 

i wiernych. Po czwarte, umożliwienie lepszego poznania Dzieła Rozkrzewiania Wiary 

i, po piąte, zbiórka ofiar materialnych na rzecz misji. Dekret zachęca, aby w tym dniu 

odprawiano Msze św. w intencji ewangelizacji ludów dotąd niechrześcijańskich oraz aby 

kazania w tym dniu miały charakter misyjny i w sposób specjalny odnosiły się do Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary971.  

Zgodnie z zasadą przyczynowości, można wymienić kilka cech charakterystycznych 

Światowego Dnia Misyjnego. Pierwszą z nich jest uniwersalizm misyjny, drugą – świa-

domość obowiązku misyjnego, trzecią – współpraca misyjna, czwartą – szczodra pomoc 

materialna, piątą – łączność z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary972. 

Mając świadomość, że zarówno diecezje, jak i parafie mają wiele problemów do roz-

wiązania, wielki propagator Światowego Dnia Misyjnego – Fulton Sheen apelował do tych, 

którzy pomoc dla misji traktowali jako aberrację. Porównał misje do obiegu krwi w sercu: 

„(…) w ten sam sposób dla dobra Ciała Mistycznego Chrystusa konieczne jest, aby krew 

płynęła aż do najodleglejszych części organizmu i wzbogacona wracała do serca. Prawa 

i lewa część serca nie mają ze sobą bezpośredniej łączności. Mogą komunikować się jedy-

nie za pośrednictwem krwi wysyłanej do całego organizmu. W ten sposób dojdziemy do 

jedności i łączności między wszystkimi chrześcijanami. Jedynie wtedy, gdy dojdzie do 

wspólnoty między wszystkimi członkami Mistycznego Ciała poprzez cały świat, będziemy 

mogli mówić o pełnej odnowie Kościoła”973. 

W związku z obchodami Światowego Dnia Misyjnego prawie od samego początku 

został przyjęty zwyczaj, że Kongregacja Ewangelizowania Narodów kieruje do wiernych 

swoje słowo w formie apelu, a sporadycznie – także radiowego orędzia w różnych języ-

kach. Tradycję pisania papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny zapoczątkował 

Jan XXIII i zwyczaj ten podtrzymali kolejni papieże974. Orędzia zawierają wiele inspira-

cji do działania duszpasterskiego w parafii, stąd powinny być każdego roku przed Nie-

dzielą Misyjną analizowane i adaptowane do warunków poszczególnych parafii. 
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W przygotowanie Niedzieli Misyjnej powinny być zaangażowane także grupy para-

fialne. „Rozpoczynając przygotowanie do Niedzieli Misyjnej – pisze Joaquin Maria Goi-

buru Lopetegui – musimy zrewidować poziom naszych metod propagujących misje: wy-

stawy, czasopisma, plakaty, znaczki, broszurki, globusy, ulotki, przeźrocza, filmy. Po-

równajmy je ze środkami używanymi przez inne instytucje. Nigdy nie sądźmy, że nasze 

metody są najlepsze – zawsze można je doskonalić, aby lepiej służyły akcji pastoralnej. 

Zawsze też inteligentna propaganda będzie najbardziej przemawiająca”975.  

Każdego roku centrala Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie przygotowuje spe-

cjalne materiały na Tydzień Misyjny. W proponowanym zestawie znajdują się nie tylko 

wspomniane już papieskie orędzia na Światowy Dzień Misyjny, ale i propozycje komen-

tarzy na rozpoczęcie Mszy św., modlitwa powszechna oraz propozycje do homilii na 

Niedzielę Misyjną. Ponadto na Tydzień Misyjny są przygotowywane propozycje do roz-

ważań różańcowych, czytanka na różaniec oraz do wykorzystania statystyka misyjna. 

Każdy Tydzień Misyjny ma też swoje główne hasło i określoną tematykę. Warto także 

pamiętać, aby w Tygodniu Misyjnym wprowadzać pieśni misyjne. Można wykorzystać 

zbiór pieśni zawierających treści odnoszące się do Kościoła misyjnego 

i odpowiedzialności wszystkich za misje976.  

Światowy Dzień Misyjny nie jest sprawą jednego dnia. Jest pracą na cały rok. Po-

dobnie jak świętowanie dnia miłości braterskiej w Wielki Czwartek nie oznacza, że bliź-

niego i potrzebującego należy kochać tylko w tym jednym dniu, lecz zobowiązuje on do 

miłości przez cały rok. W motu proprio Ecclesiae Sanctae czytamy: „Dla wzmożenia 

ducha misyjnego w ludzie chrześcijańskim należy popierać codzienne modlitwy i ofiary, 
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  Por. PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE, Liturgiczne vademecum misyjne, s. 299–319. Niniejszy zbiór zawiera takie pieśni, 

jak: Apel misyjny, A uczniów było dwunastu, Hymn Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Posyłam was, Poślij mnie, 

Panie.  



tak by doroczny Dzień Misyjny był jak gdyby spontanicznym przejawem tego ducha”977. 

Aby wspólnota parafialna mogła powiedzieć o sobie, że jest misyjna, nie wystarczy jeden 

raz w roku zaplanować przebieg Dnia Misyjnego. Jest niezbędne, aby formacja misyjna 

rodzin w parafii była zintegrowana z rocznym planem pracy duszpasterskiej978. Przede 

wszystkim wskazane jest, aby raz w miesiącu Msza św. sprawowana była za misje (z 

wykorzystaniem formularza „O ewangelizację Ludów”). Miesięczna Msza św. „misyjna” 

jest stosowną inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych, praktykowaną w wielu krajach. 

W pierwszej chwili określenie „Msza misyjna” może dziwić, jako że każda Msza św. 

z natury swojej jest misyjna. Jednakże pozwala poświęcić – od czasu do czasu – większą 

uwagę jej wymiarowi uniwersalnemu. Stanowi okazję do: pełniejszej i bardziej przemy-

ślanej refleksji na temat apostolstwa misyjnego, szczególnego udziału w łasce uświęcają-

cej otrzymywanej w czasie Mszy św., bardziej stanowczego uświadomienia sobie obo-

wiązku rozszerzenia na całym świecie Chrystusowej Ewangelii, co jest programem dzia-

łalności każdego z Papieskich Dzieł Misyjnych. Wielu z uczestniczących w miesięcznych 

„Mszach misyjnych” nauczyło się także traktować codzienną Mszę św. w wymiarach 

uniwersalnym i misyjnym, istotnie złączonych z każdą ofiarą eucharystyczną979. 

Zawarte w formularzu „O ewangelizację Ludów”980 trzy modlitwy mają misyjny 

aspekt formacyjny. „Modlitwa dnia” zawiera prośbę o „głosicieli Ewangelii wszelkiemu 

stworzeniu”, następnie o to, aby Duch Święty „otwierał serca ludzkie naprawdę i skłaniał 

je do wiary” oraz o obudzenie „w sercach wierzących prawdziwą troskę o zbawienie 

całego świata”. „Modlitwa nad darami” zawiera prośbę skierowaną do Boga Ojca, aby 

przez Chrystusa „od wschodu aż do zachodu” imię Boga „było chwalone wśród ludów” 

na całym świecie, oraz akcentują ofiarę Chrystusa złożoną „za zbawienie całego świata”. 

„Modlitwa po Komunii” nawiązuje wprost do działalności misyjnej Kościoła, aby udział 

wiernych w tej Eucharystii przyczyniał się „do wzrostu prawdziwej wiary”, oraz aby 

„przez pośrednictwo Kościoła wszystkie narody z wdzięcznością przyjęły łaskę wysłużo-
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  PAWEŁ VI, Motu proprio „Ecclesiae Sanctae”, s. 83. 
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  Por. J.M. GOIBURU LOPETEGUI, Duch misyjny, s. 181.  
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  Tamże, s. 166–167. 
980

  Por. Mszał rzymski, s. 140”.  



ną na krzyżu”981.  

W niedziele zwykłe można również odprawiać Msze św. z formularza 

„O ewangelizację Ludów”. Przynajmniej raz w miesiącu na Mszach niedzielnych w ra-

mach modlitwy powszechnej można by wprowadzić wezwania według Papieskiej Inten-

cji Misyjnej na dany miesiąc. W czasie Mszy św. dzieci powinny być przyjmowane do 

Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w uroczysty sposób. Centrala tego dzieła proponu-

je, aby odbywało się to w trakcie Białego Tygodnia po I Komunii św. Szczepana Perzyna 

napisała propozycje materiałów do wykorzystania właśnie podczas takiej Mszy św.: 

wprowadzenie, propozycje do homilii, modlitwę wiernych oraz specjalną modlitwę za 

dzieci982. Materiały tego typu ukazują się w publikacjach na okres Wielkiego Postu 

i Wielkanocy wydawanych przez PDM z Warszawy. 

2.3.1.2. Sakramenty uzdrowienia jako pomoc duchowa dziełu misyjnemu 

Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie 

w Chrystusie, które może ulec osłabieniu lub zatraceniu przez grzech. Jezus Chrystus 

chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania 

i zbawiania, które obejmuje także Jego członki. Taki jest cel dwóch sakramentów uzdro-

wienia: sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych (por. KKK 1420–

1421). Dla misyjnej posługi Jezusa znamienne są dwa rodzaje czynów: uzdrawianie 

i odpuszczenie grzechów (por. RMis 14). 

Paulo Giglioni, podejmując temat o sakramencie pokuty i misjach, konstatuje, że mi-

syjność jest częścią składową sakramentu pokuty i pojednania, która tkwi w jego wnę-

trzu. Tak jak działalność Chrystusa można zdefiniować jako misję na rzecz pokuty 

i nawrócenia, tak też można określić działalność Kościoła w swej posłudze sakramental-

nej; Kościół misyjny głosi w imię Chrystusa wszystkim narodom pokutę i odpuszczenie 

grzechów (Łk 24,47)983. Na mocy swej misyjnej natury Kościół jest przedłużeniem 

w świecie dzieła pojednania zapoczątkowanego przez Chrystusa. Związek Kościoła 

z działalnością misyjną jest ewidentny, tak jak głoszenie i praktykowanie pokuty. Misją 

Kościoła jest głoszenie sakramentów miłosierdzia Bożego i ich praktykowanie. Głosze-
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  Por. S. PERZYNA, O pracy na rzecz misji, s. 62–68. 
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  Por. P. GIGLIONI, Penitence et mission, s. 226. 



nie i praktykowanie pokuty jest częścią struktury sakramentalnej Kościoła zarówno po-

przez swoją istotę misyjną, jak i swoją istotę „uniwersalnego sakramentu zbawienia”984. 

Dlatego czwarty sakrament jest w gruncie rzeczy głoszeniem i praktycznym realizowa-

niem Ewangelii pojednania i pokoju, powierzonej przez Chrystusa Apostołom w posłaniu 

misyjnym985.  

Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et paenitentia zachęca pasterzy, aby 

w katechezach o poście i jałmużnie poruszali zagadnienie wewnętrznego związku, jaki 

zachodzi między przezwyciężeniem podziałów w świecie a pełną komunią z Bogiem 

i między ludźmi, co jest eschatologicznym celem Kościoła, oraz konkretne okoliczności, 

w których winno się dokonać pojednanie (w rodzinie, w społeczeństwie, w strukturach 

społecznych). Ponadto papież zachęca, by kapłani w swoich katechezach poruszali pro-

blem dotyczący poczwórnego pojednania, które naprawia poczwórny, zasadniczy rozłam: 

pojednanie człowieka z Bogiem, ze sobą samym, braćmi, oraz z całym stworzeniem 

(por. RP 26). 

Giglioni, badając misyjny wymiar sakramentu pojednania, podkreśla, że gdy Kościół 

celebruje sakrament pokuty, to pragnie, aby słowo Boże było głoszone. Jest to głoszenie 

misyjne, poprzez które Kościół mówi do penitenta o miłosierdziu Bożym i zachęca go do 

nawrócenia i pojednania się z Bogiem986. W akcie pojednania z samym sobą Kościół 

pełni szczególną funkcję misyjną, z macierzyńską troską pomagając penitentowi 

w uznaniu i wyznaniu grzechów, aby ten otrzymał od Boga miłosierdzie i przebaczenie. 

Ponieważ Kościół pełni posługę misyjną, wzywając swoje dzieci do nawrócenia, a także 

do całkowitego odnowienia w nich obrazu Bożego, który otrzymały w chwili stworzenia 

oraz na chrzcie św., nie trzeba zapominać o „posłudze misyjnej” pełnionej przez szafarzy 

Kościoła, gdy w jego imieniu sprawują sakrament przebaczenia i pojednania987. Trzecim 

elementem pojednania penitenta jest pojednanie się z braćmi. Przepowiadanie misyjne 

Kościoła głosi wszystkim ludziom wielką miłość, którą Bóg ich ukochał988. W ten sposób 

następstwem pokuty jest każdorazowo pojednanie z braćmi. Trzeba tutaj również podkre-
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  Por. Tamże, s. 229–230. 
985
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  Por. P. GIGLIONI, Penitence et mission, s. 231.  
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  Por. Tamże, s. 232. 
988

  Por. Paweł VI, Konstytucja apostolska „Indulgentiarum doctrina”, nr 4 [online].  



ślić ścisły związek istniejący pomiędzy misjami a pokutą. Jeśli niesienie Chrystusa bra-

ciom jest aktem misyjnym, ważnym aktem misyjnym będzie również zaproszenie braci 

do pojednania z Chrystusem, a przez to z Kościołem989.  

W aspekcie pojednania się z braćmi Paweł VI ukazał aspekt niesprawiedliwości po-

między ludźmi. „Nie można wyobrazić sobie rodziny – konstatuje papież, w której jedni 

jej członkowie głodują, a inni opływają we wszystko – w której jedni nigdy nie słyszeli 

o Jezusie Chrystusie, a inni mają pod ręką wszystkie środki zbawienia, które Kościół 

posiada. Jeśli cała ludzkość tworzy jedną rodzinę, braterska miłość zobowiązuje nas do 

pojednania z braćmi wszystkich ras, języków, kultur i warunków życia. Pojednanie się 

z braćmi wymaga naprawy naszych wykroczeń przeciw sprawiedliwości i miłości. 

Z drugiej strony to właśnie będzie najpewniejszym znakiem naszego pojednania się 

z Bogiem. Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas (1 J 4,12; por. Mt 5,25)”990.  

Czwartym ogniwem pojednania w sakramencie pokuty jest pojednanie ze światem. 

Cały powrót do Boga musi być w rezultacie pojednaniem ze światem, rozumianym od 

teraz nie jako własność, którą można nadużywać, lecz raczej jako dar Boży. Jeśli rolą 

Kościoła misyjnego jest ewangelizacja świata poprzez oświecanie ludzkich sumień, to 

Kościół powinien także wypełnić tę posługę misyjną poprzez głoszenie i celebrację poku-

ty991. 

Funkcja ewangelizacyjna Kościoła misyjnego w sakramencie pokuty polega więc 

także na byciu szafarzem pokuty w tym znaczeniu, że powinna ona skłonić człowieka do 

osiągnięcia stanu ciągłego nawracania się, do koniecznego ćwiczenia się, aby uzyskiwać 

coraz większy stopień pojednania z Bogiem, ze sobą samym, z braćmi i ze światem992. 

Rozgrzeszenie jest wybitnie misyjne również wtedy, gdy przymuje pokorne i szczere 

wyznanie win człowieka, uwalniając go w imię Chrystusa i wzmacniając przez dar Du-

cha Świętego, oraz gdy go odsyła pełnego radości i wdzięczności, aby głosił cuda, jakich 

Bóg w nim dokonał. Jest to posłanie misyjne do wspaniałomyślnej służby Bogu 
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i braciom993.  

W obrzędzie pokutnym jako rytuale sakramentalnym odnajdujemy ścisłe relacje, 

które łączą misyjność oraz pokutę – pojednanie. Kościół jawi się w ten sposób jako sza-

farz pojednania, szafarz pokuty, w pełnym wypełnianiu swej posługi misyjnej, która po-

lega na nawoływaniu ludzi do nawrócenia oraz przygarnięciu ich w swych ramionach 

Matki i odnalezieniu w ten sposób Ojca, który przyjmuje skruszonych synów. Chrystus 

bierze na swe ramiona zbłąkaną owcę, a Duch Święty uświęca na nowo świątynię du-

szy994. 

Z pastoralnego punktu widzenia w ramach sakramentu pokuty i pojednania spowied-

nik mógłby zachęcić do modlitwy za dzieła misyjne i misjonarzy oraz do uczynków po-

kutnych w postaci konkretnych działań. 

Drugim sakramentem uzdrowienia jest sakrament chorych. Jezus nie tylko posłał 

swych uczniów, by uzdrawiali chorych (Mt 10,8; Łk 9,2; 10,9), ale także ustanowił do 

tego sakrament namaszczenia chorych (por. KKK 1499–1531). W tym sakramencie 

ochrzczony „zostaje konsekrowany w sposób szczególny i konkretny na udział w śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa”. Jego życie łączy się tym samym w jego ciele ze zwycię-

ską mocą Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Łączy się z Chrystusem, który przez 

ból krzyża i zmartwychwstanie dostąpił chwały. Dlatego też ochrzczony, który przyjmuje 

sakrament namaszczenia chorych głosi, w sposób wyjątkowy, tajemnicę paschalną, źró-

dło naszego zbawienia995. 

Uwaga i troska duszpasterska wobec tych, którzy doświadczają choroby, na pewno 

przynosi korzyść duchową całej wspólnocie, gdyż wiemy, że cośmy uczynili najmniej-

szym, uczyniliśmy samemu Jezusowi /Mt 25,40/ – (por. SaC 22). Sakrament chorych jest 

w doświadczeniu choroby i starości, a szczególnie w ostatniej godzinie chrześcijanina, 

znakiem ostatecznego nawrócenia do Pana oraz całkowitego przyjęcia bólu i śmierci jako 

pokuty za grzechy (por. RP 27). 

Księga obrzędów sakramentu chorych zawiera cztery możliwości pomocy cho-
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rym996: odwiedziny chorego w domu, Komunia chorych, obrzęd namaszczenia chorych 

oraz Wiatyk. Aspekt misyjny w udzielaniu sakramentu widoczny jest w samym przyby-

ciu kapłana do osoby chorej i słowach kierowanych do potrzebującego: „Dzisiaj przy-

chodzę jako kapłan Kościoła, aby się modlić nad tym chorym i namaścić go poświęco-

nym olejem”997. Poświęcenie wodą święconą chorego i pomieszczenia, w którym chory 

się znajduje, jest nawiązaniem do chrztu świętego i do stania się uczniem Chrystusa. 

Modlitwa dziękczynna nad olejem nawiązuje do misji Jezusa Chrystusa: „na chorych 

ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” (Mk 16,15–18). Sam obrzęd namaszczenia olejem 

świętym czoła i rąk chorego jest znakiem i posłaniem, aby poprzez cierpienie głosić do-

brą nowinę o zbawieniu998. 

2.3.1.3. Sakrament święceń i małżeństwa w służbie komunii misyjnej  

Zarówno sakrament święceń, jak i sakrament małżeństwa są nastawione na zbawie-

nie innych ludzi. Mają typowo misyjną cechę. Przez służbę innym przyczyniają się także 

do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budo-

waniu Ludu Bożego. Osoby przyjmujące sakrament święceń zostają konsekrowane, by 

w imię Chrystusa „karmili Kościół słowem i łaską Bożą” (LG 11). Z kolei sakrament 

małżeństwa „umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków 

i godności ich stanu (GS 48)” (por. KKK 1534, 1535). 

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez 

Chrystusa apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc 

sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: biskupów, prezbiterów 

i diakonów (por. KKK 1536, 1554). „Wśród tych rozmaitych posług, od najdawniejszych 

czasów sprawowanych w Kościele, szczególne miejsce, jak świadczy Tradycja, zajmuje 

posługa tych, którzy ustanowieni biskupami, dzięki biegnącej od początku sukcesji po-

siadają latorośle wyrosłe z nasienia apostolskiego” (LG 20). 

Misyjność w posłudze biskupa ukazuje wiele dokumentów Kościoła999. Temat ten po-
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ruszany jest także w Katechizmie Kościoła Katolickiego (por. KKK 888), w Kodeksie 

Prawa Kanonicznego (por. KPK 782 § 2), w orędziach papieskich na Światowy Dzień Mi-

syjny oraz przy okazji innych papieskich przemówień traktujących o działalności misyjnej 

w Kościele partykularnym1000.  

Misyjne akcenty znajdujemy także w obrzędach święceń biskupa1001. Pierwszy zau-

ważamy już w przyrzeczeniu elekta. Szafarz święceń pyta elekta: „Czy chcesz wiernie 

i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa?”1002. Pytanie to nawiązuje do słów Chrystusa 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19–20). Drugie pytanie również posiada 

aspekt misyjny i brzmi: „Czy chcesz budować Ciało Chrystusa, tj. Jego Kościół?”1003. To 

właśnie głoszenie Ewangelii i zakładanie Kościoła jest celem jego misyjnej działalności. 

Kolejne pytanie, nawiązujące tym razem do głoszenia Ewangelii ubogim, brzmi: „Czy ze 

względu na Imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów 

i wszystkich potrzebujących?”1004. W modlitwie święceń również uwidacznia się akcent 

misyjny, gdzie biskupi udzielający święceń proszą o wylanie na wybranego biskupa Du-

cha Świętego, który „włada i kieruje”1005. Kolejne znaki misyjne możemy zauważyć 

w namaszczeniu głowy oraz przekazaniu księgi Ewangelii. Namaszczenie to akt posłania 

i usprawnienia do głoszenia Ewangelii, którą w symboliczny sposób otrzymuje nowo 

wyświęcony biskup. W ten sposób staje się następcą apostołów, by być świadkiem 

i głosicielem Ewangelii „aż po krańce ziemi”. Do bycia na wzór apostoła nawiązuje także 

nałożenie pierścienia, mitry i wręczenie pastorału1006. 

Na święcenia biskupie zapraszani są inni biskupi z całego świata, również biskupi 

misyjni – jest to zarazem potwierdzenie powszechności i misyjności Kościoła. Święcenia 

biskupie mogą być również okazją do przeprowadzenia animacji misyjnej. Może się to 

wyrażać poprzez liturgię Mszy św. (np. homilię1007, wezwania w modlitwie powszechnej 
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za misje), w procesji z darami, w obrazkach pamiątkowych, jak i w wezwaniu biskupim 

oraz w jego herbie. 

Drugim stopniem święceń są święcenia prezbiterów, które w zgodzie z dokumentami 

II Soboru Watykańskiego i nauczaniem posoborowym wskazują na misyjność posługi 

prezbitera1008. Poddając analizie to nauczanie, Pier Giorgio Falciola ukazał potrójną ar-

gumentację. Po pierwsze, kapłaństwo ma charakter misyjny, który jest wspólny całemu 

Kościołowi (por. AG 2; PDV 16). Po drugie, wynika z podstawowego zadania kapłana, 

jakim jest głoszenie Ewangelii Boga wszystkim (Mk 16,15; Rz 10,17). Po trzecie, misyj-

ny wymiar święceń i posługi kapłańskiej wynika z uniwersalności misji Chrystusa, której 

kapłan jest konsekrowany na misję obejmującą cały świat (por. PO 10)1009.  

Szczególne namaszczenie Ducha Świętego, jakie kapłani otrzymują w sakramencie 

święceń kapłańskich, „konsekruje ich zatem na misje całego Kościoła”. „Służą dobru 

całego Kościoła” (LG 28b), a głosząc Ewangelię Pana ludziom spełniają, jak stwierdza 

Evangelii nuntiandi, dzieło nie indywidualne, lecz eklezjalne (EN 60). Kapłan jest zatem 

„posłany” – missus ad gentes – posiada podstawową cechę, która przyczynia się do uwi-

docznienia tożsamości autentycznego kapłaństwa, pozwala wpisywać się w ten głęboko 

apostolski wymiar1010. 

Nałożenie rąk daje wyświęcanemu udział, w sposób nieodwołalny, w kapłaństwie 

urzędowym, które na mocy udziału w jedynym Kapłaństwie Chrystusa „jest w swej isto-

cie misyjne”. Kapłaństwo sakramentalne jest zatem kluczowe dla misji ewangelizacyjnej 

Odkupiciela. Oto dlaczego prezbiterzy „przede wszystkim mają obowiązek przepowiada-

nia wszystkim Ewangelii Bożej” (PO 4)1011. „Wszyscy kapłani winni mieć misyjne serce 

i umysł” (RMis 67). Powołanie pasterskie kapłanów jest wielkie i – zgodnie z nauką So-

boru – powszechne; jest skierowane do całego Kościoła, a zatem jest także misyjne. Każ-

                                                                                                                                                               

misyjne zadania przyszłego nuncjusza; por. T. BERTONE, Homilia podczas święceń biskupich. Podczas uroczystości przy-
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w homilii misyjny mandat Chrystusa: Radośnie i w miłości głoście Ewangelię [online].  
1008
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  Sacramenti e missione, s. 454–455.  



dy kapłan na swój sposób jest misjonarzem dla świata1012. Kapłan, będąc nauczycielem 

i przewodnikiem, powołany jest do bycia świadkiem i sprawcą jedności, budowniczym 

rodziny Bożej, obrońcą i stróżem komunii tej rodziny (por. RP 27). 

Misyjny wymiar dostrzegamy również w obrzędzie święceń prezbiteratu – najpierw 

w przyrzeczeniach będących odpowiedzią na pytania zadawane przez biskupa: „Czy 

chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę Słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy 

katolickiej wiary?”1013 Pytanie to nawiązuje do posłania Pana Jezusa, do mandatu misyj-

nego: „Idźcie i nauczajcie”,a potem: „Czy chcesz wypraszać Boże miłosierdzie dla po-

wierzonego Ci ludu?”1014 – kapłanowi zostaje powierzone zadanie bycia „misjonarzem 

miłosierdzia”. Kolejny element misyjny niesie w sobie litania błagalna, w której zawarte 

są wezwania do świętych misjonarzy1015. Następny element misyjny znajduje się 

w modlitwie święceń, gdzie biskup prosi, aby kapłani jako współpracownicy biskupa „na 

całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia”1016. Kolejny motyw misyjny odnajduje-

my w dalszej części modlitwy, gdy biskup prosi, aby „przepowiadanie” i dzięki łasce 

Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły owoc obfity w ludzkich sercach i dotarły aż 

na krańce ziemi1017. Kolejne słowa nawiązują do misyjnego wymiaru: „niech złączeni 

z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce 

i nad całym światem”1018. Symbolem misyjności jest także nałożenie rąk i wręczenie 

chleba i wina. „Z mocą Ducha Świętego nowo wyświęcony kapłan będzie głosił Ewange-

lię i sprawował Eucharystię za zbawienie całego świata1019. 

„Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce «nie dla 

kapłaństwa, lecz dla posługi»” (KKK 1569). Posługę diakona Kościół powołał od same-

go początku istnienia (Dz 6,2–6). Wyróżnia się dwa rodzaje diakonatu: stały, który 
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otrzymują osoby świeckie, oraz diakonat, który poprzedza święcenia kapłańskie1020. Czy 

są to kandydaci żonaci, czy też nie, widać tu nawiązania do tradycji Kościoła – ustano-

wienia diakonów, „których niegdyś Apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosier-

dzia”1021. Misyjny aspekt w obrzędzie święceń odnajdujemy w przyrzeczeniach wybra-

nych kandydatów. Biskup pyta: „Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej 

miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego lu-

du?”1022. Odpowiedź ma zobowiązywać do włączenia się w rozwój wiary chrześcijańskiej 

na całym świecie. Kolejny akcent znajduje się w litanii błagalnej1023. Modlitwa święceń 

także posiada misyjne akcenty. Nawiązuje do początków Kościoła, gdy apostołowie „za 

sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się 

dobrą opinią”1024, aby przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyć im usługiwanie ubogim. 

Pomoc człowiekowi i jego promocja w człowieczeństwie jest, oprócz głoszenia Ewange-

lii i zakładania Kościoła, trzecim elementem misyjnego zadania Kościoła. Modlitwa kon-

sekracyjna nawiązuje także do pełnienia przez nowych diakonów królewskiej funkcji 

Chrystusa i Kościoła poprzez służbę szczególnie chorym i biednym1025. Ostatnim elemen-

tem misyjnym jest przekazanie księgi Ewangelii. Biskup podaje nowemu diakonowi 

księgę i mówi: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz 

w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, pełnij to, czego będziesz nau-

czać”1026. Takie jest zadanie diakona: przyjąć Ewangelię, z wiarą zgłębiać jej orędzie, 

miłować ją i świadczyć o niej słowem i czynami1027. Diakon staje się apostołem głoszą-

cym Ewangelię, którą ma zanieść aż na krańce ziemi. 

II Sobór Watykański, po ponad tysiącu latach nieobecności, przywrócił posługę dia-

konatu stałego, a więc niebędącego jedynie etapem przygotowania do święceń kapłań-

skich. Diakonatu tego można udzielać mężczyznom, w tym również żonatym, żyjącym 
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w sposób dojrzały i chrześcijański. W czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski 

zdecydowała o wprowadzeniu go w Kościele w Polsce. Obecnie posługuje w nim 18 

diakonów stałych1028. 

V Konferencja z Aparecida oczekuje od diakonów stałych „ewangelicznego świa-

dectwa oraz misyjnego zapału po to, aby mogli być apostołami w swoich rodzinach, 

miejscach pracy, wspólnotach oraz na nowych obszarach granicznych misji”1029. Diako-

nów zobowiązuje się do bycia „żywym przykładem wierności i nierozerwalności małżeń-

stwa chrześcijańskiego, aby w duchu wiary, podejmując wyzwania życia małżeńskiego 

i wymagania życia codziennego, umacniali życie rodzinne nie tylko wspólnoty Kościoła, 

ale też całego społeczeństwa. Ich życie ma być świadectwem tego, jak obowiązki rodzin-

ne, praca i posługiwanie mogą być zharmonizowane w służbie misji Kościoła”1030. 

W adhortacji Africae munus podkreśla się znaczenie relacji diakonów stałych do ro-

dziny: „Pomagajcie wszystkim członkom afrykańskiego społeczeństwa dowartościować 

odpowiedzialność mężczyzn jako mężów i ojców, szanować kobietę, która jest równa 

mężczyźnie w godności, troszczyć się o dzieci pozostawione samym sobie, bez wykształ-

cenia” (Africae munus, 115)1031. 

Oprócz sakramentu święceń powołaniem do służby we wspólnocie jest sakrament 

małżeństwa. W liturgii sakramentu małżeństwa najpierw pojawia się bogaty język stwo-

rzenia inspirowany Księgą Rodzaju, który odnajdujemy w błogosławieństwie małżeń-

skim (Rdz 1,27). Obraz Boga uwidacznia się w miłości, jaką mężczyzna i kobieta obda-

rowują się wzajemnie. Źródłem ich misji będzie świadczenie o szczęściu w Bogu1032. 

Drugim typem języka używanego w liturgii sakramentu małżeństwa jest język krzyża. 

Bez języka daru z siebie, język z Księgi Rodzaju byłby niepełny. Życie w małżeństwie to 

nieustanne „zapieranie się siebie”, nieustanne poświęcenia, wewnętrzne nawrócenia, 
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zmiana spojrzenia względem drugiej osoby, to akceptacja prawdy o drugiej osobie, od-

krycie, że poprzez to wszystko i ponad tym wszystkim krzyż i miłość są ściśle ze sobą 

związane1033. 

W obrzędzie sakramentu małżeństwa dostrzec można kilka akcentów misyjnych1034. 

Pierwszy odnajdujemy w pytaniach zadawanych przed wyrażeniem zgody małżeńskiej, 

zwłaszcza w pytaniu: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potom-

stwo, którym was Bóg obdarzy?”. Zawarta jest tu idea bycia „misjonarzami” miłości 

i życia, wychowania dzieci w duchu katolickim, czyli powszechnym, oraz do otwartości 

w wierze. Następnie sama modlitwa do Ducha Świętego, która nawiązuje do sakramentu 

chrztu i bierzmowania, mówi o misyjnym posłaniu już nie w pojedynkę, ale we dwoje 

jako małżonkowie. Przysięga małżeńska kończy się wezwaniem do Trójcy Świętej, która 

jest źródłem misyjności małżeństwa. Błogosławieństwo obrączek i ich nałożenie jest 

znakiem zawartego małżeństwa, ale także znakiem połączenia z Bogiem, podobnie jak 

symbol krzyża jest znakiem wiary w tenże sakrament. Wymiar misyjny ma również spe-

cjalne błogosławieństwo małżonków po modlitwie Ojcze nasz. Nawiązuje ono do przy-

mierza Boga ze swoim ludem oraz Jezusa z Kościołem. Na wzór tego przymierza mał-

żonkowie zawarli przymierze z Bogiem i między sobą, tworząc sakramentalną wspólno-

tę. W błogosławieństwie tym zawiera się prośba do Boga o to, aby małżonkowie obda-

rzali się wzajemną miłością, będąc świadkami miłości Boga, ukazując Jego Miłość1035.  

2.3.2. Misyjny charakter pobożności ludowej 

Członkowie Kościoła współistnieją w społeczeństwie podlegającym nieodwracalne-

mu procesowi przeobrażeń społecznokulturowych oraz religijnych. Rozwój kultury, lep-

sze rozumienie prawd rządzących przyrodą i życiem ludzkim, większe możliwości pro-

dukcyjne, nowe stosunki gospodarcze, społeczne, polityczne, nowe sposoby komunikacji 

i rekreacji mogą częściowo dezaktualizować dotychczasowe funkcje religii i stawiać przed 

nią nowe zadania. W takich sytuacjach zmysł religijny ludu wykazuje więk-

szą przystosowalność niż zmysł „funkcjonariuszy” Kościoła. Na miejscu dawnych wie-

                                                           
1033

  Tamże, s. 439–440.  
1034

  Obrzędy sakramentu małżeństwa.  
1035

  Tamże, s. 49. 



rzeń i praktyk powstają nowe, związane z potrzebami ludu1036. „Jan Paweł II w liście apo-

stolskim Vicesimus quintus annus, w ramach przyszłych zadań odnowy liturgicznej pod-

kreśla znaczenie pobożności ludowej. «Pobożność ta stale potrzebuje ewangelizacji, aby 

wiara, którą wyraża, stawała się wciąż bardziej dojrzała i autentyczna. Zarówno rozmaite 

nabożeństwa ludu chrześcijańskiego, jak też inne formy pobożności są pożądane i godne 

zalecenia pod warunkiem, że nie będą zastępowały ani nie będą mieszane 

z nabożeństwami liturgicznymi. Autentyczne duszpasterstwo liturgiczne potrafi się oprzeć 

na bogactwie ludowej pobożności, oczyszczać ją i poprowadzić ku liturgii, jako dar ofiar-

ny różnych narodów”»1037. Podobnie uważa papież Franciszek, który podkreśla, że „nie 

można też zapominać o cennym wkładzie duszpasterstwa ludowego»” (AL 208). 

Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca obrzędów błogosławieństw wskazuje na kilka 

nabożeństw praktykowanych w parafiach w Polsce. Są to m.in. nabożeństwa związane 

z kultem Najświętszego Sakramentu oraz ku czci Matki Bożej, nabożeństwa okresowe 

w ciągu roku oraz nabożeństwo słowa Bożego1038. 

2.3.2.1. Miesięczne nabożeństwa misyjne w parafii 

W rocznym planie duszpasterskim ważne miejsce powinny zajmować miesięczne 

nabożeństwa misyjne. Konferencja Episkopatu Polski w 1973 r. zobowiązała duchowień-

stwo do odprawienia nabożeństw misyjnych we wszystkich polskich kościołach 

i kaplicach. Miesięczne nabożeństwa misyjne noszą znamiona „powszechności 

i apostolskości Kościoła”. Ich celem jest stworzenie podstawowej struktury duszpaster-

skiej dla Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w potrójnym wymiarze: modlitwy za 

misje, formacji misyjnej wiernych i zbierania ofiar na misje. Nabożeństwa misyjne po-

winny być odprawiane we wszystkich kościołach parafialnych, rektorskich i kaplicach, 

gdyż służą one wszechstronnej aktywizacji misyjnej całej społeczności chrześcijańskiej 

parafii1039. 

Synod Archidiecezji Poznańskiej, realizując wskazania Konferencji Episkopatu Pol-
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ski, zaleca ich odprawianie oraz wskazuje schemat takiego nabożeństwa. Według tych 

wytycznych powinno ono zawierać trzy elementy: informację, modlitwę i ofiarę. 

W części informacyjnej można wykorzystać comiesięczną Papieską Intencję Misyjną, 

a w część modlitewną nabożeństwa warto włączyć różaniec misyjny. Synod zachęca 

również, aby takiemu nabożeństwu towarzyszyło spotkanie z misjonarzem ukazującym 

potrzebę duchowego i materialnego wspomagania misji (por. Dokumenty nr 578)1040. 

W opolskiej agendzie liturgicznej znajdujemy także wskazanie, aby w czasie nabo-

żeństwa został odczytany list misjonarza, a na koniec nabożeństwa wyświetlony film lub 

pokaz multimedialny pokazujący pracę misyjną1041.  

PDM z Warszawy przygotowują dla parafii propozycje nabożeństw misyjnych, które 

każdego miesiąca podejmują temat wskazany przez papieża w ramach Papieskich Inten-

cji Misyjnych. Składają się z trzech części: wprowadzenia, rozważania i modlitwy po-

wszechnej, a wszystko to przeplatane jest pieśniami.  

Mimo że już wiele lat upłynęło od wprowadzenia zarządzenia Konferencji Episkopa-

tu Polski o wprowadzeniu nabożeństw misyjnych w parafiach, nadal są one mało wi-

doczne w duszpasterstwie parafialnym1042. 

2.3.2.2. Nabożeństwa związane z kultem Najświętszego Sakramentu  

W Polsce kult Najświętszego Sakramentu związany jest z kultem Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Według zaleceń Instrukcji, „w każdy pierwszy piątek miesiąca po-

winna być odprawiona wotywna Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, po Mszy 

św. wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, odmówienie litanii, aktu 

poświęcenia i udzielenie błogosławieństwa”1043. Przykładem umisyjnienia pierwszych 

piątków miesiąca jest inicjatywa bp. Jana Piotrowskiego z Kielc. Zgodnie z jego dekre-

tem (31.12.2014), każdy pierwszy piątek miesiąca w całej diecezji kieleckiej jest dniem 

modlitw w intencji Dzieła Misyjnego Diecezji Kieleckiej i misjonarzy pochodzących 

z Ziemi Świętokrzyskiej. Biskup ustanowił, że „każda nawet najmniejsza ofiara przezna-

czona będzie na potrzeby naszych diecezjalnych misjonarzy oraz na realizację projektów, 
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jakie nadeślą. W ten sposób przez cały rok zachowamy łączność duchową i pomoc mate-

rialną z tymi, którzy pochodzą z naszej diecezji kieleckiej i posługują w różnych czę-

ściach świata”1044. 

Pierwszy piątek można poprzedzić „godziną świętą” odprawioną w czwartek. Jest 

ona odpowiedzią na wezwanie Chrystusa skierowane do apostołów (Mt 26,38–41)1045. 

W ramach tej „godziny” można odmówić modlitwę za misje i misjonarzy, podczas Mszy 

św. w ramach modlitwy powszechnej włączyć wezwanie Papieskiej Intencji Misyjnej na 

dany miesiąc, modlić się o zaangażowanie małżeństw i rodzin w misje. 

Od wielu lat zaznaczył się w parafiach kult Eucharystii w całodziennych adoracjach 

Najświętszego Sakramentu. W każdej diecezji jest wymieniony w Ordo divini officii 

porządek adoracji Najświętszego Sakramentu we wszystkich kościołach parafialnych1046. 

Dzień taki jest okazją do modlitwy za misjonarzy i Kościół misyjny. W ramach adoracji 

Kinga Kozdrój proponuje misyjne nabożeństwo czterdziestogodzinne dla dzieci1047.  

Wyrazem kultu Najświętszego Sakramentu są procesje eucharystyczne 

w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa oraz całą oktawę. Ta publiczna procesja coraz 

częściej stanowi wymiar misyjny, jako odważne wyznanie wiary1048. W ramach procesji 

eucharystycznych, szczególnie w Boże Ciało, dzieci z Ognisk Misyjnych mogłyby iść 

w procesji w odpowiednich strojach charakterystycznych dla poszczególnych kontynen-

tów czy krajów misyjnych. W procesji Bożego Ciała uczestniczy wiele rodzin, co mo-

głoby być wykorzystane przez duszpasterzy do ukazania misyjnego wymiaru Eucharystii 

i zachęcenia do pomocy misjom. Nawiązanie do głodu Eucharystii w krajach misyjnych 

byłoby dobrą okazją do uświadomienia rodzinom potrzeby niesienia Chrystusa tym, któ-

rzy Go nie znają, tam, gdzie brakuje kapłanów. Wizualną katechezą mogą stać się także 

misyjne dekoracje na poszczególnych ołtarzach podczas procesji oraz dobór odpowied-

nich pieśni śpiewanych w czasie procesji. 

Z kultem Eucharystii związane są gorzkie żale. Odbywają się one w niektórych para-

                                                           
1044
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fiach w piątki albo też w niedziele w okresie Wielkiego Postu1049. Perzyna proponuje 

wprowadzenie do tego nabożeństwa rozważań o tematyce misyjnej. W pierwszej części 

można by np. zaakcentować cierpienie Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, które się nie 

skończyło i trwa w obecnie cierpiących głód chorych, opuszczonych, w tych, którzy 

chcieliby poznać Chrystusa i noszących Chrystusa – misjonarzach. Z kolei druga część 

mogłaby nawiązywać do Drogi Krzyżowej Chrystusa, która nadal trwa w krajach misyj-

nych. W trzeciej części można by ukazać Chrystusa patrzącego z krzyża na Jerozolimę, 

którą obecnie są wszystkie ludzkie serca1050. 

Równie powszechne jak gorzkie żale są także nabożeństwa ku czci Najświętszej Ma-

ryi Panny. Maryja – Gwiazda ewangelizacji i Matka wszystkich narodów, która przoduje 

w wierze i misji – jest wzorem misyjnego oddania1051. 

Wśród nabożeństw ku czci Najświętszej Dziewicy pierwsze miejsce zajmują nabo-

żeństwa majowe i październikowe. Modlitwa różańcowa, połączona z rozważaniem życia 

Chrystusa i Jego Matki, jest doskonałą formą katechizacji1052. Jest też dobrą okazją do 

formacji misyjnej. W ramach przygotowań do krajowego IV Kongresu Misyjnego 

w 2015 r. PDM przygotowały specjalne czytanki na nabożeństwa majowe pt. Świadkowie 

misyjnego zapału zawierające postacie wybitnych misjonarzy i animatorów misyjnych. 

Można je wykorzystać także w następnych latach1053. Z kolei na nabożeństwa październi-

kowe PDM wydają specjalne rozważania, które zawarte są w materiałach liturgicznych 

na Tydzień Misyjny. 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia były od dawna odśpiewywane 
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  PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE, Świadkowie misyjnego zapału. 



w kościołach rano przed prymarią albo przed sumą1054. Komentarz do Godzinek mógłby 

być poprzedzony krótkim zarysem o objawieniach Matki Bożej w poszczególnych sank-

tuariach maryjnych na całym świecie. 

Msze św. roratnie, zwłaszcza dziecięce, odprawiane w okresie Adwentu rano czy 

wieczorem, są ważnym przeżyciem religijnym od najmłodszych lat. Perzyna proponuje, 

aby codziennie w ramach rorat omawiany był inny kraj misyjny, a uczestnicy liturgii 

(szczególnie dzieci) otrzymaliby karteczkę, na której byłyby narysowane wyciągnięte 

ręce do Bożej Dzieciny i nazwa kraju misyjnego. Każde dziecko po roratach ofiaruje 

swoje modlitwy, Komunię św. i dobre uczynki za dany kraj misyjny. Następnie przed 

kolejną Mszą św. roratnią każdy dobry uczynek zapisany na kartce wrzuca do koszyka. 

Pod koniec Mszy św. bierze udział w losowaniu figurki Matki Bożej z przesłaniem, aby 

cała rodzina pomodliła się za misjonarzy pracujących w danym kraju misyjnym1055. Na 

uwagę zasługuje inicjatywa „Gościa Niedzielnego”, który co roku przygotowuje materia-

ły adwentowe, także o charakterze misyjnym1056. 

W każdą środę w wielu parafiach w Polsce odprawiana jest nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Na to nabożeństwo można zapraszać małżonków, którzy w danym 

miesiącu przeżywają rocznicę ślubu. Jednym z elementów umisyjnienia tej nowenny 

może być dodanie w prośbach Papieskich Intencji Misyjnych, modlitwy za misjonarzy 

oraz kazanie o tematyce misyjnej wygłoszone podczas Mszy św. odprawianej zaraz po 

nowennie. 

2.3.2.3. Nabożeństwa okresowe w ciągu roku  

W ramach misyjnej formacji w czasie nabożeństw w ciągu roku najbardziej popular-

ne jest nabożeństwo drogi krzyżowej odprawiane w parafiach w okresie Wielkiego Postu, 

a także w okresie listopadowym, kiedy modlimy się za zmarłych1057. W duszpasterstwie 

parafialnym można użyć rozważań na drogę krzyżową przygotowanych przez PDM 

z Warszawy w ramach misyjnych materiałów liturgicznych na Wielki Post i Wielkanoc.  

                                                           
1054

  EPISKOPAT POLSKI, Instrukcja o „Obrzędach błogosławieństw wskazania”, s. 372–373.  
1055

  Por. S. PERZYNA, O pracy na rzecz misji, s. 116–117. 
1056

  Takie misyjne roraty przygotowane były w 2003 r. W 2015 r. wydawnictwo św. Stanisława z Krakowa wydało 

materiały pt. Misyjny GPS.  
1057
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Tylko w Polsce są – tak charakterystyczne dla pobożności ludowej – „Boże Gro-

by”1058. Dekoracje grobów mogłyby zawierać także elementy misyjne, ukazujące cierpie-

nie wielu ludzi na świecie, a szczególnie prześladowania za wiarę w Chrystusa. 

W tradycji Kościoła obchodzone są także suche dni, czyli kwartalne dni postu obej-

mujące środę, piątek i sobotę, obchodzone na początku każdej z czterech pór roku, tj.: dni 

modlitw o ducha pokuty (po I niedzieli Wielkiego Postu); dni modlitw o powołania do 

służby w Kościele (czwarty tydzień Wielkanocy – po uroczystości Zesłania Ducha Świę-

tego); dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (trzeci tydzień września); dni 

modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (trzeci tydzień Adwentu)1059. 

Na uwagę zasługują kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele, w czasie któ-

rych powinno się także podkreślić powołania misjonarskie, oraz dni modlitw o życie 

chrześcijańskich rodzin. W ramach dni modlitw za rodziny można podjąć w homiliach 

rozważania o misyjności Kościoła domowego, przeprowadzić odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich i ofiarować specjalną pamiątkę z modlitwą za misje. 

Na zakończenie roku kalendarzowego w kościołach odprawia się okolicznościową 

Mszę św. połączoną z nabożeństwem. Do liturgii tego wieczoru można dodać, oprócz 

homilii i modlitw dziękczynnych, także zestawienie wydarzeń z życia Kościoła po-

wszechnego, diecezjalnego i parafialnego1060. Warto by zatem w tym zestawieniu także 

zaznaczyć wydarzenia związane z działalnością misyjną Kościoła. 

2.3.2.4. Nabożeństwa słowa Bożego 

Konstytucja soborowa o liturgii świętej zaleca odprawiać nabożeństwa słowa Boże-

go „w wigilie uroczystych świąt, w niektóre dni Adwentu i Wielkiego Postu oraz 

w niedziele i święta” (SC 35, pkt 4). Nabożeństwo słowa Bożego swą formę wywodzi 

z liturgii słowa we Mszy św. Składa się z uroczystej intronizacji Pisma Świętego, pieśni, 

czytań biblijnych i wprowadzeń do nich oraz homilii, po której następuje modlitwa wier-

nych. Nabożeństwo to kończy się błogosławieństwem udzielonym Księgą świętą lub, 

lepiej, hołdem oddanym Słowu, które stało się Ciałem i mieszka wśród nas 

w Najświętszym Sakramencie. Rytem zakończenia może być też czynna odpowiedź 
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uczestników na temat nabożeństwa, jak np. adoracja i ucałowanie krzyża, odnowienie 

obietnic chrztu św. i aspersja wodą święconą, wspólne wyznanie wiary, pokutne wyzna-

nie win i modlitwa kapłana do miłosierdzia Bożego, wzajemne przebaczenie1061. Elemen-

tem takiego nabożeństwa może być także czytanie zawierające misyjny mandat Chrystu-

sa.  

Przyjął się również tzw. Tydzień Biblijny, obchodzony przed uroczystością św. Hie-

ronima. W 1968 r. ukazała się książka pt. Nabożeństwa biblijne wydana w Krakowie, 

opracowana przez oo. jezuitów. Zawiera liczne rodzaje nabożeństw słowa Bożego 

z pełnymi tekstami wprowadzeń, czytań i homilii oraz dodatkami psalmów i pieśni1062. 

2.4. Formacja misyjna rodziców w ramach przygotowania do sakramentów  

Kolejną formą kształtowania świadomości misyjnej małżeństw i rodzin jest ich for-

macja w ramach przygotowywania dzieci do przyjęcia sakramentów. II PSP zachęca, aby 

duszpasterze zaangażowali do uczestnictwa w tych spotkaniach rodziców i wspierali ich 

w tym wychowawczym zadaniu1063. 

Przyjęcie sakramentu jest momentem decydującym nie tylko dla osoby, która przyj-

muje go, ale również dla całej rodziny. W tym zadaniu wychowawczym rodzinę powinna 

wspierać parafia (por. SaC 19). Szczególną uwagę należy przykładać do nauk kateche-

tycznych dla rodziców w ramach życia codziennego, a także tych towarzyszących inicja-

cji chrześcijańskiej dzieci na różnych etapach (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, po-

jednanie)1064. Stąd duszpasterstwo parafialne winno rozpocząć swoje oddziaływanie od 

duszpasterstwa chrzcielnego, towarzyszyć dalej rodzinie w przygotowaniu do pozosta-

łych sakramentów. 

2.4.1. Duszpasterstwo chrzcielne 

Włoska Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Rodzin wydała książkę zawierającą zbiór 

artykułów podejmujących temat wychowania chrześcijańskiego w rodzinie1065. Serena 
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Nocenti1066 w artykule pt. Chrzest: początek drogi wiary wskazuje na formację małżeństwa 

w ramach duszpasterstwa chrzcielnego, które powinno zawierać trzy etapy: duszpasterstwo 

przedchrzcielne, duszpasterstwo chrzcielne (duszpasterstwo małżeństw i rodzin) 

i duszpasterstwo pochrzcielne (katecheza ukierunkowana na wtajemniczenie chrześcijań-

skie dzieci)1067. 

Pierwszym etapem jest formacja przedchrzcielna, która ukierunkowana jest na cele-

brację sakramentu, w ścisłej łączności z motywacją o chrzest, która mobilizuje rodziców 

do zwrócenia się do wspólnoty parafialnej. W czasie trudnym i gorączkowym w życiu 

małżonków, w związku z nowym rytmem, jakiego wymaga obecność niemowlęcia 

i troska o nie, odbywa się też kilka spotkań1068. Papież Franciszek ukazuje chrzest dziec-

ka w kontekście marzeń rodziców o dziecku, w ich oczekiwaniu na jego narodzenie 

w okresie prenatalnym. „W małżeństwie chrześcijańskim w tym marzeniu koniecznie 

pojawia się chrzest. Rodzice przygotowują go swoją modlitwą, powierzając swoje dziec-

ko Jezusowi jeszcze przed jego narodzinami” (AL 169). 

W ramach formacji misyjnej rodziców przed chrztem II PSP wskazuje, że obowiąz-

kiem duszpasterza jest poznanie sytuacji rodzin dzieci zgłoszonych do chrztu. Z kolei 

rodzicom chrzestnym należy uświadomić wagę ich funkcji w życiu dziecka ochrzczone-

go i wspólnoty kościelnej (por. II PSP, Liturgia 105–106). W niektórych diecezjach 

w Polsce na tę katechezę przedchrzcielną zaprasza się rodziców dziecka jeszcze nienaro-

dzonego, kiedy mają oni więcej czasu, aby przyjść na takie spotkanie. Wówczas jest też 

czas i miejsce, aby przeprowadzić katechezę o wyborze imienia dziecka. Rodzice, 

chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi 

chrześcijańskiemu (por. KPK 855; II PSP, Liturgia 107). Spotkanie takie jest dobrą oka-

zją, aby zaprezentować świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, proponując 

imiona świętych, błogosławionych misjonarzy i zaangażowanych w misje. 

Drugim etapem w formacji misyjnej rodziców dziecka jest duszpasterstwo chrzciel-

ne. Należy zaznaczyć, że nie jest ono samo w sobie drogą duszpasterstwa rodzinnego, 

ponieważ nie polega na utworzeniu nowej grupy małżonków lub rodzin, ale na spotka-
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niach formacyjnych, wspieranych życiem rodziny pojmowanej jako miejsce ewangeliza-

cji, w którym można uczestniczyć tylko w pewnych określonych momentach1069. 

Noceti ukazała to duszpasterstwo chrzcielne jako centralny element i siłę w odnowie 

katechezy w świetle ewangelizacji. Swoją tezę udowadnia kilkoma argumentami. Po 

pierwsze, duszpasterstwo chrzcielne „wychodzi od konkretnej sytuacji i docenia obecną 

w prośbie wiarę rodziców, nawet słabą lub częściową”. Po drugie, „nie rezygnuje zasad-

niczo z misji eklezjalnej (ewangelizowania), ale czyni to w formie słów wyraźnie powią-

zanych z doświadczeniem wiary w życiu codziennym”. Po trzecie, „waloryzuje źródło 

tożsamości chrześcijańskiej jako tożsamości chrzcielnej i ukazuje rzeczywistą wiarę 

w moc sakramentu”. Po czwarte, „wpisuje sakrament – jak czynił to Kościół starożytny – 

w stopniowy proces katechumenalny, w którym obecne są (chociaż w innej kolejności) 

wszystkie najważniejsze elementy (orędzie, wyznanie wiary, sakrament, życie)”1070. 

Jeśli sprawowanie sakramentu chrztu udzielane jest pierwszemu dziecku, warto, aby 

para rodzicielska nawiązała kontakt z „grupą” innych rodziców lub wiernych (można by 

ich nazwać „grupą towarzyszącą”), by budować z nimi ludzkie więzi. „Powstaje tu prze-

strzeń do zaangażowania i służby na rzecz parafii, jak i samych rodzin chrześcijańskich, 

wezwanych do zbliżenia się do innych rodzin dla wspierania ich i towarzyszenia im 

w wychowywaniu dzieci, pomagając im w ten sposób odnaleźć sens i cel życia małżeń-

skiego”1071.  

Można zaproponować rodzicom, aby w ramach animacji misyjnej fundusze zebrane 

w czasie chrztu swego dziecka były przeznaczone na zakup wyposażenia chrzcielnego 

dla dziecka na misjach, czyli białej szaty, świecy (lamp naftowych) itp.  

Trzecim elementem formacji małżeństwa w ramach duszpasterstwa chrzcielnego jest 

duszpasterstwo pochrzcielne. W przypadku okresu pochrzcielnego celem jest wspólne 

kształtowanie w wierze rodziców i dzieci na drodze, która rozciąga się na wiele lat (6–7 

lat), pozwala więc na pracę wychowawczą i formacyjną bardziej rozczłonkowaną 

i pełniejszą1072. Polega na współwychowaniu do wiary, które odbywa się głównie na ło-

nie rodziny postrzeganej jako część wspólnoty chrześcijańskiej i rozwija się w oparciu 
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o siłę udzielonego chrztu. Chodzi o proces ewangelizacji, czyli odkrycia na nowo Ewan-

gelii jako horyzontu i światła w codziennym życiu1073. Aby to osiągnąć, plan formacyjny 

stworzono z dwóch poziomów: pierwszy – podstawowy i fundamentalny, rodzinny, drugi 

– pomocniczy, obejmujący spotkania parafialne.1074.  

Godny upowszechnienia jest zwyczaj tzw. roczków. Chodzi o obchodzenie pierw-

szej rocznicy chrztu św. dziecka. Rodzice z dzieckiem i chrzestnymi przychodzą na spe-

cjalną Mszę św. Przygotowują się do niej m.in. przez przystąpienie do spowiedzi św., 

aby móc w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Po Mszy św. dziecko i rodzice otrzymują 

specjalne błogosławieństwo. Jest to jedna z form duszpasterstwa młodej rodziny. 

W czasie homilii na takiej Mszy św. można przypomnieć zadania wynikające z chrztu 

św., jak i życiorys świętego patrona dziecka.  

2.4.2. Duszpasterstwo rodziców dzieci pierwszokomunijnych  

II PSP, ukazując polskie drogi odnowy liturgicznej, postuluje, aby spotkania duszpa-

sterskie z rodzicami, których dzieci przygotowują się do I Komunii św., stawały się do-

skonałą sposobnością do ewangelizacji, nie ograniczały się tylko do przekazywania in-

formacji i dokonania ustaleń organizacyjnych (por. II PSP, Liturgia 66). 

Spotkania z rodzicami powinny zawierać więcej elementów katechizmowych 

i podstawowych. Warto, aby nawiązywały do sakramentu małżeństwa i chrztu dzieci oraz 

wynikających z ich przyjęcia zobowiązań. Jest to też sposobność do wygłoszenia spe-

cjalnej katechezy ukazującej misyjny wymiar sakramentów oraz odpowiedzialności mi-

syjnej Kościoła domowego. 

Kolejną okazją do formacji misyjnej małżonków i rodziców mogą być w ciągu roku 

liturgicznego obrzędy poświęcenia i błogosławieństwa paramentów liturgicznych: różań-

ców, medalików, książeczek do nabożeństw, świec dzieci komunijnych. 

W ramach przygotowania bezpośredniego rodziców dzieci pierwszokomunijnych 

można zaproponować konkretne wsparcie misji przez ufundowanie jakiegoś daru. Dar 

ten mógłby być niesiony w procesji z darami w czasie uroczystej Mszy św., podczas 

której dzieci przystępują do I Komunii św. Drugą inicjatywą może być zaproponowanie 
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rodzicom, aby ich dzieci wsparły Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Białym Tygodniu 

oraz włączyły się formalnie do tego dzieła poprzez uczestnictwo w permanentnej forma-

cji. Tym inicjatywom powinno towarzyszyć wygłoszenie przynajmniej jednej katechezy 

zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci.  

Pomocą w formacji rodziców dzieci pierwszokomunijnych służyć może tzw. „kate-

cheza rodzinna” – catequesis familiar. Jako metoda duszpasterska nowej ewangelizacji 

jest ona jednym ze sposobów niesienia pomocy rodzinie. Stanowi odpowiedź na wyzwa-

nia nowej ewangelizacji. Szczególnie sprawdziła się na kontynencie latynoamerykańskim 

(Brazylia, Boliwia, Peru, Chile, Argentyna). Catequesis familiar nie jest związana 

z ruchem religijnym. Model takiej katechezy ukształtował się bardziej z praktyki niż 

z teorii, a jej teologiczne podstawy sięgają lat 60. XX w.1075 „Katecheza rodzinna” ma 

w stosunku do całej rodziny określone cele i zadania, do których należą: ewangelizacja 

rodziny przez rodzinę, odpowiedzialność za przekazywanie wiary, integracja rodziny, 

osób wierzących we wspólnocie parafialnej i lokalnej (osiedle, miasto), podjęcie czynne-

go uczestnictwa w życiu własnej wspólnoty parafialnej, zaangażowanie na rzecz budo-

wania i przekształcania społeczeństwa według zasad ewangelicznych, sprawiedliwości 

i pokoju, podjęcie konkretnego apostolatu1076. Catequesis familiar jest katechezą prowa-

dzoną zasadniczo przez ludzi świeckich. To konkretna forma duszpasterskiego oddziały-

wania Kościoła, metoda pastoralna. Rodzice – animatorzy podejmują określone zadania 

ewangelizacyjne, spotykają się ze sobą, rozmawiają, modlą, uczestniczą 

w przygotowanych nabożeństwach i Mszach św. Takie kontakty, praca 

i współodpowiedzialność łączą, tworząc silne więzi, na których opiera się życie danej 

parafii1077. „Katecheza rodzinna” składa się z trzech elementów. Pierwszym są spotkania 

katechetyczne dla rodziców, drugim – spotkania w rodzinie i trzecim – spotkania para-
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fialne dla dzieci1078. 

Inną propozycją pastoralną dla parafii może być katecheza rodziców dzieci pierw-

szokomunijnych, której podjęła się parafia pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie1079. 

Obejmuje ona wszystkich rodziców, których dzieci w danym roku szkolnym mają przy-

stąpić do I Komunii św. Spotkania z rodzicami odbywają się w pomieszczeniach para-

fialnych raz w tygodniu1080. Trwająca około godziny katecheza rodziców dotyczy przede 

wszystkim teologii sakramentu pokuty i Eucharystii oraz wydarzeń z roku liturgicznego. 

Tematy omawiane na spotkaniach wyznacza też program nauki religii dla drugiej klasy, 

rok liturgiczny czy też bieżące wydarzenia. Podczas cotygodniowych spotkań wprowa-

dza się rodziców w tematykę, którą poznają dzieci w szkole na religii, ale poszerza się też 

zakres zagadnień o różnorodne refleksje związane z pełnieniem ról wychowawczych 

rodziców1081. Jak relacjonuje Teresa Kowalczyk, „prowadzący spotkanie uwrażliwia ro-

dziców na odpowiednie przygotowanie dzieci do spełnienia warunków dobrej spowiedzi. 

W czasie Wielkiego Postu dzieci odbywają swoją pierwszą spowiedź św. Uczestniczą 

również w nabożeństwach wielkopostnych. W ostatnim miesiącu przed uroczystością I 

Komunii św. omawia się sprawy organizacyjne i następuje bezpośrednie przygotowanie 

rodziców i dzieci”1082. 

W konkluzji swych badań nad parafialną katechezą Kowalczyk stwierdza, „iż dzięki 

temu dzieci mobilizują swoich rodziców, by uczestniczyli w katechezie, bo inaczej one nie 

będą mogły wykonać zadania, nie będą więc przygotowane do lekcji itp. Frekwencja na 

tych spotkaniach jest zadowalająca, przeważnie jest to około 90% wszystkich zobowiąza-

nych do udziału rodziców”. Trzeba jednak podkreślić, że uczestnictwo w tej katechezie nie 

jest warunkiem umożliwiającym dziecku przyjęcie I Komunii św. Jeśli rodzice którychś 

z dzieci nie biorą udziału w tej katechezie, nie oznacza to wcale, że dzieci te nie przystąpią 

do I Komunii św. Czasami zdarza się też, iż zamiast rodziców w spotkaniach bierze udział 

babcia lub jeden z rodziców, jednak zamierzeniem i pragnieniem proboszcza oraz kateche-
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ty jest, by katechizowani byli oboje rodzice1083.  

2.4.3. Duszpasterstwo rodziców kandydatów do bierzmowania 

 Obowiązek przygotowania do bierzmowania odnosi się zarówno do samego kandyda-

ta, jak i do wspólnoty Kościoła, której jest członkiem (por. KPK 890, 774 § 1). W tejże 

wspólnocie wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach jako „pierwszych kateche-

tach” (por. KPK 774 § 2) oraz na parafii (KKK 1309; KPK 890, 776 § 1, § 2). Dlatego 

w czasie bierzmowania biskup pyta proboszcza parafii: „Czy wierni ci wiedzą, jak wielki 

dar otrzymują w tym sakramencie i czy przygotowali się należycie do jego przyjęcia?”.  

Pamiętając o tym, że rodzice są pierwszymi katechetami dla swoich dzieci, oraz 

uwzględniając fakt niewystarczającego zaangażowania środowiska rodzinnego 

w formację młodzieży przed bierzmowaniem, II PSP postuluje konieczność prowadzenia 

katechezy dla rodziców. W ciągu danego roku formacyjnego należy zorganizować przy-

najmniej trzy katechetyczne spotkania dla rodziców kandydatów do sakramentu bierz-

mowania. Dokumenty katechetyczne Kościoła zwracają też uwagę na konieczność for-

macji świadków (por. II PSP, Liturgia 57, 61, 104, 110)1084. 

Instrukcja w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 

w diecezji świdnickiej kieruje apel do rodziców, aby udział w organizowanych dla nich 

spotkaniach traktowali nie jako przymus, ale jako pogłębienie i ożywienie swojej świa-

domości bycia Kościołem. Formacja rodziców ma także przypomnieć o ich odpowie-

dzialności za katolickie wychowanie dzieci, aby na co dzień stawali się dla nich praw-

dziwymi świadkami życia Ewangelią1085.  

W ramach tych spotkań można zaproponować rodzicom kandydatów do bierzmowa-

nia włączenie ich dzieci do Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła. Młodzież mogłaby 

uczestniczyć w dorocznym Dniu Dzieła Piotra Apostoła. Papież Paweł VI w liście apo-

stolskim Benignissimus Deus (22.02.1965) zaapelował do biskupów, aby każdego roku 

organizowali Dzień Modlitw o Powołania połączone ze zbieraniem ofiar na rzecz semi-

narzystów misyjnych. Papież nie określa, kiedy należy ten dzień organizować, wydaje się 

jednak, że czasem najbardziej odpowiednim jest światowy Dzień Modlitw o Powołania, 
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przypadający w czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza1086. 

W tym samym liście zwrócił się z apelem o włączenie w to dzieło szczególnie ludzi mło-

dych. „Ufamy, że młodzież (…), jak również młodzieżowe stowarzyszenia katolickie 

potrafią zrozumieć święte ideały ludzi młodych, powołanych do kapłaństwa, i chętnie 

włączą się w pomoc tym swoim rówieśnikom w krajach misyjnych”1087. Ten papieski 

apel realizowany jest w Polsce dzięki akcji „Adoptuj Misyjnych Seminarzystów” (Ado-

MiS), która proponuje kilka form: adopcja wspomagająca (wpłata dowolnej sumy 

w dowolnym czasie), adopcja stała (wpłata miesięczna zadeklarowanej sumy), adopcja 

grupowa (razem ze swoją wspólnotą lub znajomymi zbieranie dowolnej sumy wpłacanej 

co miesiąc)1088.  

Trzecią formą pomocy, jaką można zaproponować rodzicom bierzmowanych, jest 

wsparcie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w postaci zakupu krzyżyka misyjnego 

przygotowanego przez PDM (z napisem: „Idźcie i głoście”). 

Czwartą formą może być pomoc paralelna do inicjatywy w ramach chrztu św. 

i I Komunii św., czyli zorganizowanie zbiórki dla bierzmowanych w krajach misyjnych, 

a także przy zakupie szat liturgicznych, krzyżyków, świec (lamp naftowych) itp. 

Wszystkie te formy wsparcia dzieła misyjnego powinny być poprzedzone katechezą 

dla rodziców wyjaśniającą te inicjatywy. 

2.4.4. Duszpasterstwo narzeczonych  

Instrukcja Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej podkreśla, że rodzice 

jako pierwsi głosiciele wiary (por. KKK 1666) są także przekazicielami zasad etycznych 

swoim dzieciom. Zadaniem rodziców jest rozważne i dyskretne towarzyszenie swoim 

synom i córkom w przeżywaniu kolejnych faz dorastania (por. FC 27)1089. Troska rodzi-

ców wobec swoich dzieci w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa powinna 

towarzyszyć im przez całe życie: od wieku dziecięcego (przygotowanie dalsze), po wiek 

młodzieńczy (przygotowanie bliższe) aż do podjęcia decyzji o zawarciu sakramentu mał-

żeństwa (przygotowanie bezpośrednie).  
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W archidiecezji poznańskiej jest zwyczaj, że na zakończenie katechez przedmałżeń-

skich dla narzeczonych organizowane jest spotkanie z rodzicami i teściami. W ramach 

tego spotkania poruszanych jest kilka zagadnień:  

  – trudności rodziców posiadających dorosłe dzieci w przeżywaniu wraz z nimi pro-

blemów związanych z odczytywaniem swojego powołania, w zaakceptowaniu wy-

boru życiowej drogi swoich dzieci, w zaakceptowaniu wybranej osoby, 

w zaakceptowaniu czasu podjęcia decyzji o ślubie;  

 – pomoc w dostrzeżeniu prawdy, że dziecko nie jest własnością rodziców;  

 – zasada zachowania odrębności nowego małżeństwa, umiejętność zaakceptowania 

odmienności tradycji czy zachowań w przypadku, gdy do rodziny wchodzi osoba 

z innego kręgu tradycji, kultur (z Polski czy innego kraju) – traktowanie tej sytuacji 

jako ubogacającej;  

 – zasada zachowania intymności młodego małżeństwa – inaczej, gdy młodzi zamiesz-

kują razem z rodzicami, a inaczej, gdy osobno;  

 – bycie dziadkiem i babcią w niedalekiej przyszłości: tworzenie atmosfery szacunku 

dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, pozostawienie rodzicom sposobu wy-

chowywania swoich dzieci – dziadkowie pełnić powinni tylko funkcję pomocniczą, 

uzupełniając wiedzę młodych, służąc doświadczeniem w kwestii wychowania, 

a szczególnie w dziedzinie kultywowania tradycji, utrzymywania więzi rodzinnych 

z szerszą rodziną; 

 – modlitwa wstawiennicza za najbliższych, szczególnie w sytuacjach trudnych 

w rodzinach swoich dzieci, a także ciągła dobra wola z obu stron, miłość i pragnienie 

harmonii dla pogłębiania więzi rodzinnych1090.  

Po tej katechezie zapraszani są rodzice wraz z dziećmi – narzeczonymi na Mszę św. 

odprawioną w intencji młodych i ich rodziców/przyszłych teściów. Jest to wówczas wy-

jątkowa wspólnota. W ramach tej katechezy dla rodziców i teściów, jak i tej ostatniej dla 

narzeczonych można ukazać misyjne i misjonarskie zadania małżeństw oraz rodzin 

i zaproponować formy pomocy misyjnemu dziełu. Można też na takie spotkanie zaprosić 

misjonarza.  

Dobrze by było, gdyby narzeczeni pomodlili się przy chrzcielnicach, gdzie byli 
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ochrzczeni, a także odwiedzili rodziców chrzestnych, prosząc ich o szczególną modli-

twę1091. Młode pary coraz częściej wychodzą z inicjatywą zbiórek pieniężnych na rzecz 

niepełnosprawnych dzieci, hospicjów, dla domów dziecka. Zamiast kwiatów goście 

wrzucają pod kościołem pieniądze do puszki. Państwo młodzi także proszą gości, aby 

zamiast kwiatów przynosili upominki, słodycze i pomoce szkolne, które trafią do rąk 

wychowanków domów dziecka1092. Nowożeńcy mogą zaproponować, aby zamiast kwia-

tów zaproszeni goście i uczestnicy liturgii Mszy św. ofiarowali tzw. „misyjny bukiet” 

(koperty z ofiarami na misje)1093. 

2.4.5. Formacja rodziców osób powołanych  

Św. Ambroży w swoim dziele Na obłóczyny dziewicy zwraca uwagę na szczególną 

troskę, jaką wychowaniu osoby, która ma być poświęcona Bogu, powinni poświęcać 

rodzice1094. Wydaje się jednak, że ta wyjątkowa troska rodziców powinna rozciągać się 

na całe życie. Można więc mówić o szczególnym powołaniu – o powołaniu rodzica oso-

by powołanej do życia kapłańskiego, konsekrowanego czy misjonarskiego. 

W zrozumieniu tej szczególnej roli rodziców powinno pomóc duszpasterstwo parafialne 

poprzez zorganizowanie cyklicznych spotkań.  

Wojciech Torchalski na podstawie dzieła św. Ambrożego zawarł argumentację do 

przedstawienia realizacji tego szczególnego powołania w powołaniu, używając trzech 

czasowników: „zrozumieć”, „ofiarować” i „być”1095. Każdy rodzic osoby wybierającej 

powołanie powinien choć w pewnym stopniu je poznać i zrozumieć, że dziecko stanowi 

szczególną własność Boga, złożoną Mu w ofierze. Konsekwencją tej ofiary jest m.in.: 

rezygnacja z posiadania dóbr materialnych i z realizacji własnej woli, decydowania 

o sobie, dokonująca się przez posłuszeństwo oraz ofiarowanie swojej cielesności przez 

życie w czystości.  

Drugim elementem realizacji powołania jest „ofiarowanie”. Na wzór ofiary złożonej 

przez Abrahama w postaci swojego dziecka, rodzic musi złożyć swoją ofiarę, ograniczając 
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kontakty z dzieckiem i rezygnując z planów związanych z przyszłością syna czy córki. 

Szczególnie chodzi o oczekiwanie na wnuki – również z tych pragnień rodzice muszą zło-

żyć ofiarę. Ważną cechą życia konsekrowanego jest swoista bezużyteczność. By to zrozu-

mieć, warto odwołać się do opisu wschodniej bramy świątyni z wizji proroka Ezechiela 

(Ez 47). Brama ta jest zamknięta, z pozoru bezużyteczna. Jednak to brama, która należy do 

Boga. Przez nią chwała Boża weszła do świątyni. To ona nadaje więc sens całej budowli. 

Tak też jest z osobami powołanymi. Ich wartością jest to, że są wyłączną Bożą własnością. 

Nie można upatrywać ich wartości w tym, co osiągnęły, wypracowały, bo dla osoby powo-

łanej jest to coś marginalnego. I tu widać też ofiarę rodziców. Muszą oni bowiem pogodzić 

się z tym, że ich córki i synowie nie osiągną wiele. Nie zrobią kariery. Ich wartość nie po-

lega na pełnieniu funkcji, np. przełożonych, ale na tym, co niedostrzegalne i niewymierne – 

na relacji z Chrystusem. Rodzice osoby powołanej muszą też pogodzić się z ofiarą 

z własnej prywatności. Szczególnie w mniejszych wspólnotach, miejscowościach. Przestają 

być ludźmi anonimowymi, patrzy się na nich przez pryzmat ich dziecka. Zdaniem Torchal-

skiego, zrozumienie tego sensu ofiary składanej przez rodziców powinno mieć swoje kon-

sekwencje i zaowocować pewnym konkretnym aktem ofiarowania. Podczas osobistej mo-

dlitwy rodzic powinien Bogu wypowiedzieć swoje „tak”. Złożyć w pełni świadomie 

i dobrowolnie tę ofiarę ze swojej córki czy syna.  

Trzecim elementem jest „bycie”. Rodzice powinni być ze swoim dzieckiem. 

W szczególny sposób pogłębiają oni swoją relację z dzieckiem przez budowanie relacji 

z Bogiem. Jeśli zarówno dziecko, jak i rodzice zbliżają się do Boga, to zbliżają się także do 

siebie. Dlatego powinni pracować nad swoim rozwojem duchowym, pogłębiać życie sa-

kramentalne i życie słowem Bożym. Pomocne są także różne formy rekolekcji, dni skupie-

nia i warsztatów. Szczególnym wyrazem jest też bycie z Kościołem, poczucie odpowie-

dzialności za Kościół, aktywne włączanie się w jego działalność, jak i obrona 

i współcierpienie z Kościołem, gdy pojawiają się formy ucisku, prześladowania. Rodzice 

powinni więc również być z tą szczególną wspólnotą, jaką jest zgromadzenie czy ducho-

wieństwo diecezjalne. Rodzice osoby powołanej muszą też zawsze po prostu być rodzica-

mi. Pamiętać, że zawsze na nich spoczywa obowiązek wychowania swojego dziecka. Kie-

dy widzą w zachowaniu swojej córki czy syna coś niepokojącego, jakieś zmiany na gorsze, 

wówczas mają obowiązek mówić o tym, czasem nawet upomnieć, bowiem jeśli rodzice 



tego nie zrobią, ktoś z zewnątrz może tego nie dostrzec. Nie należy też traktować siostry 

zakonnej, syna kapłana czy zakonnika w jakiś wyjątkowy sposób – wyręczać we wszyst-

kim lub zastępować1096. 

Oddanie syna czy córki na służbę Bogu to szczególne doświadczenie dla rodziców. 

Z jednej strony towarzyszy im wielka radość, a z drugiej nierzadko odzywają się czysto 

ludzkie odczucia – lęk, niepewność, którym jednak nie można się poddać, ale ofiarować 

Bogu. Rodzice odgrywają w tym momencie bardzo ważną rolę – powinni być podporą 

dla swojego dziecka, wspierając je modlitwą i dodając mu otuchy w przezwyciężeniu 

często trudnych chwil. 

Wszystkie te zasady dotyczą także rodziców synów i córek, które odczytały powoła-

nie misjonarskie.  

„Staram się wspierać go (mojego syna kleryka) – pisze jedna z matek – swoją co-

dzienną modlitwą różańcową, ofiarowaną Eucharystią i codzienną adoracją Najświętszego 

Sakramentu. Sama też doznaję łask, jakie Bóg przygotował rodzicom swoich sług. Nasze 

uczestnictwo w pierwszej profesji zakonnej Mikołaja było wielkim przeżyciem. Ogromną 

radością napełniało się moje serce na widok jego wzrostu w wierze. Chętnie go odwiedzam 

i przyjmuję w domu, bo mogę wtedy bezpośrednio wspierać swoją radą 

i doświadczeniem”1097. 

Do dnia święceń kapłańskich czy ślubów zakonnych kandydaci przygotowują się 

przez wiele lat. Rodzina, przyjaciele i znajomi, chcąc okazać swą radość, przynoszą wte-

dy bukiety kwiatów. Można swoim gościom zaproponować, zamieszczając prośbę 

w swoich zaproszeniach i zawiadomieniach, aby przeznaczoną na zakup kwiatów kwotę 

przekazali na wsparcie braci i sióstr odbywających swoją formację do kapłaństwa 

i ślubów w krajach misyjnych. Temu gestowi towarzyszyć powinna modlitwa. „Kwiaty 

zwiędną, a wielkoduszna ofiara zarówno duchowa, jak i materialna, przybliży ich 

o kolejny krok na drodze do kapłaństwa. Misyjny bukiet to zachęta, aby podarować go – 

a raczej jego równowartość – seminarzystom w krajach misyjnych”. PDM przygotowały 

specjalną kopertę, którą księża neoprezbiterzy czy bracia i siostry zakonne składające 
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śluby mogą dołączyć do zaproszenia1098. 

2.4.6. Formacja rodziców dzieci chorych 

Sakrament namaszczenia pomaga choremu nadać sens jego cierpieniom, a także od-

naleźć sens całej egzystencji w sytuacji poważnej choroby. Odpowiada to najgłębszym 

pragnieniom człowieka, który za wszelką cenę dąży do tego, aby jego życie miało sens 

i wartość. Zwraca na to uwagę m.in. Victor E. Frankl, zdaniem którego sens życiu ludz-

kiemu nadaje urzeczywistnianie wartości. Dokonuje się to przez działanie i realizację 

wartości twórczych, przez przeżywanie piękna i prawdy bytu, ale także przez cierpienie, 

czyli znoszenie losu egzystencji. Człowiek z natury nie ma zdolności znoszenia cierpie-

nia, lecz może się tego nauczyć. Według Frankla, „sensem życia jest samo życie” 

i polega ono na realizowaniu przez człowieka swojej własnej istoty. Dlatego zawsze ist-

nieje możliwość nadania sensu życiu i realizowania wartości przez postawienie sobie 

celu. Sens życiu w chorobie można nadać przez sposób, w jaki się ją przyjmuje oraz 

przez to, jak bierze się na siebie związane z nią cierpienie. Wiąże się to z przekonaniem, 

że życie ludzkie ma sens aż do ostatniego momentu, gdyż zawsze istnieje możliwość 

realizowania wartości, polegająca na właściwym sposobie przyjmowania nieuniknionego 

cierpienia. Zadaniem człowieka jest odkrycie znaczenia cierpienia i wykorzystanie go do 

własnego rozwoju1099. 

Benedykt VI jedno ze swoich orędzi na Światowy Dzień Chorego poświęcił 

w całości chorym i cierpiącym dzieciom. Są wśród nich – pisze papież – małe istoty 

ludzkie, noszące w swym ciele skutki chorób wywołujących kalectwo, a także te walczą-

ce z chorobami ciągle jeszcze nieuleczalnymi. Są dzieci zranione na ciele i duszy wsku-

tek konfliktów i wojen oraz niewinne ofiary nienawiści bezmyślnych osób dorosłych. Są 

„dzieci ulicy” pozbawione rodzinnego ciepła i pozostawione samym sobie. Nie możemy 

też zapomnieć o niezliczonej rzeszy nieletnich umierających z pragnienia, głodu, braku 

opieki lekarskiej, jak też o małych wygnańcach i uchodźcach ze swej ziemi, którzy wraz 
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Wawrzyniak przygotował specjalne zaproszenie dla gości. Wzór zaproszenia zawiera Aneks 18 (Misyjny bukiet na świę-

cenia kapłańskie).  
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  Por. C. KRAKOWIAK, Sakrament namaszczenia chorych [online].  



z rodzicami szukają lepszych warunków życia1100. Na zakończenie tego listu papież 

zwrócił się bezpośrednio do dzieci: „Papież obejmuje was ojcowską miłością wraz 

z waszymi rodzicami, i rodzinami i zapewnia was o szczególnej pamięci w modlitwie, 

zachęcając was do ufania w macierzyńską pomoc Niepokalanej Maryi Panny”1101. 

Ta ojcowska troska powinna objąć w ramach duszpasterstwa parafialnego rodziców 

dzieci, które są chore i cierpiące. Może to przejawiać się częstymi wizytami w domu, 

pocieszaniem rodziców, jak i chorych dzieci, oraz udzielaniem Komunii św. czy sakra-

mentu chorych. Kapłan może zachęcić dzieci do włączenia się w Misyjny Apostolat Cho-

rych1102. 

Rodzice powinni wyjaśnić choremu dziecku znaczenie choroby i cierpienia oraz 

możliwość ofiarowania jej za innych. Można przypominać dziecku o cierpiących na ca-

łym świecie dzieciach i misjonarzach, aby za nich ofiarowali swój dar cierpienia.  

2.5. Formy duszpasterstwa misyjnego 

W duszpasterstwie parafialnym główny ciężar animacji i formacji misyjnej mał-

żeństw i rodzin spoczywa na kapłanach, którzy „powinni przewodzić i służyć swojej 

lokalnej wspólnocie, aby mogła być ona godnie nazwana tym imieniem, którym jest 

oznaczony jeden i cały Lud Boży, to znaczy imieniem Kościoła Bożego” (LG 28). To 

zadanie prezbiterzy spełniają w pracy katechetycznej, posłudze słowa, kierownictwie 

duchowym i w innych czynnościach pasterskich.  

Szczególnie Kościół zaprasza do pracy misyjnej ruchy kościelne, które w strukturach 

diecezjalnych i parafialnych stanowią prawdziwy dar Boży dla nowej ewangelizacji i dla 

działalności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu (por. RMis 72). Dlatego waż-

ne jest, aby w całym swoim bogactwie były one szerzone i wykorzystywane w dziele 

ewangelizacji (por. II PSP 69). 

2.5.1. Duszpasterstwo powołaniowo-misjonarskie 

Dokument In verbo tuo, charakteryzując troskę wspólnoty parafialnej o powołania, 
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wskazuje powołania należące do tradycji Kościoła, jak i nowe dary Ducha: konsekrację 

zakonną do życia monastycznego i życia apostolskiego, powołanie świeckich, charyzmat 

instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, powołanie do małżeństwa, róż-

ne formy stowarzyszeń świeckich związane z instytutami zakonnymi, powołanie do pra-

cy misyjnej, nowe formy życia konsekrowanego (por. nr 22 b)1103. 

Istnieje przestrzeń edukacyjna wspólna dla duszpasterstwa rodzin i powołań. Idąc 

w tym kierunku, należy zwrócić uwagę rodziców na ich odpowiedzialność jako nauczy-

cieli wiary, zakorzenionych w sakramencie małżeństwa, aby w sercu rodziny rozwijał się 

taki stan umysłu i ducha, który sprzyjałby odkrywaniu powołania do kapłaństwa1104. 

Troską duszpasterstwa parafialnego powinny być powołania, wobec których ma ono 

kilka zadań do wypełnienia: pouczanie powierzonego sobie Ludu Bożego o ważności 

świętego posługiwania i konieczności szafarzy w Kościele (por. KPK 233 § 1); zachęca-

nie małżonków i rodzin chrześcijańskich do inicjowania i popierania poczynań zmierza-

jących do wspierania powołań, przede wszystkim przy pomocy dzieł do tego ustanowio-

nych (por. KPK 233 § 1); przypominanie rodzinom o ich prawnej i moralnej powinności 

tworzenia warunków sprzyjających budzeniu się powołań (por. PDV 41); zachęcanie 

rodziców, aby umieli hojnie ofiarowywać Jezusowi Chrystusowi swoich synów, których 

On powołuje do kapłaństwa (por. PDV 82); wzywanie ojców i matek alumnów, aby to-

warzyszyli z radością swoim synom, rozwijali w nich powołanie kapłańskie i czynnie 

partycypowali w ich wielorakiej formacji1105; wskazywanie małżonkom i rodzinom środ-

ków, za pomocą których mogliby oni wykonać obowiązki1106.  

Powołanie do służby Bożej jest szczególnym powołaniem i wyróżnieniem. Jest ono 

niepojętą łaską i wyjątkowym zadaniem. Jest darem i tajemnicą1107. W świetle podejmo-

wanej problematyki misyjnorodzinnej duchowe wspieranie dzieła misyjnego powinno 

mieć na celu przede wszystkim budzenie powołań misjonarskich w parafii.  

Rozwój misji w świecie wymaga nie tylko pomocy duchowej i materialnej, ale 

i personalnej. Misje najbardziej potrzebują misjonarzy: zarówno duchownych, jak 
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i świeckich, oraz lekarzy, pielęgniarek, inżynierów i innych. Potrzeba jednak ze strony 

Kościoła opieki duchowej i środków materialnych, by ich przygotować do pracy misyj-

nej. Parafia może wiele zdziałać w tej dziedzinie, otaczając opieką zgłoszone jej powoła-

nie, przez fundowanie stypendium dla niego, otoczenie modlitwą i inne wyrazy troski1108. 

W ramach duszpasterstwa powołaniowo-misjonarskiego i kształtowania świadomo-

ści małżeństwa i rodziny ważną rolę odgrywa w parafii Liturgiczna Służba Ołtarza1109. 

Jedną z form otaczania opieką duszpasterską całych rodzin mogą być systematyczne 

spotkania z rodzicami ministrantów i lektorów. Można je organizować np. w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca i połączyć z Mszą św. w intencji ministrantów i lektorów, 

ich rodzeństwa i rodziców. W czasie spotkania po liturgii można podjąć nie tylko bieżące 

sprawy związane z funkcjonowaniem Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii, lecz również 

zaproponować katechezę (z możliwością dyskusji, podzielenia się własnymi doświadcze-

niami) na temat wychowania (zwłaszcza religijnego), kształtowania własnej wiary, auto-

rytetu rodziców, współczesnych problemów wychowawczych, bieżących wydarzeń 

z życia Kościoła. Ważnym elementem formacji Liturgicznej Służby Ołtarza powinna być 

formacja misyjna, ukazująca misyjną naturę Kościoła oraz różne formy współpracy mi-

syjnej.  

2.5.2. Misyjna oświata w parafii  

Duży wpływ na świadomość misyjną małżeństw i rodzin mają środki społecznego 

przekazu. Potencjał, który tam się znajduje, może posłużyć jako narzędzie potrzebne do 

formacji misyjnej i misjonarskiej rodzin w parafii. 

Najpierw należy zwrócić uwagę na gabloty, które są umieszczone przy kościołach 

oraz w kruchtach. Dla wielu wiernych miejsca te są pierwszymi źródłami informacji. 

Gabloty powinny być najpierw odpowiednio zadbane i oświetlone. Następnie można 

w nich umieszczać Papieskie Intencje Misyjne na dany miesiąc, plakaty, folderki czy 

misyjne hasła. 

Coraz więcej parafii wydaje gazetkę parafialną oraz prowadzi własną stronę interne-

tową. Są to media, w których warto przekazać wiadomości z misyjnego świata, opubli-
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kować listy misjonarzy, misyjne artykuły czy ukazywać zaangażowanie wiernych 

w stowarzyszenia misyjne. 

Parafie prowadzą także kolportaż prasy katolickiej, pośród której nie powinno za-

braknąć czasopism o tematyce misyjnej. Wskazane byłoby czasopismo dla rodzin, np. 

„Misje Dzisiaj” czy „Misjonarz św. Rodziny”, a także „Świat Misyjny” dla dzieci. Nie-

które parafie posiadają również swoją bibliotekę. Duszpasterz powinien troszczyć się 

o to, aby w takiej bibliotece znajdowały się książki o tematyce misjologicznomisyjnej 

oraz rodzinnej. Parafianie powinni mieć także możliwość wypożyczenia filmów o tej 

tematyce. 

Ważnym narzędziem formacyjnym rodzin jest kalendarz misyjny (ścienny czy kie-

szonkowy). Niestety, wydawane kalendarze, szczególnie katolickie, często nie zawierają 

elementu formacyjnego1110. Stąd należałoby kolportować kalendarze misyjne zawierające 

dane dotyczące imion świętych i błogosławionych oraz te, w których zaznaczone są uro-

czystości i święta kościelne oraz misyjne i rodzinne.  

2.5.3. Organizowanie pomocy materialnej dla misji 

Dla rozwoju ewangelizacji niezbędna jest pomoc materialna (por. DM 38). Przezna-

cza się ją na: utrzymanie i rozwój krajowych ośrodków współpracy z misjami, przygoto-

wanie i wyposażenie personelu wyjeżdżającego na misje, stypendia i seminaria przygo-

towujące kandydatów na misjonarzy, prowadzenie misji w krajach misyjnych i potrzeby 

tych misji. Parafie mają możliwość organizowania tej pomocy, angażując osoby, grupy 

(np. Żywy Różaniec), które systematycznie wpłacają datek na misje. Do zbierania środ-

ków na ten cel można w parafii zmobilizować szerszy krąg osób (dzieci, młodzież, eme-

rytów). Mogą oni zbierać znaczki pocztowe, makulaturę i inne przedmioty, ofiarując 

środki z nich pozyskane na misje. Istnieją wreszcie możliwości innych zbiórek środków, 

i choćby one były niewielkie w konkretnej parafii, w sumie – w skali diecezjalnej 

i krajowej – przyniosą wiele korzyści1111. Popularnną formą jest parafialny festyn na 

rzecz misji1112. 
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Ofiary materialne zbierane w ciągu roku w parafii mają swoje konkretne przezna-

czenie. Ważne jest, aby proboszczowie wypełniali wolę ofiarodawców, przekazując zło-

żone ofiary do instytucji i agend misyjnych, które takie zbiórki organizują1113.  

2.5.4. Parafialne duszpasterstwo migrantów 

Dużym wyzwaniem dla parafii, także w Polsce, jest migracja, która prowadzi do 

spotkania ze sobą różnych kultur. W wyniku tego procesu dochodzi do zachwiania pod-

stawowych wartości, dla których przez wieki można było się poświęcać, kształtować 

własną tożsamość i odkrywać sens życia. Konsekwencją tego wielowarstwowego proce-

su jest atmosfera skrajnej niestabilności i płynności, w której jest coraz mniej miejsca na 

wielkie tradycje, także religijne, oraz ich realizację, którą wyraża obiektywne określanie 

sensu dziejów i tożsamość jednostek. Benedykt XVI dostrzega potrzebę wnikliwego 

przyjrzenia się zjawisku migracji i związanej z nim globalizacji, która „a priori, nie jest 

ani dobra, ani zła. Będzie tym, co uczynią z niej osoby. Nie powinniśmy być jej ofiarami, 

lecz protagonistami, postępując rozumnie, prowadzeni przez miłość i prawdę. Ślepe 

sprzeciwianie się jej oznaczałoby błędną postawę, uprzedzenie, ignorowanie procesu 

zawierającego również aspekty pozytywne, co niosłoby ryzyko utraty wielkiej okazji do 

skorzystania z wielu oferowanych przez nią sposobności rozwoju” (CaVe 42)1114.  

Zjawisko migracji oraz założenia nowej ewangelizacji utwierdzają dziś wspólnotę 

Kościoła w przekonaniu, iż nowa misja Kościoła nie jest już tylko ruchem z północy na 

południe czy z zachodu na wschód – jak to trafnie określa Lineamenta Synodu o nowej 

ewangelizacji – bo granice geograficzne ewangelizacji ulegają rozluźnieniu. Misja Ko-

ścioła trwa więc na wszystkich pięciu kontynentach. Kościół musi nauczyć się rozpo-

znawać miejsca i środowiska, w których wiara w Chrystusa jest obca, po-nieważ nigdy 

się z nią nie spotkano lub ją wcześniej w konkretnym miejscu porzucono. Sytuacja taka 

wymusza zmianę sposobu podejścia do samego problemu ewangelizacji; przede wszyst-

kim jednak pozwala na stawianie pytań o Boga we wszystkich procesach spotkań na sty-

ku kultur, wymieszania i przebudowy tkanki społecznej, które zachodzą w każdym nie-
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1114

  Por. P. PIASECKI, Duchowość misyjna, s. 61. 



mal środowisku lokalnym1115. 

Migracje – jak zaznacza papież Franciszek – są „znakiem czasów, który należy roz-

patrzyć i zrozumieć, z całym brzemieniem konsekwencji dla życia rodzinnego. Towarzy-

szenie migrantom wymaga specjalistycznego duszpasterstwa skierowanego do rodzin 

migrujących, ale także do członków rodzin pozostałych w miejscu pochodzenia” (AL 

46).  

Praca pastoralna z emigrantami powinna odbywać się w taki sposób, aby zapewnić 

danej grupie etnicznojęzykowej dostęp do życia religijnego. Najpierw należałoby poszu-

kać kapłana mówiącego w danym języku lub pomóc w przyjeździe kapłana z danej grupy 

etnicznej. Ci kapłani – jak stwierdza Giorgio Giorgetti – mogą w sposób bardziej ade-

kwatny prowadzić tę grupę etniczną pastoralnie i misyjnie1116.  

2.5.5. Formacja misyjna w szkole  

Formacja misyjna w ramach szkoły polegałaby najpierw na wykorzystaniu kateche-

zy szkolnej, w której zawarte są lekcje dotyczące tylko misyjności Kościoła. Katecheta 

może także przeprowadzić zajęcia w ramach dodatkowych spotkań w roku liturgicznym.  

Katecheci zgodnie z wymaganiami podstawy programowej starają się przekazać 

wiadomości o działalności misyjnej Kościoła i animacji misyjnej, zwłaszcza zaś: zapo-

znać uczniów z pracą misyjną, wychować do niesienia pomocy misjonarzom1117, rozbu-

dzić wrażliwość na potrzeby misyjne1118, uświadomić potrzeby oddania się dziełu misyj-

nemu1119, przekazać elementy z teologii misji o Zbawieniu, które dokonało się przez Je-

zusa Chrystusa i jest dostępne dla wszystkich ludzi1120. 

Wyjątkową rolę w animacji misyjnej odgrywają szkolne Ogniska Misyjne, które 

w Polsce zaczynały powstawać w latach 90. XX w., kiedy nauka religii powróciła do 

szkoły.  

W ramach cotygodniowych spotkań z dziećmi lub młodzieżą realizowany jest ogól-
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  SYNOD BISKUPÓW, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, nr 6 [online].  
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  Por. G. GIORGETTI, Migrazione pastorale missionaria, s. 261–262. 
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  Por. L. MIERZWA, Katecheza misyjna, s. 81–85. 
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  Por. E. KUBICKA, Wspieramy dzieło misyjne Kościoła, s. 35–36; L. MIERZWA, Katecheza misyjna – w ramach 

przygotowania, s. 37–40. 
1119

  Por. B. GRODŹ, Wiara umacnia się, s. 57–59. 
1120

  Por. H. SOŁTYSIAK, Zbawienie wszystkich narodów, s. 40–42. 



nopolski 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, edukacja misyjna oraz wspieranie dzieła 

misyjnego ofiarami materialnymi. Animatorzy cotygodniowe spotkania prowadzą zgod-

nie z przyjętym planem1121.  

Dzieci uformowane podczas tak prowadzonych spotkań później same animują swoje 

rodziny, społeczność szkolną, a często też parafialną. 

Poza tym członkowie Ognisk Misyjnych organizują, bale, zbiórki środków material-

nych, akcje charytatywne, przygotowują oprawę Mszy św., modlitw czy nabożeństw 

parafialnych. Szczególnie angażują się w sprzedaż kalendarzy misyjnych w czasie Tygo-

dnia Misyjnego oraz obchody Dnia Papieskiego. Uczestniczą w kongresach misyjnych 

ogólnopolskich, diecezjalnych, rejonowych czy parafialnych. 

Ogniska Misyjne wspierają finansowo ogólnopolskie i diecezjalne zbiórki, część 

środków przekazując na rzecz szkół na misjach. Animatorzy wraz z dziećmi włączają się 

także w akcję „Adopcja na odległość”. W szkolnych Ogniskach Misyjnych redagowane 

są czasopisma misyjne, w których warto opublikować apel do rodziców, aby włączali się 

w dzieło misyjne. 

Dokument misyjny Konferencji Episkopatu USA w swych praktycznych wskaza-

niach dla szkół proponuje szereg inicjatyw, które szkoła może podjąć dla misji: 

 – współpraca z diecezjalnymi centrami misyjnymi; 

 – kształtowanie umysłu i serc dzieci w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci; 

 – dzieci, ucząc się alfabetu, mogą być wprowadzone do niektórych kultur i zwyczajów 

ich braci i sióstr Kościoła powszechnego, np. A dla Afryki, B dla Brazylii itp.;  

 – historie świętych misjonarzy i misjonarzy współczesnych mogą inspirować wyob-

raźnię i hojność uczniów szkół średnich; 
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  Na przykład modlitwa w kręgu wokół zapalonej świecy w intencji konkretnego misjonarza bądź dzieci 

z konkretnego kraju misyjnego, śpiew piosenki misyjnej, której dzieci nauczyły się podczas ostatniego spotkania, pozna-

wanie kraju misyjnego (pomocne są tutaj listy misjonarzy, zdjęcia, atlas bądź mapa, czasopismo „Świat Misyjny”, filmy), 

utrwalenie zdobytych wiadomości (praca w grupach, quiz, minikonkurs itp.), czas na krótką zabawę, nauka nowej piosen-

ki; okazjonalnie: przygotowanie do imprez misyjnych, wycieczek, spotkań z misjonarzami, konkursów, przedstawień, 

omówienie spraw bieżących, modlitwa na zakończenie wraz z przypomnieniem o obowiązku codziennej modlitwy indy-

widualnej każdego dziecka. 

 



 – organizowanie Tygodnia Misyjnego (skupienie się każdego dnia na świadomości 

innego kontynentu; wplecenie w obchody Tygodnia Misyjnego różańca misyjnego; 

zachęcenie uczniów z różnych klas do zebrania informacji dotyczących jedzenia, 

muzyki, religii i zwyczajów kontynentów oraz przygotowanie prezentacji); 

 – wykorzystanie mapy świata podczas Adwentu lub Wielkiego Postu; 

 – zaproszenie uczniów do tworzenia osobistego oświadczenia misyjnego: „Używam 

swych ust do… Używam swych rąk do… Używam swych pieniędzy do…” itp.; 

 – modlitwa uczniów w klasach za konkretną część świata; 

 – codzienne dzielenie się przed modlitwą jednym faktem dotyczącym misyjnego kraju; 

 – opracowanie akrostyk dla uczniów z użyciem słowa MISJA (lub podobnego); każda 

litera może być początkiem dla konkretnej intencji modlitewnej za misjonarza (np. 

M – oznacza motocykl, którym misjonarz może dotrzeć do swoich ludzi) lub dla kra-

ju, które dziecko chciałoby odwiedzić i dlaczego (S – chciałbym być misjonarzem 

Sudanu, aby nieść Dobrą Nowinę Jezusa); 

 – pisanie na zajęciach językowych listów do misjonarzy i wymyślanie twórczych spo-

sobów na uczynienie z pisania listów zabawy dla uczniów i informacji dla misjona-

rzy; 

 – pomoc uczniom w znalezieniu miejsca (i nazwanie go), gdzie lecząca moc Jezusa 

jest potrzebna. Podczas modlitwy można wziąć mapę lub globus i umieścić na nim 

szarfy nad krajem, który cierpi, bądź umieścić na szarfach napisy, takie jak: Bóg, je-

dzenie, pokój, miłość, chleb, lub dotyczące innych ewangelicznych wartości. Można 

zaprosić dzieci do umieszczenia tych szarf w miejscu na mapie, gdzie ludzie cierpią 

z powodu braku darów (samoprzylepne szarfy mogą być wykorzystane do zbiórki 

pieniędzy na misje); 

 – przygotowanie zestawu jasnych etykietek (wkładek) z przesłaniem misyjnym 

z Pisma Świętego: „Tak jak Ojciec mnie posłał, Tak i ja was posyłam” (J 20,21) lub 

z nazwą konkretnego kraju, np. Sudan;  

 – wydrukowanie nakazu misyjnego (Mt 28,19–20);  

 – wykorzystanie słownika do zdefiniowania słów: „misje”, „posłannictwo”; 

 – przeprowadzenie dyskusji, jak Jezus został posłany, i jak każda osoba jest posłana, 

aby pomóc ludziom w poznaniu Jezusa; 



 – wydrukowanie znaku, na którym widnieje np. napis: „Każde ogniwo w tym łańcuchu 

nosi imię misjonarza, który szerzy miłość Chrystusa w ojczyźnie i w innym kraju. 

Możesz pomóc misjonarzom poprzez swoje modlitwy i hojne datki pieniężne”; 

 – zapoczątkowanie twórczego programu recyklingowego, który pomoże dzieciom 

identyfikować się z ich rówieśnikami z krajów misyjnych. Poproszenie uczniów 

o zrobienie zabawek lub gier z użyciem materiałów wyłącznie recyklingowych. Na-

leży stale przypominać o tym, że dzieci w innych krajach nie mogą nabyć zabawek 

w sklepach. Wykorzystują kreatywność do zrobienia piłki, instrumentów muzycz-

nych, lalek, auta i innych zabawek; 

 – skontaktowanie się z biurem emigracyjnym w celu zwiększenia świadomości doty-

czącej losu uchodźców i imigrantów. Zaproszenie osoby, która odbyłaby rozmowę 

z uczniami na tematy dotyczące uchodźców;  

 – okresowe zaplanowanie Mszy św. o tematyce misyjnej dla uczniów; 

 – podczas Wielkiego Postu zachęcanie dzieci do przynoszenia artykułów z gazet lub 

magazynów misyjnych obrazujących cierpienie Jezusa we współczesnym świecie. 

Artykuły te można przyczepić do wielkiego krzyża z drewna lub papieru; 

 – propozycja systematycznej zbiórki „grosza” w celu wsparcia misji; 

 – zbieranie ofiar misyjnych (np. sumowanie wzrostu lub wagi osób należących do 

danej klasy: 28 uczniów = 3000 cm). Można w ten sposób zachęcić klasę do zbiera-

nia 10 gr dla każdego centymetra, co da sumę 300 zł. Jest to również moment, kiedy 

można poruszyć problem żywieniowy/zdrowotny, jaki dotyka dzieci w krajach mi-

syjnych; 

 – uczestniczenie w krajowych, diecezjalnych kongresach czy sympozjach misyjnych 

oraz wycieczkach edukacyjno-misyjnych; 

 – nauczanie historii misji przez rozważania nad życiem świętych patronów działalno-

ści misyjnej Kościoła: św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy z Lisieux oraz wiel-

kich współczesnych misjonarzy, np. Jana Pawła II, bł. Matki Teresy z Kalkuty1122. 

W ramach formacji misyjnej w szkole ważna jest formacja misyjna rodziców. Każda 

szkoła wypracowuje swój odrębny plan współpracy z rodzicami. Głównym jej celem jest 

angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-
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wychowawczych i do życia szkolnego poprzez: podejmowanie wspólnych decyzji zwią-

zanych z wszechstronnym rozwojem dzieci, pedagogizację, stwarzanie możliwości ro-

dzicom do pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Tej działalności towarzyszą 

także cele szczegółowe: poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców wobec szkoły, uświa-

damianie rodzicom ich praw oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców, 

współpraca w realizacji zadań szkoły, wspieranie rodziców w realizacji funkcji wycho-

wawczej i opiekuńczej, korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców1123. 

W ramach tej formacji można zorganizować spotkanie z misjonarzem na temat tolerancji 

względem uchodźców czy też podjęcie wspólnych inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom 

w krajach misyjnych. 

2.5.6. Inne formy  

Jedną z form duszpasterstwa misyjnego jest wprowadzenie w czasie wizyty duszpa-

sterskiej, zwanej kolędą, modlitwy za rodziny na całym świecie oraz pozostawienie ob-

razków o tematyce misyjnej, np. patronów misji czy obrazów Świętej Rodziny z całego 

świata. W tej materii wiele do zrobienia mają byli misjonarze pracujący w parafiach. 

Kolejną grupą kapłanów, która powinna animować misyjnie wśród rodzin w ramach 

wizyty duszpasterskiej, są kandydaci na misjonarzy oraz misjonarze przebywający 

w kraju na urlopie1124.  

Następnie warto pamiętać o takich inicjatywach, jak: stworzenie grupy misyjnej, 

włączanie Żywego Różańca w troskę o misje, propagowanie pięciokolorowego różańca 

misyjnego szczególnie wśród dzieci pierwszokomunijnych oraz członków Żywego Ró-

żańca. Cenną propozycją może być powołanie do życia Misyjnego Różańca Rodzin, tj. 

wspólnoty rodzin, które zobowiązują się do odmawiania codziennie jednej dziesiątki 

różańca misyjnego w intencji papieża i wyznaczonej przez niego na każdy miesiąc Papie-

skiej Intencji Misyjnej, o pokój wśród narodów, o Boże błogosławieństwo dla misjonarek 

i misjonarzy oraz działalności misyjnej Kościoła, a także rodzin na wszystkich kontynen-
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  Plan współpracy z rodzicami [online].  
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  Przykładem w tej materii może być wizyta kolędowa ks. Mariana Zalewskiego, który po pracy misyjnej w Papui 

Nowej Gwinei i Meksyku w czasie pobytu w jednej z parafii gnieźnieńskich przez miesiąc wizytował rodzinne domy, 

rozdając obrazki Matki Bożej z Papui Nowej Gwinei i Gwadelupy, z prośbą o modlitwę za niego i całe dzieło misyjne. 

W czasie rozmów dawał także świadectwo pracy na misjach. 



tach świata1125. Do takiego różańca można zaprosić rodziców osób powołanych do służby 

Bożej czy pracujących na misjach, następnie rodziców dzieci należących do Ogniska 

Misyjnego. 

Ponadto w parafii można „umisyjnić” różne inicjatywy rodzinne w ciągu roku: ad-

wentowe i wielkopostne rekolekcje1126 (dni skupienia) dla małżeństw i rodzin, piel-

grzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę (czwarta niedziela września), letni wypoczy-

nek dla rodzin, odnowienie ślubowania przez małżeństwa, szczególnie w święto Świętej 

Rodziny, kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (trzeci tydzień Adwentu). 

Do animacji misyjnej rodzin w parafii można włączyć także osoby bezżenne, które 

z różnych powodów nie założyły rodziny. Trzeba też zachęcać rodziny do udziału 

w miesięcznych nabożeństwach misyjnych w swoich parafiach, do członkostwa 

w grupach Papieskich Dzieł Misyjnych1127. 

Ważnym obowiązkiem duszpasterza jest przygotowanie narzeczonych do zawarcia 

małżeństwa przez katechezę, dni skupienia, rekolekcje, sympozja itp. Spotkania 

z narzeczonymi stwarzają okazję do uświadomienia misyjnego wymiaru małżeństwa 

i odpowiedzialności za misje w Kościele. Podobną okazję stwarzają szczególne rocznice 

ślubów małżeńskich, zwłaszcza dwa jubileusze: 25- czy 50-lecia.  

Nie sposób nie wspomnieć także o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Papie-

ska Unia Misyjna od chwili swego powstania przyczynia się do prawdziwego zaintere-

sowania się Tygodniem w wielu krajach1128. 

W celu ożywienia parafii duszpasterze powinni zachęcać małżeństwa i rodziny do 

włączania się w ruchy i stowarzyszenia katolickie, które pomagają pogłębiać duchowość, 

wspierają w prowadzeniu dialogu małżeńskiego, pogłębiają wiedzę religijną, znajomość 

Pisma Świętego oraz kształtują duchowość biblijną i misyjną. W tym względzie potrzeb-

ne jest podejście personalistyczne, skierowane do poszczególnych małżeństw i rodzin 
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  Taki różaniec istnieje w parafii pw. św. Rocha w Poznaniu: Misyjny Różaniec Rodzin [online].  
1126 Por. B. BELTRAM, Podróż w samotność.  
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  Por. A. ANDRZEJCZAK, Rodzina w służbie ewangelizacji, s. 56–58. 
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  Ma on swój początek w gorliwym zapale ekumenicznym pastora anglikańskiego P. Watsona – założyciela Instytutu 

Życia Zakonnego. W 1909 r. stawił się przed św. Piusem X, aby prosić go o błogosławieństwo i zatwierdzenie tego Tygo-

dnia. Papież bez cienia wątpliwości udzielił mu pozwolenia. Pierwszym owocem był powrót do Kościoła katolickiego 

P. Watsona oraz 16 współbraci z jego Instytutu: J.M. GOIBURU LOPETEGUI, Duch misyjny, s. 168. 



poprzez rozmowę czy pisemne bezpośrednie zaproszenia. Ogłoszenia parafialne są tylko 

elementem informacyjnym. Nie skutkują już konkretną postawą wiernych czy realizacją 

zaproszenia.  

3. Duch misyjny w Kościele domowym 

Pierwszym środowiskiem, w którym budzi się i dojrzewa wiara oraz wypływająca 

z niej misja, jest wspólnota rodzinna. „Rodzina jest miejscem, gdzie rodzice stają się dla 

swoich dzieci pierwszymi nauczycielami wiary” (AL 16). W czasach, kiedy wydaje się, 

że wszystko przyczynia się do rozpadu tej podstawowej komórki społecznej, trzeba pod-

jąć działanie, by ona rzeczywiście była lub stała się na nowo pierwszą wspólnotą wiary 

nie tylko w znaczeniu jej przyjęcia, lecz również jej wzrostu i dzielenia się nią, a więc by 

rodzina stała się wspólnotą misyjną i misjonarską. Małżonkowie i rodzice powinni wy-

pełniać swe podstawowe zadanie wynikające z ich sytuacji życiowej i powołania, tzn. 

ewangelizować swoje dzieci i siebie nawzajem, tak by wszyscy członkowie rodziny 

umieli rzeczywiście przyjąć Dobrą Nowinę w każdym momencie swego życia1129. Stąd 

w ramach strategii pastoralnej proponuje się odnowę i „misyjną reformę” skierowaną do 

samego małżeństwa i rodziny – Kościoła domowego, aby na co dzień żył duchem misyj-

nym.  

3.1. Animacja i formacja misyjna w małżeństwie i rodzinie  

Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei, pisząc o wierze w rodzinie, odwołuje się 

do postaci Abrahama: „List do Hebrajczyków (…) wspomina o błogosławieństwie prze-

kazywanym z rodziców na dzieci (por. Hbr 11, 20–21). W rodzinie wiara towarzyszy 

wszystkim okresom życia, poczynając od dzieciństwa: dzieci uczą się pokładać ufność 

w miłości swoich rodziców. Stąd jest ważne, aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie 

wiary w rodzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci. Zwłaszcza młodzież przeżywa-

jąca tak skomplikowany, bogaty i ważny dla wiary okres życia, musi czuć bliskość 

i troskę rodziny oraz wspólnoty kościelnej na swej drodze dojrzewania w wierze” (LF 52). 

O sposobach formacji misyjnej rodziców wobec dzieci piszą biskupi z Sudanu 
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w swym liście pasterskim. „Chrześcijańscy rodzice mają kilka okazji do wtajemniczenia 

swoich dzieci w misterium wiary chrześcijańskiej, do pomocy we wzroście i w akceptacji 

jej wymagań: podczas ciąży, narodzin, ceremonii nadania dziecku imienia, rozpoczęcia 

szkolnej edukacji, podczas przygotowań do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej 

i w celebracji; kiedy spotykają rodzinę różne nieszczęścia i radości. Nawet jeśli rodzice nie 

potrafią przeprowadzić odpowiedniej katechezy w powyższych okolicznościach, zawsze 

każda z nich może stać się dobrą okazją do modlitwy i dziękczynienia składanego Bo-

gu”1130. Biskupi w sposób szczególny podkreślają istotę modlitwy rodzinnej, zwłaszcza 

różańca. Jest ona nie tylko źródłem niewypowiedzianych błogosławieństw dla rodzin, ale 

także czyni je miejscem ewangelizacji i wspólnotą ewangelizującą1131. 

W jednym z rozdziałów dekretu Ad gentes za pierwszy i podstawowy obowiązek mi-

syjny uznano głęboko życie chrześcijańskie, objawiające się w całkowitej służbie Bogu 

i miłości wobec bliźniego (por. AG 36)1132. 

3.1.1. Ewangelizacja w małżeństwie i rodzinie  

Formację misyjną w Kościele domowym będziemy rozpatrywać w ramach szeroko 

pojętej ewangelizacji w samej rodzinie jako głęboko chrześcijańskie życie.  

Po pierwsze, małżeństwo i rodzina jest misyjna wówczas, gdy sami małżonkowie na 

pierwszym miejscu stawiają Pana Boga i swoją postawą religijną odpowiadają na Jego 

miłość. Jest misyjna również wtedy, gdy małżonkowie okazują sobie miłość, rozumieją 

się oraz są otwarci na nowe życie, radując się darem powołanych do życia dzieci, równo 

poświęcając im swój czas, okazując im ciepło i miłość, a także wtedy, gdy spotkanie 

z innym jest przeżywane świadomie jako dar dla własnego życia1133. Istotne znaczenie 

ma właściwe ukierunkowanie procesu wychowania1134, którego siła tkwi w zakorzenionej 

wierze. To małżonkowie, tworząc rodzinę, powinni czerpać pokarm i być stale ożywiani 

przez Chrystusa, przez Niego wzywani oraz zobowiązani do dialogu z Bogiem poprzez 
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  Por. SUDAN EPISCOPAL CONFERENCE, He should be supreme, s. 8 [online].  
1131

  Por. Tamże. 
1132

  Por. T. CHODZIDŁO, Wprowadzenie do dekretu, s. 434. 
1133

  Por. S.M. BARBELLION, Itinéraire chrétien, s. 330–334; E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 201–202. 
1134

  Jak ważna jest w procesie wychowania wiara i jej sprzężenie z życiem rodzinnym dostrzegamy, obserwując rodzinę 

Martin. Zaangażowani w dzieło misyjne, z chęcią niesienia pomocy duchowej i materialnej misjonarzom, zostali obdaro-

wani powołaniem córki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus – na patronkę misji. 



życie sakramentalne, ofiarę życia i modlitwę. 

Po wtóre, małżeństwo i rodzina jest misyjna wówczas, gdy angażuje się w dzieło 

ewangelizacji swoich domowników, a także uczestniczy w radości innych, których słowo 

Boże wyzwala. Każdego dnia postępuje na drodze nawrócenia razem z dziećmi, krew-

nymi, przyjaciółmi i sąsiadami; przeniknięta Dobrą Nowiną głosi wszystkim, świadec-

twem i słowem, zmartwychwstanie1135. „W łonie rodziny – jak czytamy w adhortacji 

Evangelii nuntiandi – wszyscy jej członkowie ewangelizują, a także podlegają ewangeli-

zacji. Rodzice nie tylko dzielą się z dziećmi Ewangelią, ale mogą od nich odebrać tę 

Ewangelię wyrażoną głęboko życiem” (EN 71). 

Małżeństwo i rodzina jest misyjna, kiedy wychowuje do wolności i kiedy sama jest 

wolna. Wychowanie dzieci w takim duchu jest bardzo złożonym zadaniem. Polega ono 

na obudzeniu wrażliwości osoby na wartości, takie jak: prawda, sprawiedliwość, dobro, 

miłość, a nade wszystko Bóg (Łk 1,38; 22,42). Wolność rodziny polega na zbliżaniu się 

do słowa Bożego, umacnianiu się nim i traktowaniu go jako wyznacznika oceny rzeczy 

i wydarzeń. Rodzina musi umieć podejmować właściwe decyzje, zwłaszcza te, które 

dotyczą fałszywych propozycji, wyzwań stawianych przez niepohamowane dążenie do 

dobrobytu, a także zwyczajów odbierających rodzinie wolność oraz wszystkiego tego, co 

nie pozwala jej wyrażać się z dojrzałością i odpowiedzialnością1136.  

W posynodalnej adhortacji o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Verbum Do-

mini) znajdujemy pewne wskazówki, które pomogą realizować to zadanie. 

W dokumencie zawarto pragnienie, „aby w każdym domu była Biblia i by była przecho-

wywana w sposób godny, by można ją było czytać i posługiwać się nią w modlitwie” 

(VD 85). Synod zalecił ponadto tworzenie małych wspólnot złożonych z rodzin, aby 

wspólnie się modlić i rozważać Pismo Święte. Dla małżonków słowo Boże ma być 

wsparciem w trudnych sytuacjach dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego (VD 

85). 

Na wartość słowa Bożego w rodzinie wskazuje także Dyrektorium Duszpasterstwa 

Rodzin w Polsce: „Małżonkowie, którzy zaprosili Chrystusa na wspólną drogę ziemskie-

go życia, winni nieustannie karmić się Jego słowem. Słowo Boże dociera do nas przez 
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  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 202. 
1136

  Por. Tamże, s. 201. 



Pismo Święte i przez nauczanie Kościoła”. To kolejna zachęta dla rodzin do tego, by 

rozważać teksty Pisma Świętego i samodzielnie lub rodzinnie czytać jego fragmenty 

(por. DDR 52). 

Również papież Franciszek zachęca do czytania Pisma Świętego w rodzinie. „Tak 

też wy, rodzice, chrzestni, wujkowie, ciocie – mówił papież w czasie uroczystości udzie-

lania sakramentu chrztu św. – pomożecie tym dzieciom wzrastać w dobrym, jeśli dacie 

im słowo Boże, Ewangelię Jezusa, a także dacie ją swoim przykładem”. Papież motywo-

wał również do codziennego czytania małego fragmentu Ewangelii i do stałego noszenia 

ze sobą kieszonkowej Biblii1137. 

Pismo Święte można czytać w rodzinach w różny sposób. Jednym z nich jest tzw. 

czytanie kursoryczne1138. Jeżeli czytanie odbywa się w soboty – wigilie niedziel lub 

w wigilie świąt – zaleca się lekturę perykop biblijnych przypadających na daną niedzielę 

według porządku czytań liturgicznych lub przewidzianych na dane święto. Dobrze jest 

czytanie to połączyć ze wspólną modlitwą wieczorną całej rodziny oraz modlitwą różań-

cową. Na koniec spotkania ojciec i matka udzielają kolejno swym dzieciom błogosła-

wieństwa, znacząc krzyżyk na czole (najlepiej, by dzieci kolejno osobiście podchodziły 

do ojca i zaraz po nim do matki; będzie to z ich strony wyrazem świadomej woli otrzy-

mania takiego błogosławieństwa przed udaniem się na spoczynek)1139.  

Kolejnymi formami korzystania z Pisma Świętego w rodzinie może być uczestnicze-

nie w tzw. „Łamaniu Ewangelii” oraz „Kostce zasad ewangelicznych”, zaproponowa-

nych przez Chiarę Lubich1140 na Kongresie Rodzin w Rzymie w 2000 r. Omawiając za-

sadę „Łamania Ewangelii” dla dzieci, porównała ten proces do łamania chleba powsze-

dniego: „W rodzinach łamie się powszedni chleb dla małych dzieci. Na ten wzór należy 

łamać Ewangelię dla dzieci. W jaki sposób? Tak jak robimy to my, dorośli. Trzeba wziąć 

co miesiąc jedno zdanie o pełnym znaczeniu, zrozumiałym dla wszystkich, po czym na-
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  Por. FRANCISZEK, Homilia podczas udzielania chrztu dzieciom [online].  
1138

  Polega na uważnym przeczytaniu najpierw Nowego Testamentu, a następnie całej Biblii. 
1139

  Błogosławiąc, rodzice mogą wypowiadać np. takie słowa: „Niech cię, dziecko moje, N. (wymienić imię), błogosławi 

dziś i zawsze strzeże Pan Bóg wszechmogący i Ojciec najlepszy, w Trójcy Świętej Jedyny!” albo: „Niech cię błogosławi 

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty! Amen”: por. J. BOCIAN, Biblijna nauka, s. 7– 34. Do błogosławienia dzieci przez 

rodziców nawiązuje Ogólnopolski Program Duszpasterski na 2015 r. 
1140

  Silvia „Chiara” Lubich (1920– 2008) – włoska działaczka katolicka, założycielka Ruchu Focolari „Dzieło Maryi”. 



leży próbować wcielać je w życie przy małych i dużych okazjach w ciągu dnia, niemalże 

rywalizując z dziećmi w świętym i radosnym duchu współzawodnictwa”. Jednocześnie 

zwróciła uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę: „Jeśli mama i tata opowiadają wieczo-

rem, jak udało im się przeżywać po chrześcijańsku wydarzenia w ciągu dnia, w sposób 

naturalny także dzieci zaczną czynić podobnie, opowiadając swoje doświadczenia”1141.  

Drugą propozycją czytania Biblii zaproponowaną przez Chiarę Lubich jest wspo-

mniana „Kostka zasad ewangelicznych”. Polega to na tym, że na bokach kostki wypisuje 

się zasady „sztuki kochania” oparte na zasadach ewangelicznych. Rano wszyscy człon-

kowie rodziny rzucają tą kostką i w ciągu dnia próbują postępować według zasad, które 

przypadły na konkretny dzień1142. 

Wiara budzi się i dojrzewa przede wszystkim w rodzinie. To małżonkowie są odpo-

wiedzialni za wprowadzenie dzieci w misterium wiary chrześcijańskiej. Niewątpliwym 

początkiem i źródłem owego działania jest modlitwa, będąca źródłem niewypowiedzia-

nych błogosławieństw, oraz czytanie Pisma Świętego, które pomaga wzrastać w dobrym. 

Kolejnym elementem jest przyjmowanie sakramentów i budowanie w rodzinie wspólnoty 

miłości. To wszystko jest podstawą do animacji i formacji misyjnej w małżeństwie 

i rodzinie prowadzonej przez samych małżonków i rodziców.  

3.1.2. Misyjne wychowanie dzieci  

Wychowanie dzieci w duchu misyjnym polega na ukazywaniu im Boga, który kocha 

wszystkich ludzi, oraz na pielęgnowaniu powołań misjonarskich. Według Familiaris 

consortio, odbywa się poprzez całe dzieło wychowania, które przysposabia „dzieci od 
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  Por. CH. LUBICH, L’evangelizzazione dei figli, s. 126–127.  
1142

  Ch. Lubich, ukazując wartość tej metody, posłużyła się dwoma świadectwami rodzin, które podjęły próbę życia 

według takich zasad. Pierwsza z nich pochodzi z Genui i podzieliła się takim oto doświadczeniem: „Myłem naczynia, 

kiedy Luca wszedł do kuchni. Wziął ścierkę i zaczął je wycierać. «Uważaj, żeby ich nie upuścić» – powiedziałem zdumio-

ny jego wielkodusznością. A on zadowolony odparł: «Kiedy mama wróci, zastanie wszystko zmyte. Wiesz tato, kiedy 

pójdę do raju Jezus mi powie: tego razu, kiedy pomogłeś tacie, Mnie to uczyniłeś»”. Drugi przykład to świadectwo rodziny 

z Florencji: „Irene, Ilaria i Laura, trzy siostry z Florencji, jadą z mamą samochodem na zakupy. Przejeżdżają obok domu 

dziadka i proszą o możliwość wejścia i pozdrowienia go. «Idźcie – mówi mama – poczekam na was w samochodzie». 

Wróciwszy, pytają: «Dlaczego nie weszłaś?». A ona odpowiedziała: «Dziadek źle się zachował wobec mnie; w ten sposób 

zrozumie (...)». Ilaria jej przerywa: «Ależ mamo, żyjemy Słowem: kochać wszystkich, a więc także nieprzyjaciół (...)». 

Mama nie wie, co powiedzieć. Patrzy na córki i uśmiecha się: «Macie rację. Poczekajcie tu na mnie». I wchodzi do dziad-

ka”: CH. LUBICH, L’evangelizzazione dei figli, s. 127–128.  



najmłodszych lat do coraz lepszego poznawania miłości Boga ku wszystkim ludziom 

(AA 30)” (FC 54). 

Jeżeli rodzicom zależy, aby ich dzieci miały świadomość, że Bóg kocha je nawet 

bardziej niż mama i tata, powinni tę miłość okazywać np. przez rozłożone ramiona, mó-

wiąc do dziecka: „Kocham cię bardzo! Bóg kocha cię jeszcze mocniej niż ktokolwiek. 

Moja miłość do ciebie jest większa niż niebo, a miłość Boga do ciebie jest większa niż 

cokolwiek”. Potem powinny być uściski „w dzień i w nocy”1143. Stopniowe pokazywanie 

kochającego Boga, który jest zawsze i którego miłość się nie zmienia, może pocieszyć 

i uspokoić dziecko. Czas, kiedy ono szykuje się do pójścia spać, jest dobrą okazją, aby 

pomodlić się słowami: „Drogi Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, pobłogosław mamę, 

tatę i mnie”. Małe dziecko szybko nauczy się także, że Matka Jezusa, która jest także 

naszą Matką (nawet Mamą mamy i taty), też nas kocha i modli się za nas. Niewątpliwie 

ważną postacią w życiu duchowym jest Anioł Stróż, z którym dziecko będzie się czuło 

bezpiecznie. Stąd dla dziecka bardzo ważna będzie modlitwa Aniele Stróżu1144. 

Inną formą wychowywania misyjnego dzieci w rodzinie, według Familiaris consortio, 

jest troska o powołania misjonarskie „wśród swoich synów i córek” (FC 54). Na powołanie 

misjonarskie odpowiadają: kapłani zakonni, diecezjalni, bracia i siostry zakonne oraz wierni 

świeccy: osoby bezżenne, małżeństwa oraz całe rodziny1145. W odkrywaniu i realizacji powo-

łania kapłańskiego, zakonnego czy misjonarskiego niezastąpiona jest rodzina. Rodzice nie 

powinni ani przymuszać, ani przeszkadzać w realizacji powołania1146. Mają jednak obowią-

zek towarzyszenia i popierania powołań, ponieważ są darem Boga dla całego Kościoła 

(por. PDV 41). Sama promocja powołań zaczyna się już w chwili rozpoczęcia procesu wy-

chowania i formowania duchowego dzieci przez rodziców1147, stwarzających pierwsze śro-

dowisko, w którym może się ono objawić. To tutaj – w rodzinie – ziarno powołania zasiane 

w sercach dzieci zakorzenia się i dojrzewa. Tutaj rodzice uczestniczą w kapłańskiej misji 

Chrystusa wzywającego wybranych przez siebie1148. 
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  Por. J. ROBINSON, Marriage As Gift, s. 127. 
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  Por. Tamże, s. 127–128. 
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  Por. F. JABŁOŃSKI, Powołanie misyjne i misjonarskie, s. 95–108. 
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  Por. J. SZKODOŃ, I ja was posyłam, s. 34–43. 
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  J. ISRAEL, Christian Family, s. 30. 
1148

  JOHN PAUL II, Homily in Miraflores Park, s. 30. 



U źródeł powołania leży całe życie rodzinne, o którym pisze bp Ambroży 

z Mediolanu już w IV w.: „Dobrem waszych dzieci niech będzie to, co wybiorą: nie 

oczekujcie, że będą one realizować w życiu wasze pragnienia (…). Nie usiłujcie więc 

planować im przyszłości (…). Nie uzurpujcie sobie prawa do podejmowania decyzji za 

nie, lecz pomagajcie im zrozumieć, że w życiu trzeba decydować, i że nie powinno ich 

przerażać, iż to, co miłują, wymaga od nich wysiłku, a czasem nawet cierpienia. Bardziej 

niż wasze rady, pomoże im szacunek, jakim was darzą, i szacunek, jakim wy ich darzy-

cie, pomogą im gesty, które zobaczyli w domu (...). Niech wasze dzieci mieszkają 

w waszym domu, doświadczając tego zdrowego samopoczucia, które sprawia, że czujesz 

się swobodnie i masz odwagę, by wyjść z domu, bo zaszczepia ono w twoim sercu uf-

ność w Bogu i to, co słuszne, byś mógł dobrze żyć”1149. 

Rodzice od samego początku powinni mieć świadomość, że Bóg wobec każdego 

człowieka ma swój odwieczny plan, który należy stopniowo odkrywać i konsekwentnie 

realizować. Zanim zaczniemy dociekać, kim konkretnie ma być córka czy syn, warto 

uświadomić sobie, że Stwórca zawsze chce szczęścia dla człowieka1150.  

„Dzieci nie są własnością rodziny, ale mają one przed sobą swoją własną drogę ży-

ciową” (AL 18). Rodzice winni być gotowi do ofiarowania swego dziecka do życia ka-

płańskiego i zakonnego czy do pracy na misjach. Powinni zatroszczyć się o to, aby nie 

bagatelizowano spraw związanych z powołaniem ich dzieci. Z drugiej jednak strony ten 

wybór powołania musi być dogłębnie przemyślany i skonsultowany ze spowiednikiem 

lub kierownikiem duchowym1151. Powołany potrzebuje życzliwego towarzyszenia1152 

poprzez modlitwę, życie sakramentalne i świadectwo żywej wiary całej rodziny. 

Rodzice zarówno w wychowaniu do modlitwy, jak i w swojej modlitwie nie powinni 

więc ani zaniedbać, ani też wykluczać poświęcenia dziecka par excellence służbie Ko-

ściołowi. Można więc powiedzieć, że im więcej będzie rodzin żyjących wiarą i miłością, 

tym więcej będzie powołań religijnych1153. Rodzina, która przez swój styl życia i sposób 

wychowywania dzieci stara się kultywować ducha misyjnego, przygotowuje „żyzną gle-

                                                           
1149

  Por. F. GRASSELLI, Famiglie e missione, s. 78–79. 
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  Por. A. RADECKI, Towarzyszenie powołanym, s. 93. 
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  Por. S. DZIEKOŃSKI, Wychowawcze zadania osób duchownych, s. 102.  
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  Por. J. SZKODOŃ, I ja was posyłam, s. 41.  
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  Por. A. DE MALHERBE, Famillie et Vocation, s. 208. 



bę” pod zasiew Bożego powołania, a jednocześnie umacnia więzi uczuciowe wśród swo-

ich członków i rozwija ich chrześcijańskie cnoty1154.  

Wychowanie do modlitwy uczyni dzieci otwartymi na dynamizm misyjny, 

a „rodzice chrześcijańscy zdolni będą zaakceptować rozwijające się powołania kapłań-

skie lub misjonarskie jako jeden z najpiękniejszych dowodów autentyczności wychowa-

nia chrześcijańskiego, które dali swoim dzieciom”1155. 

Na przeszkody w rozwoju powołań w samej rodzinie wskazuje Angela de Malher-

be1156. Podkreśla ona, że w sytuacji, gdy Kościół jest prześladowany, każdy rodzic 

chciałby oszczędzić cierpienia potomstwu. Powołanie łączy się z poświęceniem, rozłąką 

oraz ograniczonym albo niemożliwym kontaktem. Do takiej sytuacji musi również przy-

wyknąć rodzic. Można powiedzieć, że każdy kapłan z rodziny wzięty do rodziny bywa 

posłany (Hbr 5,1)1157.  

Powołanie religijne w rodzinie należy rozwijać, dając przykład troski o sprawy in-

nych; udzielając się w życiu parafii i diecezji; otaczając troską i wsparciem kapłanów, 

pomagając im w dawaniu przykładu codziennego życia, aby bogactwo ich zaangażowa-

nia zostało dostrzeżone przez młodych; podkreślając potrzebę wolności i szczerości 

w wyborze powołania; stwarzając atmosferę pełną otwartości na wolę Bożą, bezintere-

sowności, szlachetności w stosunku do innych; okazując szacunek kapłanom oraz do-

strzegając ich rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie, wspierając duszpasterzy; prenume-

rując czasopisma powołaniowe1158. 

W trosce o powołanie misjonarskie ważne jest świadectwo życia rodziców. Można je 

porównać do delikatnej ręki ogrodnika, który troszczy się o to, aby wrzucone w ziemię 

ziarno wydało owoce. Pielęgnowanie modlitwy oraz ofiara duchowna i materialna 

w rodzinie stoją u początku powołania do przyszłej pracy na misjach, które wyrasta, roz-
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wija się i jest chronione jako piękny kwiat ogrodu1159.  

Warto podkreślić w tym względzie, że dwaj święci patroni misji w dzieciństwie 

wzrastali w środowisku głęboko chrześcijańskim. „Święty Franciszek Ksawery okazywał 

w pracy misyjnej tę samą wielkoduszność, lojalność i głęboką religijność, jakiej do-

świadczył w łonie własnej rodziny, zwłaszcza dzięki swej matce. Natomiast św. Teresa 

od Dzieciątka Jezus zapisała w swym dzienniku z właściwą sobie prostotą: Bóg zechciał, 

abym przez całe życie była otoczona miłością: moje najwcześniejsze wspomnienia są 

pełne pieszczot i najczulszych uśmiechów (Dzieje duszy, rękopis A, f. 4 v)”1160. 

Autentyczne świadectwo rodziców jest siłą, która potrafi przynosić owoce nawet 

tam, gdzie chrześcijaństwo ukryte jest jakby w cieniu innej religii. Świadczy o tym przy-

kład powołania o. Daniela Lahore z Pakistanu, który swe kapłaństwo zawdzięcza rodzi-

com: „Pochodzę z rodziny katolickiej złożonej z sześciu osób. Mój ojciec był urzędni-

kiem, a matka gospodynią domową. W Pakistanie, kraju w 97% islamskim, katolicy nie 

stanowią nawet 0,7% ludności. Tak więc moja katolicka rodzina jest wyjątkiem. Ten 

wyjątek staje się jeszcze bardziej znaczącym, jeśli uświadomimy sobie, że zostałem księ-

dzem. Powołanie kapłańskie zawdzięczam mojej rodzinie, a zwłaszcza rodzicom. To oni 

uczyli mnie posłuszeństwa wierze, wpajając mi w każdej okoliczności życia radosną 

odwagę pójścia za Chrystusem. (...) Stałem się świadkiem ich życia, które było religią. 

(...) Nie zawaham się stwierdzić, że w rodzinie znalazłem Mesjasza”1161. 

Dużą rolę w budzeniu i rozwoju powołań, także do pracy na misjach, odgrywają 

wspólnoty dzieci i młodzieży: ministrantów, lektorów, młodzieży oazowej, Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży i inne. Wielu młodych uświadamia sobie łaskę powołania 

w czasie rekolekcji wakacyjnych i pielgrzymek pieszych czy mobilnych do sanktuariów. 

Ważne jest przekazywanie informacji o pracy kapłanów, zgromadzeń i misjonarzy. Spo-

tkania, rozmowy osobiste, korespondencja z misjonarzami, a także czasopisma misyjne 

to skuteczne formy rozwijania powołań do służby Bożej1162. Znaczącą rolę w budzeniu 
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powołań do pracy misyjnej odgrywają także szkoły katolickie1163. 

3.1.3. Rozwój duchowości misyjnej małżeństwa i rodziny  

Gdy mówimy o misyjnym charakterze małżeństwa i misyjnych zadaniach rodziny, 

należy pamiętać, że jego realizacja wymaga od samych małżonków specyficznej mental-

ności i duchowości misyjnej1164. Rodzina żyje specyficzną duchowością, będąc jednocze-

śnie Kościołem domowym i żywotną komórką, aby zmienić świat (por. AL 324). Dzięki 

misyjnej duchowości małżonkowie i rodzice mogą oddziaływać na swoje dzieci, na inne 

rodziny oraz osoby zatroskane o działalność misyjną Kościoła, a także odgrywać rolę 

świadków rodzin żyjących na „krańcach ziemi” (Dz 1,8). Zaangażowanie dzieci w różne 

formy aktywności misyjnej może z czasem zaowocować ich dojrzałą postawą wobec 

tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa1165.  

 Droga formacyjna małżeństwa i rodziny powinna zatem uwzględniać rozwój du-

chowości misyjnej. Może to m.in. sprzyjać przekraczaniu pewnych form zacieśniania 

więzi lub elitarności grup rodzinnych, by otworzyć się na perspektywę prawdziwie ko-

ścielną. Ścieżki rozwoju duchowości misyjnej małżeństwa i rodziny to: zdobywanie 

świadomości bycia Kościołem domowym ukierunkowanym na misje; wcielanie wartości 

duchowych w życie (solidarność, wolność w korzystaniu z dóbr, ubóstwo ewangeliczne, 

posługa, ewangelia miłości); „wezwanie do kochania” do końca braci i całej ludzkości; 

kształtowanie dyspozycyjności wobec Ducha, który zaprasza i posyła („duchowość wyj-

ścia”); profilowanie duchowości misyjnej także w diecezjalnym zaangażowaniu anima-

cyjnym: rodziny, które przeżywają swoje posłannictwo jako odpowiedź na działanie Du-

cha, który pomaga im włączyć się całym sercem w duszpasterstwo Kościoła diecezjalne-

go (por. AG 37); partycypacja w działalności ewangelizacyjnej poprzez karmienie siebie 

i innych wiedzą i zamiłowaniem do misji (por. AG 41); świadczenie o Chrystusie dla 

niechrześcijan (1 Kor 10,32–33); współpraca z innymi we właściwie regulowanych 

sprawach społecznego i gospodarczego życia1166.  
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Małżeństwo i rodzina w zakresie animacji, formacji i współpracy misyjnej odgrywa 

duże znaczenie. Propaguje ducha misyjnego wśród swoich dzieci, ponadto jest animato-

rem misyjnym i współpracuje we wspólnocie, do której należy. Jej zadanie polega na 

otwieraniu dzieci i najbliższych na ludzkie potrzeby, odnawianiu Kościoła, uczeniu doj-

rzałości w wierze, która implikuje posiadanie ducha misyjnego1167. Powinna także przejść 

odpowiednią formację misyjną, sprzyjającą włączeniu się w obowiązki animatora misyj-

nego i współpracę we wspólnocie kościelnej, do której się należy, oraz towarzyszenie 

możliwym powołaniom misyjnym jej członków1168. 

Duchowość misyjna małżeństwa i rodziny łączy się z pojęciem nowego stylu życia 

koncentrującego się wokół hasła: „Rodziny w służbie miłości i miłość w służbie rodzi-

ny”. Rodzice zostali zaproszeni do uczynienia z rodziny pierwszej szkoły solidarności 

i dzielenia się z innymi. Nie można się ograniczać do dawania z tego, co zbywa. Stąd 

trzeba zmienić wzory postępowania i konsumpcji, aby udostępnić innym również rzeczy 

nam potrzebne i zachować dla siebie tylko to, co niezbędne, ażeby wszystkim zapewnić 

godziwe warunki życia. Potrzebne jest umartwienie pragnienia posiadania, często nieu-

miarkowane, aby dać bliźniemu to, czego pilnie potrzebuje. Post bogatych powinien stać 

się pokarmem ubogich1169. Wiele współczesnych rodzin przekroczyło granicę skrajnej 

nędzy, nie mając nawet minimum, by wyżywić dzieci i siebie, by zapewnić dzieciom 

prawidłowy rozwój fizyczny czy wykształcenie. Niektóre rodziny nie dysponują nawet 

odpowiednim mieszkaniem. Stąd niezwykle nagląca jest pomoc rodzinom najuboż-

szym1170. 

Nowy styl życia rodziny charakteryzuje: popieranie handlu uczciwego i solidarnego 

polegającego na kupowaniu bezpośrednio u ubogich tego, co oni produkują; powierzanie 

swoich oszczędności tylko temu, kto je inwestuje, stosując kryteria sprawiedliwości; 

wybieranie tych produktów, które mniej szkodzą ludziom; roztropne korzystanie 

z bogactw naturalnych należących do wszystkich, również do przyszłych pokoleń; podą-

żanie w kierunku ekologii poprzez np. popieranie i promocję rolnictwa ekologicznego 
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czy odpowiedzialnej turystyki1171.  

Należy upowszechniać konkretne propozycje alternatywnych działań ekonomicz-

nych, które bazują na wartościach dzielenia się, ubóstwa, solidarności i współpracy. 

W „społeczeństwie konsumpcyjnym” rodzina ma wielką siłę. To właśnie do niej skiero-

wane są liczne reklamy, by przekonać do nabycia poszczególnych produktów (albo stwa-

rzać złudne potrzeby). Rodzina powinna docenić swoją siłę, zmieniając sposób kon-

sumpcji i kierując swoje zainteresowanie na produkty, które odpowiadają wymogom 

sprawiedliwości, solidarności i szacunku do środowiska1172. 

Odpowiedzią na niesprawiedliwości ekonomiczne i wyzysk ludzi może być zaanga-

żowanie się w ruch konsumentów: Sprawiedliwy Handel (Word Fair Trade Organiza-

tion)1173, który w Polsce przyjął nazwę: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu 

„Trzeci Świat i My” (The Polish Fair Trade Association „The Third World and Us”)1174. 

Kilka też miast w Polsce przyłączyło się do Fair Trade Towns. 

Jednoczenie się z tego typu działaniami jest niezwykle cenne, wskazuje innym ro-

dzinom, jakie korzyści wiążą się z przyjęciem nowego stylu życia. Dla zobrazowania 

problemu odwołamy się do świadectwa jednego z małżeństw, które wybrało właśnie taką 

drogę (David i Stefania Scaglianti). „Nasza rodzina składa się z trzech osób: taty, mamy 

i jedenastoletniej córki. W 1995 r. zapoznaliśmy się z kampanią zwaną «sprawiedliwe 

budżety» zainicjowaną przez stowarzyszenie «Błogosławieni pokój czyniący». Każda 

rodzina dysponuje bowiem dochodami i decyduje o ich wykorzystaniu. Jeśli zwiększa się 

świadomość związana z tym prostym działaniem, w pewnej mierze odzyskuje się władzę 
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decydowania odnośnie do życia własnego i naszych bliźnich. Naszym podstawowym 

celem stał się umiar w wydatkach”1175.  

Po podjęciu decyzji o włączeniu się w akcję David i Stefania doszli do wniosku, że 

bardziej niż ograniczenie wydatków konieczne było dokonanie przesunięć w zakresie 

konsumpcji. „Stopniowo staraliśmy się zatem, by różne cele proponowane co miesiąc 

w kampanii «sprawiedliwe budżety» były wcielane w życie. Niektóre z nich są już dla 

naszej rodziny czymś normalnym: kupowanie żywności ekologicznej, owoców i warzyw 

sezonowych, produktów handlu sprawiedliwego i solidarnego, przy jednoczesnym uni-

kaniu, na ile to możliwe, tych produktów, które nie odpowiadają wskazanym kryteriom 

sprawiedliwości; ograniczenie domowej konsumpcji energii, przy użyciu np. żarówek 

energooszczędnych; ograniczenie zużycia chemicznych środków piorących 

i czyszczących oraz przejście na produkty bioekonaturalne również w kosmetyce 

i higienie osobistej; leczenie chorób, w miarę możliwości, za pomocą substancji natural-

nych; naprawa i ponowne wykorzystanie dóbr konsumpcyjnych, zanim zastąpi się je 

nowymi; segregowanie śmieci; przekazywanie oszczędności na finansowanie etycznych 

przedsięwzięć, na wsparcie grup, stowarzyszeń i ruchów solidarności; korzystanie 

z «alternatywnych» środków informacji, niezbędne dla poszerzenia naszej wiedzy 

i wyrobienia krytycznej świadomości (...). W przypadku kupowania prezentów staramy 

się je nabywać w miejscach i u osób zajmujących się uczciwym handlem”1176.  

3.2. Misyjne zaangażowanie małżeństwa i rodziny 

Kluczowym tematem tej części pracy jest ukazanie sposobów misyjnego zaangażo-

wania Kościoła domowego. Współpraca misyjna małżeństwa i rodziny zawiera kilka 

płaszczyzn: „poprzez modlitwę, świadectwo, wyrzeczenie, ofiarowanie własnej pracy, 

niesienie pomocy materialnej i inne”. Stanowi zarazem pierwszy „owoc animacji misyj-

nej rozumianej jako ożywianie ducha misyjnego, otwierającego wiernych, instytucje 

i wspólnoty na prawdę o powszechnej odpowiedzialności, a tym samym kształtującego 

świadomość i mentalność misyjną dotyczącą misji ad gentes” (CMis 2). 

Ważnym elementem współpracy misyjnej jest jedność na różnych, bardzo rozległych 
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polach: organizacji i solidarności między chrześcijanami, aby uczynić bardziej owocną 

pracę misyjną Kościoła. Ponieważ nie wszystkie inicjatywy, które powinny być skoordy-

nowane, mają ten sam charakter i znaczenie, konieczne jest określenie pewnych prioryte-

tów lub postulatów ogólnych, które pomogłyby w sposób odpowiedni i sprawiedliwy 

uporządkować współpracę misyjną. Pierwszeństwo mają dzieła i inicjatywy o wymiarze 

powszechnym. Współpraca misyjna o charakterze uniwersalnym jest podstawowym ob-

owiązkiem całego Ludu Bożego i przewyższa jakąkolwiek inną formę współpracy misyj-

nej o wymiarze partykularnym. Za priorytetowe winny być uznane te formy współpracy 

misyjnej, które mają wymiar powszechny oraz aprobatę hierarchii kościelnej. Zarówno 

papież, jak i biskupi, oprócz niezbywalnego prawa i obowiązku wzbudzania inicjatyw 

i dzieł powszechnej współpracy misyjnej, mogą powoływać także inne, o wymiarze nie-

powszechnym, n.. zorientowane na pewną strefę geograficzną albo na jakąś konkretną 

i naglącą potrzebę1177. 

Wszyscy członkowie Kościoła powinni czuć się współodpowiedzialni za dawanie 

świadectwa o Chrystusie wobec świata poprzez osobiste zaangażowanie. Uczestnictwo 

w tym zadaniu, będące zarazem prawem i powinnością, nazywamy „współpracą w dziele 

misyjnym”.  

Misyjne zaangażowanie małżeństwa i rodziny w ramach tej współpracy będzie roz-

patrywane na trzech płaszczyznach jako cooperatio missionalis: ad intra, ad extra, oraz 

ad gentes.  

3.2.1. Cooperatio missionalis małżeństwa i rodziny ad intra 

Cooperatio missionalis małżeństwa i rodziny ad intra odnosi się w pierwszym etapie 

do troski o niewierzących i niepraktykujących członków rodziny (por. FC 54). Wska-

zówki dotyczące tej materii zawiera dokument Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi 

Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego z 1999 r. Zawarte w tym 

dokumencie wskazania dla duszpasterzy mogą być przydatne rodzinie, w której jeden 

z jej członków jest osobą niewierzącą. Zanim jednak przejdziemy do omawiania zawar-

tych w nim założeń, warto przyjrzeć się najpierw podziałowi niewierzących ze względu 

na kontekst intelektualny: ateiści; niewierzący, których niewiara wywodzi się 

                                                           
1177

  Por. J.M. GOIBURU LOPETEGUI, Duch misyjny, s. 152–153. 



z życiowych doświadczeń lub niemożności pogodzenia swego życia z wymaganiami 

wiary; obojętni religijnie, którzy dali się opanować materializmowi praktycznemu; wąt-

piący; poszukujący. W kontekście uwarunkowań rodzinnych z kolei wyodrębniają się 

trzy grupy ludzi niewierzących. Pierwszą stanowią ci, którzy wywodząc się z rodzin wie-

rzących, są tzw. pierwszym pokoleniem niewierzących. Druga grupa niewierzących re-

krutuje się z rodzin, które niegdyś były wierzące, a potem odeszły od wiary, a także 

z rodzin niepraktykujących lub obojętnych religijnie. Do trzeciej wreszcie grupy zali-

czamy te osoby, które wychowały się w rodzinach od dawna niewierzących 

i niezdradzających zainteresowania sprawami wiary1178. 

3.2.1.1. Troska o niewierzących i niepraktykujących członków rodziny  

Nawiązując do wcześniej przywołanego dokumentu, w kontaktach z niewierzącymi 

należy zwrócić uwagę na istotną sprawę: potrzebę „cierpliwego wysłuchania zarzutów, 

jakie stawiają, zranień, które nadal są żywe. W takiej cierpliwej rozmowie powinno dojść 

do możliwości odreagowania tych wszystkich niechęci do wiary czy Kościoła, które 

w nich się nagromadziły”. Następnie „niewierzący wyznają, dlaczego nie wierzą”. Trze-

ba wówczas „odnieść się do nich z miłością, szacunkiem i zrozumieniem”. Przy tym 

„należy pamiętać, że za takim odejściem od Boga i Kościoła kryje się na ogół ludzka 

tragedia, dramat życiowy, a także ich własne przemyślenia, na podstawie których powie-

dzieli kiedyś w życiu Bogu: «Nie». Należy podejść z całą miłością do tych dramatycz-

nych decyzji i uszanować ludzkie, bolesne nieraz doświadczenia”1179. W kolejnym etapie 

rozmowy z niewierzącym monolog powinien przekształcić się w dialog. „Jego treść bę-

dzie zawsze zależna od konkretnych trudności, jakie ktoś przeżywa. Z czasem można 

zasugerować konkretne tematy rozmowy. Najczęściej będą to sprawy wspólne zaintere-

sowaniom wszystkich ludzi, a więc podstawowe pytania światopoglądowe dotyczące 

sensu życia, śmierci, losu człowieka, prawdy itp. Prowadzący dialog z niewierzącymi nie 

powinien zaczynać od nawracania. Czynione zbyt natrętnie jest odczytywane jako za-

mach na wolność. Człowiek współczesny jest bardzo uczulony na szacunek dla wolności 
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  Por. KOMITET DS. DIALOGU Z NIEWIERZĄCYMI RADY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU RELIGIJNE-

GO, Niewierzący w parafii, s. 649–650.  
1179

  Por. Tamże, s. 652. 



i szybko zniechęci się do rozmówcy, który jest natrętem”1180.  

Omawiany dokument zawiera także bardzo istotną wskazówkę, na którą trzeba 

zwrócić szczególną uwagę. Należy mianowicie pamiętać, aby rozmowa na temat wiary 

była dzieleniem się własnym doświadczeniem wiary, ukazywaniem jej racjonalnych 

przesłanek. Niewierzący oczekuje nie tylko pouczenia o wierze, odpowiedzi na pytania 

o zasady wiary, ale przede wszystkim osobistego świadectwa rozmówcy. Trzeba też 

w rozmowie zaznaczać, że łaskę wiary daje Bóg, a zadaniem człowieka jest oczyścić 

przedpole, usunąć uprzedzenia, dostarczyć przesłanki racjonalne, wiedzę na temat wiary, 

chrześcijaństwa i Kościoła. Dlatego należy dać czas działaniu łaski i wspierać szukające-

go i pytającego człowieka modlitwą i ofiarą1181. 

Papież Franciszek wskazuje na rolę miłości małżeńskiej w przypadku niewierzącego 

współmałżonka. „Miłowanie współmałżonka niewierzącego, obdarzanie go szczęściem, 

ulżenie jego cierpieniom i dzielenie z nim życia jest prawdziwą drogą uświęcenia. 

Z drugiej strony miłość jest darem od Boga i tam, gdzie się szerzy, pozwala odczuć swoją 

przemieniającą moc, czasami w sposób tajemniczy, do tego stopnia, że «uświęca się mąż 

niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez 

brata» (1 Kor 7,14)” (AL 228). 

W małżeństwie i rodzinie, gdzie jeden z małżonków lub członków rodziny jest nie-

wierzący, ważną rolę odgrywa wytrwała, wspólna modlitwa oraz modlitwa za niewierzą-

cą osobę. O jej istocie pisze J. Robinson: „Współuczestnictwo i doświadczanie modlitwy 

wielokrotnie cementują miłość małżonków do siebie nawzajem i swoich dzieci. Nawet 

jeśli jedno z rodziców jest osobą niewierzącą, sam fakt bycia razem, kiedy mogą uwolnić 

się od codziennych trosk, będzie dla nich odpoczynkiem”. Poza modlitwą rodzice, nawet 

jeśli jedno z nich nie jest katolikiem, powinni chodzić razem na Mszę św.1182 Przykład 

wytrwałości i skuteczności modlitwy w życiu św. Moniki dobrze oddaje sens podjętego 

tematu1183. 
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  Por. Tamże.  
1181

  Por. Tamże, s. 653  
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  Por. J. ROBINSON, Marriage As Gift, s. 129. 
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  Św. Monika (332–387) pochodziła z rzymskiej rodziny chrześcijańskiej. Wyszła za mąż za poganina, Patrycjusza, 

który był urzędnikiem. Mąż pod wpływem żony przyjął przed śmiercią chrzest. Przez szesnaście lat modliła się z kolei 

o nawrócenie syna Augustyna, który przyjął chrzest i potem został świętym. Przed śmiercią wyznała synowi: „Mój synu, 



Ważną refleksją nad wiarą dzieli się także Alan Train w swojej książce pt. Dzieci, 

które zachowują się niewłaściwie: Czy moje dziecko ma zaburzenia?. Sugeruje on rodzi-

com, również tym niemającym wiary religijnej, by uzmysłowili sobie, że religia może 

pomóc ich dziecku. Tę myśl kieruje przede wszystkim do rodziców dzieci, które są trud-

ne wychowawczo lub mają zaburzenia, takie jak nadmierna ruchliwość, aspołeczne za-

chowanie lub trudności w komunikowaniu się. Według autora, dziecku, które nie potrafi 

poradzić sobie z samym sobą i z innymi, może pomóc ktoś, kto będzie zawsze przy nim 

i będzie go wspierał. Codzienne odmawianie modlitw zatem może wspomóc dziecko 

w skupieniu się na czymś poza nim1184. 

Dla osób, które otrzymały od Boga dar wiary w wieku późniejszym i pragną przyjąć 

sakramenty inicjacji jako osoby dorosłe, Kongregacja ds. Kultu Bożego w 1972 r. wydała 

dokument (Ordo initiationis christianae adultorum) dotyczący katechumenatu dorosłych 

wraz ze schematami liturgii jego poszczególnych etapów. Konferencja Episkopatu Polski 

dostosowała ten dokument do zwyczajów diecezji polskich1185, dzieląc przygotowanie doro-

słych kandydatów do sakramentów wtajemniczenia na trzy etapy odpowiadające trzem ob-

rzędom liturgicznym. Pierwszy to obrzęd przyjęcia do katechumenatu, drugi – wybranie 

kandydatów do chrztu, trzeci – sprawowanie sakramentów. Stopnie zaś prowadzą do kolej-

nych okresów poszukiwania i dojrzewania lub są przez nie poprzedzane1186. 

Cooperatio missionalis rodzin ad intra w drugim etapie skierowana jest na nieprak-

tykujących członków rodziny (FC 54). Analizując tę problematykę, warto odwołać się do 

akcji, która jest stosowana w Kościele w Anglii i Walii, a nosi nazwę Home mission Sun-

day.  

Wydane na tę okazję foldery ukazują także, jak można zachęcić osoby niepraktyku-

jące, by powróciły do obecności w Kościele. W jednym z nich najpierw ukazuje się po-

stać Jezusa: „Jezus nauczał, że On wita każdego, kto błądzi w swoim życiu: «Oto stoję 

u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę 

                                                                                                                                                               

co do mnie, to żadna rzecz nie cieszy mnie na tym świecie. To jedno zatrzymywało mnie dotąd, że chciałam, zanim umrę, 

widzieć cię chrześcijaninem katolikiem. Bóg szczodrzej mnie obdarował, bo zobaczyłam, że wzgardziwszy powabami 

świata, stałeś się Jego sługą”: ŚW. AUGUSTYN, Wyznania, s. 1118. 
1184

  Por. A. TRAIN, Children Behaving Badly, 141.  
1185

  KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. 
1186

  Por. Tamże, nr 7.  



z nim wieczerzał, a on ze mną» (Ap 3,20)”. Następnie zostały ukazane otwarte drzwi 

kościoła parafialnego. „Nigdy nie jest za późno – piszą autorzy przesłania – aby rozpo-

cząć na nowo. Twój kościół parafialny z radością Cię przyjmie i wysłucha Twojej historii 

życia. Dlaczego wrócić? Kościół jest nie tylko budynkiem, ale także żywą wspólnotą 

i rodziną; przez chrzest św. staliśmy się synami i córkami Boga. Nikt z nas nie jest do-

skonały, ale próbujemy się nawzajem miłować i chcemy jako katolicy wprowadzić 

w praktykę taki sposób życia, jakiego nauczył nas Jezus. Miliony ludzi na świecie do-

świadczają tego, że dzięki zaangażowaniu we wspólnotę kościelną odradza się ich życie 

na kilku płaszczyznach: duchowej, intelektualnej, psychologicznej i społecznej. Wiele 

osób mówi, że ich wiara i udział w życiu parafialnym wypełniają pustkę wewnętrzną 

i nadają nowy sens całemu życiu. To ofiara czegoś i kogoś, której nie można kupić”1187. 

Powrót do praktykowania wiary może nastąpić na kilku etapach. Pierwszym jest 

modlitwa. Trzeba prosić Boga, aby rozpalił ogień wiary na nowo. Pomocne w tej roz-

mowie może być ewangeliczne wydarzenie o tym, jak pewien ojciec przyprowadził cho-

rego syna do Jezusa i prosił Go: „Jeśli możesz, to zlituj się nad nami i pomóż nam! Jezus 

mu odrzekł: «Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Wówczas ojciec chłopca 

zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» (Mk 9,22–24)”. Kolejnym krokiem jest 

zapoznanie się z innymi praktykującymi katolikami, którzy mogą pomóc przystąpić na 

nowo do wspólnoty parafialnej, przyprowadzić daną osobę na spotkanie z duszpasterzem. 

Następny etap to przyjście do kościoła w dogodnym czasie. Być może powrót do syste-

matyczności w praktykowaniu będzie wymagać dłuższego czasu, ale małymi krokami 

można to osiągnąć. Ostatnim etapem jest skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, 

z którego płynie miłość i przebaczenie1188. 

Przykładem troski o niepraktykującego męża może być dbałość, z jaką bł. Ludwikowi 

Quattrocchi towarzyszyła żona. Ludwik był niepraktykującym katolikiem. Jednak dzięki 

wytrwałej modlitwie jego żony, Marii, rozmowie i miłości, jaką go obdarzyła, po kilku 

latach również on zaczął wspólnie z żoną kroczyć ku świętości. Wspierając się nawzajem, 

zostali ogłoszeni błogosławionymi. 
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  Tamże. 



3.2.1.2. Małżeństwa i rodziny o różnej przynależności kościelnej  

Przemiany we współczesnym świecie (migracja ludności, kontakty międzyludzkie, 

urbanizacja) oraz niekiedy niska świadomość religijna spowodowały w ostatnim czasie, 

także w Polsce, wzrost liczby małżeństw o różnej przynależności kościelnej.  

W związku z tą sytuacją Episkopat Polski wydał instrukcję w sprawie opieki duszpaster-

skiej nad małżeństwami i rodzinami o różnej przynależności kościelnej. Dotyczy ona mał-

żeństw i rodzin, w których spotykają się dwa różne wyznania chrześcijańskie (mixta religio). 

Natomiast w stosunku do małżeństw i rodzin, gdzie spotykają się wyznanie katolickie 

z religią niechrześcijańską (disparitas cultus), dyrektywy zawarte w instrukcji mają odniesie-

nie tylko na zasadzie analogii1189.  

Niniejsza instrukcja podkreśla dwa aspekty życia wiary katolickiej współmałżonka 

oraz wskazuje drogi poszukiwania pozytywnych rozwiązań. „Z jednej strony widoczne są 

zagrożenia i niebezpieczeństwa dla samych partnerów i ich związku, a w konsekwencji 

dla społeczności kościelnych i pomyślnego współżycia wyznań. Przez brak pełnej jedno-

ści wiary bywa zagrożona wierność małżonków względem własnego Kościoła. Roz-

dźwięk w wierze może również prowadzić do zagrożenia wspólnoty życia małżeńskiego. 

Niejednolitość wyznania utrudnia wreszcie religijne wychowanie dzieci i rozwój auten-

tycznej religijności w rodzinie”. Z drugiej strony Konferencja Episkopatu Polski wskazu-

je, że „harmonijnie żyjące małżeństwa i rodziny niejednolite wyznaniowo mogą 

i powinny się stać w dzisiejszym klimacie ekumenicznym płaszczyzną, na której będą 

przezwyciężone podziały. W atmosferze rodzinnej miłości łatwiej można osiągnąć po-

znanie odmiennych tradycji religijnych oraz obopólnie wzbogacać się autentycznymi 

wartościami religijnymi. Małżeństwa i rodziny o różnej przynależności kościelnej mogą 

się stać przykładem zgodnego dawania świadectwa Ewangelii”1190. 

Wskazania dotyczące duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej, 

zawarte w przywołanym dokumencie, zachęcają małżonków do pielęgnowania wiary 

i wiedzy religijnej, do poczucia odpowiedzialności za życie religijne całej rodziny oraz 

do kształtowania postaw moralnych. Małżonkowie powinni mieć przekonanie, że bardzo 

ważne jest świadectwo ich wiary oraz miłości. Dalej czytamy, że „lojalność 
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  Tamże, nr I, s. 248–262. 



i poszanowanie przekonań drugiej strony oraz troska o dobre współżycie nie zwalnia 

jednak katolika od przestrzegania zasad moralności własnego wyznania również w tym 

wypadku, gdy zaistnieje rozbieżność pomiędzy wymaganiami jednego i drugiego Ko-

ścioła”1191. 

Instrukcja namawia do organizowania praktyk religijnych i obchodów świąt. 

„Wspólne dla obu wyznań elementy wiary powinny znajdować swój wyraz w życiu reli-

gijnym całej rodziny (lektura Pisma Świętego, modlitwa, emblematy religijne). Na ile to 

możliwe, pożądane byłyby wspólne praktyki religijne, jak np. wieczorna modlitwa. 

W obchodzeniu świąt należy brać pod uwagę tradycję obu wyznań, odnosząc się ze 

szczerym szacunkiem do zwyczajów religijnych drugiego wyznania”1192. 

Małżeństwa o różnej przynależności kościelnej powinny przyjąć dążenia ekume-

niczne. „Harmonijne współżycie w rodzinach o różnej przynależności kościelnej – czy-

tamy w instrukcji – winno się stać wzorem dla chrześcijan w ich ekumenicznych dąże-

niach”. Modlitwa o jedność chrześcijan ma być „wołaniem nieustannym” w codziennych 

wspólnych praktykach religijnych. Rodziny powinny wykazywać szczególną gorliwość 

w organizowaniu spotkań ekumenicznych w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan, w oktawie Zesłania Ducha Świętego lub przy innych okazjach. 

W odniesieniu zaś do elementów odmiennych trzeba ukazywać, że często są one wzglę-

dem siebie komplementarne i jako takie mogą pomagać w pełniejszym odczytaniu praw-

dy objawionej1193.  

Papież Franciszek w Amoris laetitiae wskazuje na jeszcze inną sytuację małżeńską 

związaną z religią: w niektórych krajach, gdzie nie ma wolności religijnej, małżonek 

chrześcijański, aby móc się pobrać, zmuszony jest do przejścia na inną religię i nie może 

zawrzeć małżeństwa kanonicznego z zachowaniem różnicy religii ani ochrzcić dzieci. 

„Musimy zatem – pisze papież – podkreślić konieczność, aby wolność religijna była 

przestrzegana w odniesieniu do wszystkich” (AL 248). 

3.2.2. Cooperatio missionalis małżeństwa i rodziny ad extra  

Kościół domowy ożywiony już we własnym wnętrzu duchem misyjnym jest powoła-
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  Tamże, nr V,2 a i b, s. 257–258. 
1192

  Tamże, nr V, 3 a–d, s. 258. 
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  Por. Tamże, nr 6 a–f, s. 260–261.  



ny do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także dla 

ludzi stojących „daleko”. Powinien być także znakiem dla rodzin, które jeszcze nie wie-

rzą i dla tych chrześcijan, którzy już nie żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary; jest 

wezwany, ażeby „przykładem i świadectwem swoim” oświecał „tych, co szukają praw-

dy” (por. FC 54). 

Stąd drugą płaszczyzną współpracy misyjnej rodziny jest to, co wychodzi ad extra 

rodziny. W ramach misyjności ad extra współpraca misyjna rodziny polega na tym 

wszystkim, co odnosi się do działalności rodziny poza nią samą, względem innych rodzin 

i całego społeczeństwa, w którym dana rodzina żyje. W praktyce dotyczyć to będzie 

ewangelizowania innych rodzin, otwartości rodziny na potrzebujących i na społeczeń-

stwo.  

3.2.2.1. Ewangelizacja innych rodzin  

Działalność rodzin ad extra polskie Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin określa 

w pierwszym rzędzie jako ewangelizację innych rodzin. „Rodzina oparta na fundamencie 

sakramentu małżeństwa, pielęgnująca żywy kontakt z Bogiem, uczestnicząca w życiu 

społecznym, będzie skutecznie ewangelizować inne rodziny przez samo świadectwo 

życia” (DDR 64). Stąd nasuwa się wniosek, że najważniejszym zadaniem rodziny w tym 

względzie jest ewangelizowanie innych rodzin.  

Włoskie Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z kolei w praktycznym zastosowaniu 

tego postulatu wskazuje, że zadaniem rodziny jest m.in. formowanie innych rodzin. 

W związku z tym, według możliwości i zdolności, małżeństwa i rodziny powinny być 

„otwarte na przygotowywanie narzeczonych do ślubu, animację grup rodzinnych, prowa-

dzenie katechezy rodzinnej i parafialnej, a zwłaszcza dorosłych, towarzyszenie parom 

i rodzinom przeżywającym trudności”1194. 

Ewangelizowanie zaręczonych par jest ważnym aspektem powołania każdego Ko-

ścioła domowego, który w tej kwestii odgrywa ogromną rolę. Przekazywanie im przez 

małżonków doświadczenia dotyczącego piękna i godności małżeństwa w świetle nauki 

Kościoła stanowi doskonałą i podstawową ewangelizację – świadectwo o Bożej miłości 
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dawane zaręczonej parze1195. Takiej pomocy na rzecz narzeczonych, a także wśród mał-

żeństw rozwiedzionych, udzielają małżonkowie zaangażowani m.in. w Ruch Equipes 

Notre-Dame: „Jak odmówić daru, jeśli się tyle otrzymało? Jakże można w lepszy sposób 

świadczyć o tej drodze szczęścia, jeśli nie poprzez towarzyszenie młodym w momencie, 

gdy przygotowują się do małżeństwa? Więc zostaliśmy wezwani do podjęcia różnych 

obowiązków w ramach Equipes Notre-Dame. Na przestrzeni wielu lat w służbie parom 

mogliśmy stwierdzić, jak ważnym jest świadczenie o małżeństwie i pokazywanie, że 

trwać nie jest utopią, lecz z pomocą Pana i ćwiczeniem woli to jest możliwe”1196. Ruch 

troską otacza również małżeństwa rozwiedzione, które żyją w nowych związkach: „Jeste-

śmy przekonani, że nieskończone miłosierdzie Boga nie pozostanie niewzruszone na 

cierpienie tychże osób rozwiedzionych, tak więc należałoby im towarzyszyć”. Małżon-

kowie ze wspólnoty, obserwując kryzys rodzin, czują się w obowiązku pomóc szczegól-

nie tym, którzy potrzebują wsparcia. „Polega on na dawaniu świadectwa w patrzeniu 

oczyma wiary na tę szlachetną instytucję małżeństwa i w pomaganiu parom żyć silną 

duchowością małżeńską, aby potrafiły odnaleźć sedno w społeczeństwie, które przemyca 

pewną liczbę kłamstw i zachwala powierzchowność”1197. Rodzina powinna być ośrod-

kiem apostolskim działającym na wielu płaszczyznach aktywności: modlitwy, służby 

miłości, wzajemnych kontaktach1198. 

Ewangelizujący charakter wobec innych rodzin będzie miał także swój wyraz 

w ofiarnym angażowaniu się w różne dzieła w parafii, np. udział w radzie parafialnej, 

przynależność do ruchów prorodzinnych, do grup charytatywnych itp. (por. DDR 64). 

3.2.2.2. Otwartość na społeczeństwo  

Tradycja społeczna Kościoła postrzega rodzinę jako główną postać w życiu społecz-

nym powołaną dla wspólnego dobra. Od Leona XIII do Franciszka nauczanie Kościoła 

stale podtrzymuje, oświeca i wspiera rodzinę jako podmiot i podstawową komórkę 

w społeczeństwie. Rodzina, zgodnie z wizją społeczną Kościoła, nie jest podmiotem 
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  F. I R. GAUSSEL, La mission du couple, s. 445.  
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  Tamże, s. 445. O towarzyszeniu małżonkom – zob. AL 291–312. 
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  Por. F. WORONOWSKI, Zarys teologii pastoralnej, s. 261–263. 



wymagającym wsparcia, ale raczej podmiotem wspierającym1199.  

Rodzina staje się podmiotem poprzez bezpośrednie głoszenie Ewangelii 

i dziedziczenie różnorodnych form świadectwa: solidarności z ubogimi, otwarcia na różno-

rodność osób, ochrony stworzenia, solidarności moralnej i materialnej wobec innych ro-

dzin, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących, zaangażowanie na rzecz promocji dobra 

wspólnego, również przez przemianę niesprawiedliwych struktur społecznych, wychodząc 

od terytorium, na którym się żyje, praktykując uczynki miłosierdzia co do ciała i co do 

ducha (por. AL 290). 

Rodzina jest konieczna, by przekazać dzieciom spuściznę, ale też kulturę, przekona-

nia religijne, tradycje, język, oraz by tworzyć głębokie poczucie przynależności. Również 

z tych powodów rodzinę należy zawsze chronić. Uznanie jej za podmiot odnawia jej 

zaangażowanie w szerzenie dobra1200. W czterech pozytywnych efektach zewnętrznych 

kryje się cała siła rodziny – podmiotu w tworzeniu i szerzeniu wspólnego dobra. Pierw-

szym jest reprodukcja społeczeństwa; drugim – integracja i redystrybucja wypracowa-

nych dochodów; trzecim – wspieranie osób słabszych; czwartym efektem jest tworzenie 

kapitału ludzkiego1201.  

Rodzina jest misyjna ad extra również wtedy, gdy otwiera się na społeczeństwo. 

Dlatego też wzywa się ją do prowadzenia działalności ewangelizacyjnej zwłaszcza przez 

realizowanie własnych zadań i egzekwowanie praw na polu edukacyjnym, promocję 

relacji społecznych bardziej ludzkich i sprawiedliwych we współpracy ze wszystkimi 

innymi komponentami i siłami społecznymi dla wspólnego dobra. Rodzina, na różnych 

poziomach społecznych i instytucjonalnych, powinna stawać się „bohaterem polityki 

rodzinnej”, wypełniając wartościami chrześcijańskimi legislację dotyczącą np. poszano-

wania życia, godności każdej osoby, stabilizacji, wychowania, wolności religijnej, poli-

tyki mieszkaniowej itd. Działalność ewangelizacyjna rodziny wykracza zatem poza śro-

dowisko rodzinne i kościelne, by otworzyć się na całe społeczeństwo1202.  

Ewangelizacja rodzin w społeczeństwie dokonuje się przez konkretne uczynki miło-

sierdzia i promocję ludzką (por. AA 11). Świadectwo dawane przez rodzinę nabiera 
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  Por. M. COLAVITA, La Chiesa domestica, s. 108–109. 
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  Por. Tamże, s. 110. 
1201

  Por. Tamże, s. 111. 
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  Por. S. PINTOR, Famiglia, s. 255. 



większej wartości misyjnej zwłaszcza wtedy, gdy dokonuje się w kontekście pierwszej 

ewangelizacji i „w rejonach, w których siane są pierwsze ziarna Ewangelii” (AA 11)1203. 

W rodzinie otwartej na innych – podkreślał papież – dzieci uczą się, że każda osoba jest 

godna miłości, a wszystkich ludzi łączy podstawowe i powszechne braterstwo1204. 

Rodzina jest misyjna ad extra także wtedy, gdy otwiera się na potrzeby innych ro-

dzin. Odczuwa problemy wspólnoty, regionu i świata, poświęca się bezrobotnym, lu-

dziom z marginesu, obcokrajowcom, dzieli z nimi czas wolny i dobra, przyjmując na 

siebie ciężar biedy braci bliskich i dalekich. Jest gotowa do służby na rzecz ludzkiej pro-

mocji i dialogu1205.  

Rodziny uczestniczące w takich działaniach wyrażają miłość do bliźniego, okazując 

troskę wobec potrzeb lokalnych i światowych, m.in. poprzez adopcję, opiekę nad osoba-

mi starszymi, wspomagając instytucje charytatywne i wolontariat. Swoje zaangażowanie 

wyrażają postawą otwartości na drugiego człowieka: tolerują, szanują nie tylko osoby 

w podeszłym wieku, emigrantów, niepełnosprawnych itd., ale i rodziny z problemami 

wiary. Okazują gościnność szczególnie wobec tych opuszczonych i zepchniętych na 

margines, zagubionych w miastach pełnych przemocy i gwałtu. Rodzina otwarta jest 

bowiem jak wyciągnięta ręka, której wielu pragnie się uchwycić.  

W praktyce jednym z elementów troski o potrzebujących w wymiarze misyjnym jest 

otwarcie się na migrantów przez poznanie ich życia, kultury i religii1206. Chrześcijanie nie 

powinni widzieć w nowo przybyłych zagrożenia swej tożsamości kulturowej i dobrobytu, 

lecz zachętę do tego, by wraz z nowymi braćmi i siostrami, wnoszącymi własne bogac-

two, stawać się nieustannie „Nowym Ludem”, który umie cenić swoją jedność 

w różnorodności. Życzliwość, szacunek, zaufanie i umiejętność dzielenia się to praktycz-

ne przejawy kultury solidarności, gościnności i braterstwa. Zadaniem chrześcijan jest 

przezwyciężenie lęku i nieufności wobec imigrantów i dostrzeżenie w nich oblicza cier-

piącego Zbawiciela (Mt 25,35)1207. Obcy są również widzialnym znakiem 
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  Por. Tamże, s. 255–256. 
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  BENEDYKT XVI, Homilia podczas V Światowego Spotkania Rodzin w Walencji [online].  
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  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 201. 
1206

  Por. J. GÓRSKI, Duszpasterstwo misyjne, s. 70.  
1207

  Por. PAPIESKA RADA „COR UNUM” I PAPIESKA RADA DS. DUSZPASTERSTWA MIGRANTÓW I PODRÓŻUJĄCYCH, 

Problem uchodźców, nr 27 [online]; J. GNIADEK, Chrześcijańska gościnność, s. 130–131. 



i zobowiązującym wezwaniem owego uniwersalizmu, który należy do jednego 

z podstawowych elementów katolickiego Kościoła1208.  

Obejmując troską potrzeby duchowe i duszpasterskie migrantów i uchodźców, Ko-

ściół nie tylko promuje godność każdej osoby ludzkiej, ale głosi także Ewangelię miłości 

i pokoju w sytuacjach przymusowej migracji1209.  

Wzorem troski o migrantów dla współczesnych rodzin powinna być Rodzina 

z Nazaretu, która żyła w ubóstwie, doznała prześladowań i wygnania. Groźba, która za-

wisła nad życiem Odkupiciela, zmusiła ją do nagłej ucieczki w atmosferze pełnej lęku 

i obaw, tak dobrze znanej migrantom1210. Ona żyła – jak zauważa papież Franciszek – na 

peryferiach: „Bóg postanowił się narodzić w ludzkiej rodzinie, którą On sam utworzył 

w zagubionej wiosce na obrzeżach Imperium Rzymskiego. Od tej peryferii wielkiego 

imperium rozpoczęła się najświętsza i najlepsza historia, dzieje Jezusa wśród ludzi”1211. 

Przykładem rodziny zaangażowanej i otwartej na społeczeństwo jest małżeństwo 

Mariateresy i Luigiego Maffoni z Włoch, związane z ruchem Focolari. Swoją drogę nie-

sienia pomocy migrantom rozpoczęli w Mediolanie, gdzie mieszkali: „Szybko zoriento-

waliśmy się, że pomimo trudności to bogactwo było nie tylko dla nas, ale dla wielu in-

nych rodzin żyjących wokół nas, które w naszej wzajemnej miłości odnajdywały siłę, by 

rozpocząć od nowa. Na przykład dla tego dziecka z ósmego piętra w bloku 

w Mediolanie, gdzie rozpoczęliśmy życie jako rodzina, które w nas znalazło kogoś, z kim 

mogło się komunikować. I dla jego mamy która, nieufna i zaczepna z początku, na ko-

niec, jeszcze przed naszą przeprowadzką, zaprosiła nas do swojego domu. Albo dla sta-

ruszki z trzeciego piętra, która mogła nas zatrzymać nawet wtedy, gdy spieszyliśmy się, 

ponieważ była pewna tego, że ją wysłuchamy”. Jako młode małżeństwo Mariateresa 

i Luigi mieli otwarty dom dla przyjaciół emigrantów, dla których wraz z innymi organi-

zowali mistrzostwa w piłce nożnej i przygotowywali „setki litrów herbaty”. Często byli 

gośćmi w ich prowizorycznych mieszkaniach, bez pozwolenia na pobyt. „Kiedy widzieli, 

że dzielimy z nimi momenty radości i bólu – opowiada dalej małżeństwo – otwierali 
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  Por. PAPIESKA RADA DS. SPRAW DUSZPASTERSTWA MIGRANTÓW I PODRÓŻUJĄCYCH, PAPIESKA RADA COR UNUM, 

Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach, nr 15, s. 14 [online].  
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  JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1993, s. 13–14. 
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  FRANCISZEK, Święta Rodzina [online].  



przed nami swoje domy i serca jak dla najdroższych przyjaciół. Wiedliśmy życie bardzo 

intensywne, które jednak pozostawiało każdego dnia serce pełne radości”1212. 

W 2001 r. państwo Maffoni rozpoczęli współpracę ze szkołą Loretto z Loppiano1213 

w prowincji Florencja. Rodziny przybywające do szkoły Loretto są od kilku lat zaanga-

żowane w promocję rodziny w ich krajach. Czasami, z niemałym wysiłkiem, całkowicie 

„zanurzają się” na jakiś czas w życie Ewangelią, aby potem powrócić i zanieść (do swo-

ich krajów) ożywczy powiew nowego życia. „Razem z naszą czwórką dzieci – pisze Ma-

riateresa i Luigi – jesteśmy do dyspozycji tych, którzy tu przybywają, ale strzeżemy na-

szego życia rodzinnego. Dla dzieci jest to okazja, by żyć myśląc o innych, dzieląc z nimi 

radości i bóle. To doskonałe ćwiczenie, oczywiście, ale także zaspokaja najgłębsze pra-

gnienia w nas. Loppiano liczy sobie 900 mieszkańców, dorosłych i młodych, którzy ofe-

rują wszystkim niesamowity spektakl wspólnego wędrowania ku jedności. I to jest po-

wodem prawdziwej i głębokiej radości, która przenika mieszkańców tego «nowego mia-

sta», w tym także członków naszej rodziny”1214. 

Rodzina powinna być miejscem edukacji otwartości na inne kultury, która może być 

realizowana przez: czytanie książek, historii kultur, bajek, opowiadań, słuchanie muzyki, 

praktykowanie zabaw czy gier z innych krajów, przygotowywanie posiłków z kuchni 

całego świata, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, podejmowanie adopcji na odle-

głość, wymiany studentów czy uczniów z innymi krajami. 

3.2.3. Cooperatio missionalis małżeństwa i rodziny ad gentes  

Od XIX w. rodziny zaczęły odgrywać zasadniczą rolę we wspieraniu działalności mi-

syjnej. Zaangażowanie ich opierało się na trzech płaszczyznach: modlitwa w intencji misji 

i powołań misjonarskich, wsparcie finansowe oraz ukazywanie dzieciom wartości chrześci-

jańskiego ideału zaangażowania misyjnego. W zasadzie te trzy „dawne” formy zaangażo-

wania misyjnego przetrwały do dnia dzisiejszego. One też korespondują z formami współ-

pracy misyjnej w ramach misyjności ad gentes zawartymi w Redemptoris missio 

(por. RMis 77–86), Cooperatio missionalis (por. CMis 20) czy Familiaris consortio 

(por. FC 54). 
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W świetle wskazań zawartych w tych dokumentach współpraca rodziny w ramach 

misyjności ad gentes może zawierać kilka form pomocy dziełu misyjnemu.  

Pierwszą z nich jest świadectwo życia wiarą oraz modlitwą, będących nieodzownym 

czynnikiem pomagającym misjom. Drugą formą współpracy jest ofiarowanie cierpienia 

dla misji. Trzecią formą współpracy misyjnej rodziny jest misyjna edukacja. Czwarta to 

pomoc materialna. Z kolei piąta to przynależność i współpraca z Papieskimi Dziełami 

Misyjnymi. Szóstą, najbardziej ofiarną, formę pomocy dziełu misyjnemu stanowi po-

święcenie czasu na rzecz pracy misyjnej małżeństwa czy całej rodziny. 

3.2.3.1. Rodzinna modlitwa za misje  

Rodzinna modlitwa za misje powinna odbywać się poprzez samouczestniczenie 

w uroczystościach kościelnych, w których zaakcentowane są misyjne aspekty, np.:  

 – uroczystość Objawienia Pańskiego – obchodzona jest jako święto patronalne Papie-

skiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz pomoc duchowa misjonarzom przygotowującym 

się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie1215;  

 – ostatnia niedziela stycznia – obchodzona jako Światowy Dzień Trędowatych; 

 – 8 lutego – Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem 

Ludźmi (wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity – sudańskiej niewolnicy, 

która po uwolnieniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek); 

 – 11 lutego – Światowy Dzień Chorego; 

 – 24 marc – Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy – świadków wiary 

i męczenników1216; 

 – IV niedziela wielkanocna – obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw oraz kwartalne Dni Modlitw o Powołania do 

Służby w Kościele, także służby na rzecz dzieła misyjnego; 

 – uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Misyjny Dzień Chorych; 

 – jeden dzień Białego Tygodnia dzieci pierwszokomunijnych poświęcony wsparciu 
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  Po raz pierwszy ten dzień pamięci został zaproponowany w 1993 r. przez młodzieżowy ruch Papieskich Dzieł Mi-
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zamordowany w 1980 r. w czasie sprawowania Eucharystii. Jego beatyfikacja odbyła się w Salwadorze 23.05.2015 r. 



misji – dzieci modlą się za swoich rówieśników z krajów misyjnych; 

 – 6 lipca – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, patronki wszystkich dzieł 

misyjnych w Polsce (patronka współpracy misyjnej); 

 – 13 lipca – wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin; 

 – 25 lipca – modlitwa za dzieło MIVA1217; 

 – 14 sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana, misjonarza i apostoła Niepokalanej; 

 – 1 października – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji (także: 

Misyjny Dzień Zakonnic); 

 – przedostatnia niedziela października na mocy dekretu Kongregacji Rytów z 14 

kwietnia 1926 r. jest w całym Kościele powszechnym obchodzona jako Światowy 

Dzień Misyjny z Papieskim Orędziem Misyjnym1218; 

 – II niedziela listopada – dzień modlitw za prześladowanych chrześcijan organizowany 

przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie; 

 – 3 grudnia – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, patrona misji (także: Misyjny 

Dzień Kapłanów); 

 – II niedziela Adwentu – modlitwa za katolików na Wschodzie organizowana przez 

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski; 

 – III niedziela Adwentu rozpoczyna kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie 

Rodzin; 

 – nabożeństwa misyjne raz w miesiącu.  

Rodzinna modlitwa za misje może mieć także swój wyraz w modlitwie różańcowej 

zyskującej swą szczególną aktualność trzem ważnym intencjom: o dar pokoju, w intencji 

rodzin i w intencji ewangelizacji świata. Papież przypomniał, że „różaniec był też zawsze 

modlitwą rodziny i za rodzinę” (por. RVM 6)1219.  

Wyrazem zewnętrznym modlitwy różańcowej za misje może być misyjny, kolorowy 

różaniec, który mogą posiadać wszyscy członkowie rodziny. Inicjatorem tzw. Światowe-
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  MIVA – ang. Mission Vehicle Association; niem. Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft – Stowarzyszenie na rzecz 
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  Zbiór orędzi misyjnych napisanych w latach 1930–2010 wydał F. JABŁOŃSKI w zbiorze: Apele i orędzia. 
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  Por. A. WOJTCZAK, Różaniec, s. 92–93.  



go Różańca Misyjnego w Kościele był Fulton Sheen1220. W wygłoszonej audycji radio-

wej (11.02.1951), nawiązując do intencji o pokój, odniósł się do całego świata 

i zaproponował tzw. Światowy Różaniec Misyjny. „Pokój nadejdzie – mówił Sheen – 

kiedy zmienią się serca na całym świecie. Aby tak się stało, musimy się modlić nie tylko 

za siebie, ale za cały świat. Świat oznacza każdego: naszych wrogów i sąsiadów. W tym 

celu proponuję wam Światowy Różaniec Misyjny. Każda z pięciu dziesiątek ma inny 

kolor, symbolizujący jeden z pięciu kontynentów świata z punktu widzenia misji. Zielo-

ny1221 dziesiątek oznacza Afrykę dlatego, że są w niej zielone lasy i ponieważ jest to 

święty kolor muzułmanów, za których się modlimy. Czerwony kolor odpowiada konty-

nentowi amerykańskiemu, zamieszkanemu pierwotnie przez ludzi o czerwonej skórze. 

Trzeci dziesiątek jest biały i symbolizuje Europę, ponieważ jej ojcem duchowym jest 

Biały Pasterz Kościoła. Kolor niebieski czwartej dziesiątki oznacza Australię, Oceanię 

i inne wyspy na błękitnych wodach Pacyfiku. Piąta dziesiątka jest żółta i odpowiada kon-

tynentowi azjatyckiemu, który jest kolebką cywilizacji i nad którym wschodzi słońce. 

Odmawiając taki różaniec, okrążamy cały glob ziemski, obejmując modlitwą wszystkie 

jego kontynenty i wszystkich ludzi”.  

Następnie Sheen wskazał na potrójne korzyści, jakie niesie ze sobą Światowy Róża-

niec Misyjny. Po pierwsze, „każdy kolor przypomina nam tę część świata, za którą ofiaru-

jemy tę dziesiątkę. Po drugie, spełniamy w ten sposób prośbę Matki Bożej z Fatimy, aby 

modlić się o pokój na świecie przez Różaniec. Po trzecie, pomagamy Ojcu Świętemu i jego 

Dziełu Rozkrzewiania Wiary”1222.  

Rodzina może włączyć się w modlitwę w intencjach papieskich ogólnych 

i ewangelizacyjnych (misyjnych) przygotowywanych przez Apostolstwo Modlitwy 

i zatwierdzonych przez papieża1223. W misyjnej modlitwie rodzinnej trzeba też pamiętać 
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  Abp Fulton Sheen (1895–1979) pełnił funkcję krajowego dyrektora Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
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misyjnym zamiast koloru zielonego – kolor czarny.  
1222

  Por. F. JABŁOŃSKI, Sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen, s. 193–195. 
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  Apostolstwo Modlitwy jest stowarzyszeniem w Kościele katolickim skupiającym świeckich i duchownych. Jego 

głównym celem jest osobiste uświęcenie członków, a także misja ewangelizacji. Narodziło się w kolegium Towarzystwa 

Jezusowego we Francji i rozprzestrzeniło się na cały świat. Apostolstwo skupia się zwłaszcza na trosce o rodzinę 



o patronach misji Kościoła powszechnego: św. Franciszku Ksawerym (1506–1552) oraz 

św. Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, zwanej też Małą Teresą (1873–

1897)1224, oraz o patronce współpracy misyjnej w Polsce, bł. Marii Teresy Ledóchow-

skiej, prosząc ich o wstawiennictwo u Boga.  

3.2.3.2. Misyjne Apostolstwo Chorych w rodzinie  

Idea Misyjnego Apostolstwa Chorych zrodziła się w Holandii – w Bloemendaal, 

a jej inicjatorem był Jakub Willenborg, który w roku kanonizacji św. Teresy od Dzieciąt-

ka Jezus zorganizował dla swoich chorych parafian dzień poświęcony misjom. W tym 

samym roku w Rzymie podczas kongresu misyjnego zaproponowano chorym, aby wspie-

rali misje poprzez ten szczególnie trudny wymiar ludzkiego życia, jakim jest ból. Wkrót-

ce we Włoszech powstało Misyjne Apostolstwo Chorych, które z czasem zaczęło się 

rozpowszechniać. W 1935 r. za zgodą papieża Piusa XI Rada Wyższa Papieskich Dzieł 

Misyjnych uchwaliła, że w uroczystość Zesłania Ducha Świętego będzie obchodzony 

Dzień Cierpienia w Intencji Misji1225.  

Od 1993 r. dzień 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – obchodzony jest 

jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II listem apostolskim (13.05. 

1992) skierowanym do F. Angeliniego – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpa-

sterstwa Służby Zdrowia. Obchody tego dnia mają uwrażliwić społeczeństwa, różne in-

stytucje katolickie na troskę o ludzi chorych, formację duchową i moralną służby zdro-

wia, jak również pomagać chorym w odkrywaniu sensu i wartości ich cierpienia. Dzień 

ten jest również dla Papieskiej Unii Misyjnej szczególną okazją do ukazywania misyjne-

go wymiaru choroby i ludzkiego cierpienia. Taką postawę promowała również św. Tere-

sa z Lisieux, która będąc chorą, swoje zmęczenie ofiarowywała w intencji pewnego mi-

sjonarza wyniszczonego podróżami apostolskimi, potrzebującego wsparcia w znoszeniu 

                                                                                                                                                               

i wspólnoty parafialne; opiera się na duchowości związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego roku 

papież wyznacza intencje Apostolstwa Modlitwy: ogólną, dotyczącą problemów całego Kościoła, i misyjną, związaną 

z ewangelizacją. Hasłami Apostolstwa Modlitwy są: „Kochać i służyć” i „Modlitwa i służba”; por. Apostolstwo modlitwy 

[online].  
1224

  Por. A. VICO, „Apostolicorum in Missionibus”, s. 147–148 [online].  
1225

  Por. PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE, Liturgiczne vademecum Mmsyjne, s. 151–152.  



trudów dalszego posługiwania1226. 

Nieocenioną wartość ma cierpienie niewinnych, chorych, niepełnosprawnych, tych, 

którzy doznają ucisku, przemocy, a zatem w szczególny sposób towarzyszą na drodze 

krzyżowej Jezusowi – Odkupicielowi każdego człowieka1227. Cierpienie jest cennym 

narzędziem ewangelizacji, któremu chory może nadać znaczenie apostolskie 

i misyjne1228. Można tego dokonać na różne sposoby, m.in.: ucząc się wiązania własnego 

cierpienia z jego najbardziej autentycznym celem, którego korzenie tkwią w dynamizmie 

udziału Kościoła w odkupieńczym dziele Chrystusa; zachęcając tych, którzy cierpią na 

duszy i na ciele, do próby zrozumienia apostolskiego wymiaru bólu, a co za tym idzie, 

aby swoim przejściom i udrękom nadali wartość misyjną; uczestnicząc 

z niewyczerpanym miłosierdziem w bólu, który codziennie dotyka ogromną część ludz-

kości; ofiarując swoje cierpienie w intencji misyjnego Kościoła i zbawienia wszystkich 

ludzi oraz modląc się za misjonarzy i misjonarki, o nowe powołania misjonarskie 

i nieustanne rozszerzanie królestwa na ziemi1229. 

O modlitwie i religijności powinny przypominać elementy obecne w domu rodzin-

nym. Stąd oprócz krzyża i obrazów Pana Jezusa i Matki Bożej ważnymi elementami 

w edukacji misyjnej mogą być obrazy patronów misji, wielkich misjonarzy, patronów 

chrztu świętego oraz osób aktualnie odpowiedzialnych za dzieło misyjne w Kościele: 

papieża, ordynariusza danej diecezji i proboszcza parafii. 

3.2.3.3. Misyjna oświata w rodzinie 

Właściwą rzeczą jest to, aby rodzina poszerzała stale swoją wiedzę misjologiczno-

misyjną. Dotyczy to podstawowych pojęć z teologii misji, historii misji, misyjnego kalen-

darza liturgicznego oraz wiadomości z krajów misyjnych. W tym celu niezbędna jest 

w domu rodzinna biblioteka misyjna, która zawiera książki i czasopisma o tematyce misjo-

logiczno-misyjnej oraz misyjna wideoteka. Godne polecenia są publikacje autorstwa pol-

skich misjologów, np.: A. Kmiecika, J. Górskiego, J. Różańskiego, W. Kluja, K. Czermaka 

                                                           
1226

  Por. Tamże.  
1227

  JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1994, s. 301. 
1228

  JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1984 , s. 262. 
1229

  Tamże, 262; F. JABŁOŃSKI, Nadzwyczajny szafarz Komunii św., s. 83–85. 



i autora niniejszej dysertacji1230. Warto zwrócić uwagę na książki dla dzieci pochodzące 

z krajów misyjnych, które coraz częściej ukazują się na polskim rynku wydawniczym.  

W myśl zasady: „Wychowanie misyjne od najmłodszych lat” warto zwrócić uwagę 

na czytanie wartościowych bajek. Ta praktyka może przyczynić się do: przyspieszenia 

rozwoju mowy, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, rozbudowywania pamięci 

dziecka, pobudzania do kreatywności, budowania zdolności dostrzegania, nazywania 

emocji i ich odczuwania. „Przeżycia są «ukryte» w bohaterze bajki, historie 

i bohaterowie budują w dzieciach odwagę do wyrażania uczuć”1231. Wszystkie te korzy-

ści możemy przenieść również na grunt wychowania misyjnego dzieci. Ich rozwój w tym 

kierunku może być wspomagany właśnie przez lekturę misyjną1232.  

W formacji misyjnej rodziny swoją niezastąpioną rolę spełniają misyjne czasopisma, 

których wachlarz w ostatnich latach znacznie się poszerzył. Wydawane są przez różne 

agendy misyjne: PDM z Warszawy, zakony misyjne, diecezjalne referaty misyjne. Na 

polskim rynku wydawniczym oraz w parafiach kolportowane są katolickie tygodniki czy 

miesięczniki, w których pojawiają się akcenty misyjne np.: „Przewodnik Katolicki”, 

„Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy”. Chcąc, aby świadomość misyjna rodziny 

była nieustannie poszerzana, zaleca się podjęcie prenumeraty jednego czasopisma 

o profilu rodzinno-misyjnym, np.: „Misje Dzisiaj” czy „Misjonarz św. Rodziny”, oraz 

jednego czasopisma misyjnego dla dzieci, np. „Świat Misyjny”.  

Obok czasopism polskojęzycznych wydawane są także obcojęzyczne gazety misyjne, 

szczególnie dla dzieci i młodzieży. Ich lektura ma wartość nie tylko poznawczą w zakresie 

misji, ale także języka obcego. Wśród nich wymienić można m.in. czasopisma anglojęzyczne: 

„On Mission”1233 i „Mission Together1234, francuskojęzyczne: „Journal Des Efants Missinnai-

                                                           
1230

  Por. Książki o misjach [online].  
1231

  M. WĄSOWSKI, Rodzicu, czytaj dzieciom bajki [online].  
1232

  Por. R. RUSINEK, W świetle bajek,, s. 6. 
1233

  Magazyn przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Przez zabawę uczy, jak żyją ich rówieśnicy przebywający 

w obozach dla uchodźców, jak radzą sobie z codziennymi obowiązkami oraz w jaki sposób Kościół może zaangażować się 

w pomoc ich rodzinom. Ponadto czasopismo to zawiera pomysły, jak w młodym wieku można pomagać najbiedniejszym. 

Tym samym może być źródłem inspiracji do podjęcia pracy grupowej w szkole lub w parafii; por. Im Kindermagazin ON 

MISSION [online].  
1234

  Rocznik zawierający materiały, propozycje modlitw oraz informacje odnoszące się do konkretnego państwa. 

W 2014 r. krajem stanowiącym motyw przewodni była Kambodża, a głównym tematem – historia dwóch dziewczynek, 



res”1235, „Journal Bonnes Nouvelles”1236, włoskojęzyczne: „Il Ponte D’Oro”1237 i „Il Piccolo 

Missionario (PM)”1238, hiszpańskojęzyczne: „Gesto”1239, „Supergesto”1240, „Brujulita”1241, 

„Pablito Misionero”1242, „Chile Misionero”1243, „Sembradores”1244, „Jóvenes Sin Fronte-

ras”1245, „Aguiluchos”1246, „Iglesia Sin Fronteras”1247, niemieckojęzyczne: „Kindergarten 

                                                                                                                                                               

które rozpoczęły naukę w szkole prowadzonej przez siostry zakonne: por. Mission Together – Children Helping Children 

[online]. 
1235

  Półrocznik, przedstawia różnorodne możliwości animacji misyjnej oraz materiały Papieskiego Dzieła Misyjnego 

Dzieci – „Mond Ami”. Skierowany jest do dzieci od 8 do 12 lat, rodzin oraz osób odpowiedzialnych w parafiach 

i diecezjach; por. Journal des enfants missionnaires [online]. 
1236

  Broszurowe pismo przekazujące nowiny dzieciom zaangażowanym misyjnie w Kanadzie i innych krajach: por. „Journal 

Bonnes Nouvelles” [online]. 
1237

  Miesięcznik wydawany pod patronatem włoskiej sekcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Czasopismo to zawie-

ra propozycje gier, informacje o misjach, opowiadania i wiele innych form edukacji misyjnej. Często odnosi się do inte-

rakcji młodzieży z dorosłymi, rodzicami, nauczycielami, katechetami oraz między sobą, np. w gronie ministrantów. Zwy-

kle każdy numer ma swój temat przewodni. Ideą magazynu jest uczynienie jego młodych czytelników bohaterami wiary, 

na których mogliby się wzorować ich koledzy z innych stron świata; por. „Il Ponte D’Oro” [online]. 
1238

  Miesięcznik skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 8–15 lat, wydawany przez Misjonarzy Kombonianów. Jego 

celem jest informowanie młodych czytelników o problemach „południowej półkuli globu ziemskiego”, szczególnie Afryki; 

por. „Il Piccolo Missionario (PM)” [online]. 
1239

  Dwumiesięcznik wydawany przez Papieskie Dzieła Misyjne w Hiszpanii, skierowany do dzieci. Zawiera informacje 

na temat misjonarzy, ich pracy, marzeń i planów, przedstawia dzieci z krajów misyjnych. Ponadto w czasopiśmie publiko-

wane są konkursy, gry i piękne historie. Można dowiedzieć się wielu ciekawostek z pięciu kontynentów, czytać komiksy 

o postaciach z Biblii i o znanych misjonarzach. Czasopismo ubogacają ilustracje: por. „Gesto” [online]. 
1240

  Wydawane od 1991 r. przez Papieskie Dzieła Misyjne w Hiszpanii czasopismo skierowane jest do młodzieży 

i informuje o rzeczywistości krajów misyjnych i o pracy misjonarzy na innych kontynentach; por. „Supergesto” [online]. 
1241

  Czasopismo Papieskich Dzieł Misyjnych w Wenezueli, skierowane do dzieci, wydawane od 1968 r. Porusza się w nim 

tematy uwrażliwiające dzieci na dzieło misyjne. Nazywa się „Brujulita”, czyli „kompasik”, ponieważ w założeniu od samego 

początku czasopismo to ma być małym kompasem, który prowadziłby dzieci po różnych ścieżkach misyjnych: 

por. „Brujulita” [online]. 
1242

  To czasopismo wydawane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Chile. Kierowane jest do dzieci, animatorów misyj-

nych, grup i kółek misyjnych. Ciekawie napisane artykuły i różne opowiadania z terenów misyjnych mają za zadanie 

pomoc w formacji i wzbudzanie świadomości misyjnej; por. „Pablito Misionero” [online]. 
1243

  Czasopismo wydawane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Chile. Kierowane do rodzin i różnych grup misyjnych. 

Jego założeniem jest informowanie o pracy Kościoła na świecie oraz wzbudzanie i promowanie wśród Chilijczyków 

większej świadomości misyjnej ad gentes; por. „Chile Misionero” [online]. 
1244

  Narzędzie Papieskich Dzieł Misyjnych w Meksyku do animacji, formacji i informowania dzieci i młodzieży 

w duchu misyjnym. W założeniu miesięcznik ten stara się być narzędziem pracy dla parafialnych grup misyjnych (kółek 

misyjnych); por. „Sembradores” [online]. 
1245

  Miesięcznik wydawany przez Seminarium św. Karola (Seminario de San Carlos) w Guadalajarze, w Meksyku. 

Czasopismo to skierowane jest do młodzieży. Stara się informować o problematyce uchodźctwa, zarówno w Meksyku, jak 



& Mission”1248, portugalskojęzyczne: „Missao Jovem”1249. 

Ważną rolę w promowaniu treści misyjnych odgrywają także radio i telewizja. Słu-

chanie dziennika Radia Watykańskiego przez rodzinę lub jednego z jej członków każde-

go dnia1250 dostarczałoby codziennie informacji o życiu Kościoła powszechnego 

i Kościoła w Polsce. Misyjne audycje radiowe prowadzone są także w Radiu Maryja oraz 

w diecezjalnych katolickich rozgłośniach radiowych1251. 

Trzeba tu także wspomnieć o środkach audiowizualnych, które są bardzo ważne 

w kształtowaniu świadomości i odpowiedzialności misyjnej, a także o stronach interne-

towych dotyczących misji i pracy misjonarzy. 

Ważną rolę w animacji misyjnej odgrywają również kalendarze misyjne wydawane 

przez różne zgromadzenia, np.: „Kalendarz Papieskich Dzieł Misyjnych i Misjonarzy 

Kombonianów”, „Kalendarz Salezjański”, „Kalendarz Sercanów”, „Kalendarz Ojców 

Oblatów”, „Kalendarz Misjonarzy Ducha Świętego”, „Kalendarz Echa z Afryki” oraz 

                                                                                                                                                               

i w Ameryce Środkowej i na całym świecie. Przybliża młodym czytelnikom pracę misyjną wśród uchodźców (charyzmat 

Misjonarzy Świętego Karola Boromeusza); por. „Jóvenes Sin Fronteras” [online].  
1246

  (Perú, Meksyk i Kolumbia) – czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży o tematyce misyjnej wydawane przez 

Misjonarzy Kombonianów. Choć publikowane oddzielnie w każdym kraju, poruszają podobną tematykę. Co miesiąc dzieci 

mają w ręku instrument, który uwrażliwia je na rzeczywistość, w której żyją oni i ich rówieśnicy w innych krajach misyj-

nych, szczególnie w Afryce. Czasopisma te są często instrumentem, którym kierują się katechiści czy rodzice podczas 

nauczania dzieci w rodzinach czy szkołach. Porusza tematy wartości rodziny (relacji z rodzicami czy dziadkami), tematy 

ekologii, innych kultur czy religii. W każdym z tych czasopism jest sekcja pokoleniowa mająca na celu pobudzanie świa-

domości własnego powołania; por. „Aguiluchos” [online].  
1247

  Miesięcznik o tematyce misyjnej wydawany przez Misjonarzy Kombonianów w Kolumbii. Kierowany jest do mło-

dzieży i osób dorosłych, ma na celu przybliżanie czytelnikom tematyki misyjnej w różnych kontekstach, szczególnie 

religijnym, społecznym, ekonomicznym: por. „Iglesia Sin Fronteras” [online].  
1248

  Obfituje w podstawowe informacje o misjach oraz zabawy, opowiadania i modlitwy dostosowane do wieku czytel-

ników. Każdy zeszyt podejmuje konkretny temat związany z życiem dzieci lub krajem misyjnym, np.: przyjaźń, święta 

w Kolumbii, piłka nożna, Senegal i inne; por. „Kindergarten & Mission” [online].  
1249

  Jest czasopismem Papieskich Dzieł Misyjnych w Brazylii, skierowanym do młodzieży. Jest jedynym narzędziem do 

przybliżenia i pogłębiania świadomości misyjnej Kościoła katolickiego skierowanym do młodzieży. Rozprowadzana po 

parafiach i szkołach w wielu rejonach kraju; por. „Missao Jovem” [online].  
1250

  Serwis Radia Watykańskiego nadawany jest przez Radio Maryja o godz. 16.15 oraz przez Program I Polskiego 

Radia o godz. 18.45. 
1251

  Ważny element formacyjny zawiera także audycja w programie I Polskiego Radia: „Familijna jedynka”, która 

emitowana jest w niedzielę i święta w godz. 6.00–9.00. Jest to także przygotowanie do Mszy św. transmitowanej z kościoła 

pw. św. Krzyża z Warszawy o godz. 9.00. 



misyjne kalendarze diecezjalne1252. Ukazują się także kalendarze dla rodzin, np. wydany 

przez Świętowojciechową Rodzinę Misyjną, w 2010 r. wydany jako ad experimentum, 

„Rodzinny Kalendarz Misyjny”1253, które zachęcają rodziny do niesienia pomocy modli-

tewnej misji.  

Zaleca się, aby rodzina uwzględniła w programie swoich wyjazdów zwiedzanie wy-

staw misyjnych, a także muzeów, w których gromadzone są już od okresu międzywojen-

nego zbiory misyjnoetnograficzne. Przywożone przedmioty (np. eksponaty przyrodnicze, 

fotografie, listy itp.) wzbudzają ogromne zainteresowanie. Wiele mówią o życiu ludów 

misjonowanych, o warunkach pracy misyjnej, a także o trudzie misyjnym, o sposobach 

i możliwościach spełnienia posłannictwa Chrystusowego. Obecnie zbiory takie posiadają 

zakony i zgromadzenia misyjne oraz kilka diecezji1254. 

Innym sposobem misyjnej edukacji dzieci są różnego rodzaju zabawy. Rynek wydawniczy 

obfituje w materiały do prowadzenia animacji misyjnej wśród dzieci szkolnych i młodzieży 

skierowane do kapłanów, katechetów i animatorów misyjnych. Brakuje natomiast produktów 

kierowanych do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym. Stąd zrodziła 

się idea przygotowania materiałów, które w jakimś stopniu odpowiadałyby na takie zapotrzebo-

wanie. W całości projekt ten przedstawiono w książce pt. Mali odkrywcy misyjnego świata. 

Praktyczne zabawy dla dzieci w rodzinie1255. Inspiracją do jego stworzenia były pomysły zapre-

zentowane w amerykańskich książkach dla dzieci przedszkolnych, a także w czasopiśmie misyj-

nym dla dzieci „Świat Misyjny” oraz na stronach internetowych. Głównym celem tego projektu 

                                                           
1252

  W archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 2001–2011 każdego roku do 10 tysięcy rodzin trafiał kalendarz misyjny. 
1253

  Por. F. JABŁOŃSKI, Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski, s. 99. 
1254

  Por. TENŻE, Recepcja idei misyjnej, s. 329. Do najważniejszych w Polsce muzeów misyjnych należy zaliczyć muzea werbi-

stów: w Pieniężnie, Laskowicach Pomorskich, Chludowie, Nysie oraz Lublinie. Ponadto muzea posiadają także salezjanie 

i franciszkanie. W Kalwarii Zebrzydowskiej w klasztorze oo. bernardynów zgromadzonych jest ok. 200 eksponatów z Zairu oraz 

kilka z Sachalinu. W Niepokalanowie w 1951 r. zorganizowano muzeum ukazujące życie o. Maksymiliana Kolbego. Również 

w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach złożona jest nieduża kolekcja pamiątek z terenów pracy chrystusowców. 

W Domu Prowincjonalnym Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie przechowywany jest zbiór misyjno-etnograficzny, 

który stanowi skromną część zbioru przedwojennego. W archiwum Domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie 

złożonych jest ok. 40 przedmiotów z Libii i Zambii. Olkuskie Muzeum Afrykanistyczne Bogdana Szczygła jest jedną 

z ciekawszych placówek muzealnych w Polsce poświęconych kulturze i sztuce Czarnego Lądu. Wystawy misyjno-etnograficzne 

znajdują się także w wielu seminariach: księży pallotynów w Ołtarzewie, księży oblatów w Obrze, Misjonarzy Świętej Rodziny 

w Kazimierzu Biskupim, Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie, Karmelitów Bosych w Poznaniu, Księży Redemptory-

stów w Tuchowie: por. tamże, s. 329–335. 
1255

  Por. F. JABŁOŃSKI, Mali odkrywcy misyjnego świata.  



jest przekazanie rodzicom gotowych pomysłów na zapoznanie dziecka z misjami, zainteresowa-

nie tym światem i uczenie za niego odpowiedzialności. W publikacji tej zaprezentowano kilka 

przemyślanych zabaw zakończonych modlitwą, dających możliwość nauki przez konkretne 

działanie i doświadczenie. Istotne jest, aby przez te zabawy stworzyć w rodzinie wspólnotę. 

W obecnym trybie życia rodzicom brakuje czasu dla dzieci, a gdy już go mają, brakuje im po-

mysłu na jego zagospodarowanie (por. AL 260). Nierzadko bycie razem wszystkich domowni-

ków sprowadza się wyłącznie do przebywania pod jednym dachem. Stąd można by zapropono-

wać raz, dwa razy w miesiącu dzieciom inną formę spędzenia wolnego czasu. Niewątpliwie 

wiąże się to z pewnym wysiłkiem rodziców związanym chociażby z wcześniejszym przygoto-

waniem materiałów do zabawy, zebraniem kilku potrzebnych informacji. W ten sposób jednak 

swą wiedzę misyjną mogą poszerzać nie tylko dzieci, ale także rodzice. Jest to kolejny cel pro-

jektu: przekazywanie i wzbogacanie informacji o krajach misyjnych, o środowisku i warunkach, 

w jakich żyją tam dzieci i ich rodzice, o potrzebach, radościach i smutkach, wreszcie o sytuacji 

religijnej danego kraju. W ten sposób budzi się odpowiedzialność za misje, czego wyrazem jest 

wspólna modlitwa w tej intencji. Ostatnią część książki skierowano bezpośrednio do rodziców. 

Zamieszczono w niej quizy, testy, obszerny sprawdzian z wiedzy o misjach oraz rodzinny mi-

syjny rachunek sumienia. Projekt został przygotowany z myślą o najmłodszych dzieciach, jed-

nak odpowiednio zmodyfikowany może służyć także starszym. Rodzice powinni jednak zdawać 

sobie sprawę z tego, że im wcześniej zaczną wdrażać dziecko w taki sposób spędzania wolnego 

czasu, tym chętniej będzie ono do tych zabaw wracało. W konsekwencji stanie się impulsem do 

zainteresowania się sprawami misji i poczucia odpowiedzialności za nie. 

Kolejną formą zabawy z dziećmi w rodzinie, poszerzającą wiedzę misyjną, mogą być 

gry planszowe. Są one jednym z wielu skutecznych narzędzi spełniających zadania samoedu-

kacyjne i wspólnotowe. Gry planszowe integrują, rozwijają i przede wszystkim zapewniają 

znakomitą zabawę. Mogą być sposobem spędzania niedzielnego popołudnia w domu rodzin-

nym. Na polskim rynku wydawniczym jest kilka gier o tematyce misyjnej i okołomisyjnej: 

„Poznaj i pokochaj Afrykę – misyjna gra planszowa”1256, „Misyjne dary”1257, „Dookoła świa-
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  Por. Poznaj i pokochaj Afrykę [online]. Wśród zalet tej gry można wymienić: ładne wykonanie, dobra jakość, moż-

liwość 5 graczy, ciekawe treści przyswajalne dla dzieci (choć niektóre trudne), ładna kolorystyka, możliwość uczenia się 

koncentracji i zapamiętywania informacji, gra wzbudza emocje, uczy rywalizacji (gracz nie tylko dąży do otrzymywania 

afików, lecz także może je oddać w dobrych celach). Oprócz wielu zalet gra ma również wady: za duże figurki postaci, 



ta z Janem Pawłem II”1258, „Boska Gra” i „Misyjna Gra”1259, „Dzieci świata”1260, „Afryka. 

Wielka Podróż Kazika”1261, „Układanka”1262, „Ufam Tobie”1263. 

                                                                                                                                                               

a zbyt małe pola do ustawienia; zawarte w książeczce treści mogłyby znajdować się w polach zadaniowych (otwierane np. 

jako puzzle lub stawiane chorągiewki); żmudne układanie afików do szablonów (mogłyby być pudełka z przedziałkami); 

błędy w druku w kartach. 
1257

  Gra animacyjna polegająca na zebraniu konkretnych darów na misje, przygotowaniu paczki dla misjonarza, a przy tym 

zmuszająca graczy do zadania sobie pytania: Czy ja pomagam misjom? Jak pomagać?: por. Animacyjna gra misyjna [online].  
1258

  Por. Dookoła świata z Janem Pawłem II [online]. Testując tę grę, zrodziły się następujące spostrzeżenia: na jednej karcie 

znajduje się dużo informacji napisanych zbyt małym drukiem; grę można by nieco urozmaicić, np. wprowadzić zadania dotyczące 

pól specjalnych i ułożyć dodatkowe pytania, na które gracz mógłby odpowiadać i być nagradzany (pytania mogą dotyczyć np. 

wiedzy zawartej w dokumentach, takich jak List do rodzin, do dzieci itp.); trafienie na pole specjalne powinno być nagrodzone 

premią, np. otrzymaniem dodatkowej karty; obrazki na planszy na kontynentach mogłyby być podpisane; dzieci ograniczają się 

najchętniej tylko do zdobycia jak największej liczby kart. 
1259

  Obie gry merytorycznie i zadaniowo związane są z postacią św. Jana Bosko oraz pracą misyjną. W „Boskiej Grze” 

padają pytania: Kim są salezjanie? Co to jest oratorium? Jak wychowywał ks. Bosko? W „Misyjnej Grze” pomysłodawca 

pyta: Czym są misje? Czego misjonarz potrzebuje do pracy? Gdzie praca misjonarzy jest najtrudniejsza? „Boska Gra” 

i „Misyjna Gra” [online].  
1260

  Gra rodzinna, która polega na ukazaniu dzieciom piękna ludzi z całego świata. To okazja do zapoznania dzieci 

z różnorodnością ludzi zamieszkujących naszą Ziemię. Jej celem jest stworzenie mozaiki radosnych twarzy. Podczas rozgryw-

ki rodzice mogą opowiadać dzieciom o tym, że ludzie są różni, ale należy im się szacunek. Można opowiadać o warunkach 

geograficznych i historycznych miejsc misyjnych, o życiu rówieśników w odległych krajach. Gra uczy tolerancji i szacunku do 

ludzi: por. Dzieci świata. Gra rodzinna [online].  
1261

  Gra planszowa oparta na prawdziwej historii sławnego polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, który 

w listopadzie 1931 r. wyruszył na rowerze w podróż dookoła Afryki. Wyprawa trwała pięć lat i była pełna niebywałych 

przygód: samotny przejazd przez Saharę, obrona przed lwem, polowanie na słonie z Pigmejami, spotkanie z ludożercami, 

gościna u czarownika, przeprawa przez dżunglę czy też ucieczka przed hipopotamami. Wszystkie te historie zostały zawar-

te w grze, która ma przybliżyć niezwykłą wyprawę podróżnika i pomóc w zbudowaniu obiektów (warsztat, szpital, szkoła, 

studnia); por. Afryka Wielka Podróż Kazika [online]. Więcej informacji o Kazimierzu Nowaku, historii jego przygód 

i współczesnych naśladowcach na stronie: www.kazimierznowak.pl. 
1262

  Pomocą do poznawania świata może być układanka z serii „Państwa świata na kontynentach”. Mapa powycinana 

jest zgodnie z granicami kontynentów, większych państw i grup mniejszych państw w odpowiednich regionach geogra-

ficznych. Również oceany, z uwagi na ich wielkość zostały podzielone na mniejsze fragmenty. Na mapie umieszczone są 

niektóre zabytki kultury, ciekawostki przyrodnicze, wydarzenia historyczne i krótkie ich opisy. Znajdują się też informacje 

o populacji ludności i powierzchni każdego kontynentu. Z tej serii ukazały się: „Układanka Świat”, „Układanka Europa” 

i „Układanka Azja”; por. Układanki edukacyjne [online]. 
1263

  Nie jest grą typowo misyjną, ale ewangelizacyjną, prezentującą w sposób przystępny i zachęcający istotę chrześci-

jaństwa. Tematycznie związana jest z postacią św. Faustyny i Bożym Miłosierdziem. Ma nie tylko przybliżać postać 

świętej, ale przede wszystkim uczyć, że dzięki pracy nad sobą i Bożemu Miłosierdziu wchodzimy w bliską relację 

z Jezusem. Poprzez zabawę i rywalizację gra zbliża do treści niezwykle ważnych: pokazuje, że dzięki pracy nad własnym 

charakterem, ćwiczeniu się w cnotach i pozbywaniu wad, a przede wszystkim dzięki Miłosierdziu Bożemu, można zbliżyć 

się do Jezusa: por. Rodzinna gra planszowa „Ufam Tobie” [online].  



Ciekawym sposobem spędzania czasu z dziećmi jest przeglądanie „Misyjnej mapy 

świata” zawierającej nie tylko fotografie przedstawiające świat, ale także obrazy przyro-

dy, architektury, życia ludzi i zwierząt zamieszkujących różne miejsca na Ziemi1264. Do 

zabawy misyjnej z dziećmi można wykorzystać także misyjne puzzle; wiele propozycji 

zabaw z dziećmi w tym duchu opublikowano na blogu: „Warsztat małego misjona-

rza”1265.  

Najmłodszym dzieciom proponuje się kolorowanki i rysowanie. W domu rodzinnym 

można sugerować przygotowanie pracy o tematyce misyjnej, np. rysowanie misjonarza, 

jego pracy, misyjnego aniołka.  

Rodzice mogą także zachęcać swoje dzieci do udziału w misyjnej olimpiadzie orga-

nizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii (Katedra Misjologii) Wydziału Teolo-

gicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Komisją 

Episkopatu Polski ds. Misji. Celem konkursu jest poszerzenie znajomości o misjach oraz 

zwrócenie szczególnej uwagi na działalność polskich misjonarzy i misjonarek, ludzi, 

wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei 

wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego 

pochodzenie, uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury1266. 

3.2.3.4. Rodzinna pomoc materialna na misje 

Kościół domowy staje się misyjny, gdy w swoim codziennym życiu ogranicza wy-

datki, które nie są konieczne, aby dzielić swoje dobra z najbardziej potrzebującymi 

i uczestniczyć w różnych akcjach pomocy misjom. Rodzina jest powołana do bycia 

prawdziwą i właściwą szkołą dzielenia się i chrześcijańskiego używania dóbr ziemskich. 

Umiarkowanie przede wszystkim powinno stać się cnotą społeczną typową dla rodziny 

chrześcijańskiej, wypełnionej duchem misyjnym, otwartej na świat1267. Stąd rodzice po-

winni informować również dzieci o potrzebie materialnego wsparcia przedsięwzięć mi-

sjonarzy i ludzi, którym głoszona jest Ewangelia1268. 
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  Misyjna mapa świata + Puzzle [online].  
1265

  Por. Warsztat małego misjonarza [online].  
1266

  Por. K. PUCHAŁA, Misyjna Olimpiada [online].  
1267

  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 197. 
1268

  Por. K. KOZDRÓJ, Odpowiedzialni za wychowanie, s. 51. 



Niektóre formy finansowego wspierania misji przeszły ewolucję1269. Wraz z upływem 

czasu zmienia się przeznaczenie poszczególnych funduszy. Powstają nowe organizacje, 

stowarzyszenia misyjne i nowe potrzeby. Można jednak śmiało powiedzieć, że od początku 

chrześcijaństwa zarówno Kościół, jak i dzieło misyjne utrzymywane są z ofiar pieniężnych 

składanych przez rodzinę – Kościół domowy. Ta pomoc materialna dla misji jest udzielana 

w trojaki sposób. Pierwszy to składanie ofiar na tacę w kościele parafialnym. Drugą moż-

liwością jest bezpośrednie wspieranie materialne różnych organizacji i stowarzyszeń mi-

syjnych, a trzecią – samych misjonarzy czy osób żyjących w ubóstwie na terytoriach mi-

syjnych lub niemisyjnych, np. przez dzieło adopcji na odległość. 

W ramach życia parafialnego Kościoła w Polsce organizowane są ogólnopolskie 

zbiórki na misje w wyznaczonych dniach: 

 – uroczystość Objawienia Pańskiego – ofiara z tacy zebrana tego dnia przekazywana 

jest do Komisji Misyjnej Episkopatu. Fundusz misyjny przeznaczony jest m.in. na 

funkcjonowanie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie;  

 – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Polskimi Misjonarzami (II niedziela Wiel-

kiego Postu) – tego dnia zbierane do puszek ofiary zasilają Dzieło Pomocy Ad gentes 

działające przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski (finansowanie projektów misyj-

nych, rocznej dotacji dla każdego diecezjalnego misjonarza1270 oraz dotacji urlopo-

wej dla każdego misjonarza, który przyjeżdża do Polski na wypoczynek); 

 – jeden dzień Białego Tygodnia dzieci pierwszokomunijnych – dzień poświęcony 

materialnemu wsparciu misji. Uczestnicy akcji dzielą się darem materialnym 

z rówieśnikami z krajów misyjnych składanym w specjalnie przygotowanych na ten 

cel kopertach z napisem: „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”. W dowód 

wdzięczności za złożoną ofiarę oraz na pamiątkę otrzymują obrazek z modlitwą, któ-

ry będzie im przypominał o udziale w misyjnym dziele Kościoła;  

 – wspomnienie św. Krzysztofa (niedziela w okolicach lub w sam dzień 25 lipca) – 

zbiórka do puszek przy okazji poświęcenia kierowców i ich samochodów. Akcja 

MIVA – Polska organizowana jest pod hasłem „Akcja św. Krzysztof”, a jej idea za-

wiera się w przesłaniu: „Grosz za bezpiecznie przejechany kilometr drogi dla misjo-
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  Por. H. DERROITTE, Rodzina, s. 324. 
1270

  W 2015 r. wynosiła ona 1000 $. 



narzy”; 

 – Światowa Niedziela Misyjna (przedostatnia niedziela października) – składki zbiera-

ne w tym dniu tworzą wspólny Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrze-

wiania Wiary. Zbiórka pieniężna jest przeprowadzana na całym świecie, także 

w krajach misyjnych. W Polsce pieniądze z parafii przesyłane są do kurii diecezjal-

nych, a następnie do Warszawy, do centrali Papieskich Dzieł Misyjnych1271, która 

z kolei wysyła je do Rzymu – do Kongregacji Ewangelizowania Narodów; 

 – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (II niedziela listopada) – zbiórki 

do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie organizowane są przez Kirche in Not 

(„Kościół w potrzebie”); 

 – Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie (II niedziela Ad-

wentu) – zbiórka do puszek organizowana przez Zespół Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu; 

 – kolędnicy misyjni (okres Bożego Narodzenia) – pomoc na konkretny projekt, np. 

pomoc dzieciom z Indii; 

 – nabożeństwa misyjne w ciągu roku – zbiórki na wsparcie Papieskiego Dzieła Roz-

krzewiania Wiary. 

Istnieją także lokalne zbiórki w diecezjach na cele misyjne, z których środki prze-

znacza się na potrzeby misjonarzy1272.  

Rodziny włączają się także w dzieło „Adopcji na odległość”, które prowadzone jest 

przez różne referaty misyjne zgromadzeń zakonnych, np. przez salezjanów, pallotynów, 

orionistów oraz diakonie misyjne Ruchu Światło-Życie. „Adopcja na odległość” polega 

na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży z kraju misyjnego poprzez zapewnienie jej 

możliwości edukacji. Finansuje się kształcenie grupy dzieci lub młodzieży w danej pla-

cówce misyjnej. Wpłacone pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na podręczniki 

i przybory szkolne. Konieczny jest również zakup żywności, podstawowych środków 

higieny osobistej, odzieży, koców i szczepionek uodparniających1273. O swoim zaanga-

żowaniu w „Adopcję na odległość” Helena i Błażej Kotlarscy, którzy w 50. rocznicę 
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  W niektórych diecezjach jest zwyczaj, że parafie bezpośrednio wysyłają zebrane ofiary do Warszawy. 
1272

  Przykładowo: w archidiecezji gnieźnieńskiej taca z przedostatniej niedzieli stycznia przeznaczona jest na potrzeby 

świętowojciechowych misjonarzy. 
1273

  Por. Adopcja na odległość [online]. 



sakramentu małżeństwa włączyli się do akcji, piszą: „Niedawno obchodziliśmy 50-lecie 

naszego małżeństwa. Mamy już swoje dzieci, wnuki, ale podjęliśmy wspólnie decyzję, że 

chcemy pomóc w edukacji dziecku z Indii. Wiemy, jak wiele potrzeba troski i wysiłku, 

by wychować dzieci. Chcielibyśmy pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia w trosce 

o ich dzieci. Nie mamy może wiele, ale staramy się dzielić tym, co posiadamy. Mamy 

w sobie głęboką chęć tego, aby pomagać innym, choć czasem brakuje już siły”1274. 

Zamawianie intencji mszalnych i składanie przy tej okazji stypendium mszalnego 

przez rodziny to kolejna forma wsparcia misji. Rodzina może włączyć się w inicjatywę 

Misyjnego Związku Mszalnego, który jest dziełem pomocy misjom zatwierdzonym przez 

Piusa X w 1908 r. Do tego związku można zapisać siebie, jak również swoich bliskich – 

żyjących i zmarłych. Ofiary składane przy wpisie są przeznaczone na potrzeby misjona-

rzy. Za wszystkich członków Związku odprawia się każdego roku 500 Mszy św.1275 

Z Mszą św. i pomocą misjom związane są także misyjne Msze św. wieczyste. Taką ini-

cjatywę prowadzą m.in. werbiści1276. 

Rodziny mogą także włączyć się w zbiórkę znaczków pocztowych1277, która ma 

wymiar edukacyjny i materialny – stanowi pomoc dla misji1278. Utworzono również 

Ośrodek Znaczka Misyjnego w celu koordynowania prac filatelistycznych organizacji 

diecezjalnych i lokalnych. Dziś jego praca polega na zbieraniu używanych znaczków, ich 

myciu, klasyfikowaniu i sprzedaży1279. W Polsce zbieraniem znaczków na misje zajmuje 
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  Por. H. I B. KOTLARSCY, I ty możesz pomóc, s. 56. 
1275

  Por. SIOSTRY MISJONARKI ŚW. PIOTRA KLAWERA, Misyjny Związek Mszalny [online].  
1276

  Por. BIURO MISYJNE, Misyjne Msze św. Wieczyste [online].  
1277

  W 1840 r. pojawił się w Anglii pierwszy znaczek pocztowy. Z kolei 30 września 1843 r. w szwajcarskim kantonie 

Genewy ukazała się emisja zwana potocznie „podwójną Genewą”, na której widnieje herb kantonalny z kluczem św. Piotra. 

Nad herbem umieszczono napis: Post tenebris lux („Oświecasz moje ciemności”), będący cytatem z Ps 18 (Ps 18,29), a nad 

nim monogram Jezusa Chrystusa IHS. Jest to pierwszy na świecie znaczek pocztowy z motywem chrześcijańskim: 

por. Narodziny filatelistyki religijnej [online]. Hiszpania wydała go w 1850 r. Dziś na wystawnej fasadzie poczty w Nowym 

Jorku można przeczytać dytyramb na cześć znaczka: „Emblemat pokoju i miłości. Wysłannik dalekich przyjaciół. Pociecha 

w samotności. Więź jedności rozproszonych rodzin. Element ludzkiego postępu. Nośnik handlu i przemysłu. Zwiastun nowo-

ści. Inspirator braterstwa i pokoju, dobrej woli między ludźmi”; por. J.M. GOIBURU LOPETEGUI, Duch misyjny, s. 222. 
1278

  Tamże, s. 223–224. 
1279

  Tamże, s. 227: Do akcji filatelistycznych włączyła się m.in. uczennica jednej z madryckich szkół, która podarowała 

na rzecz misji album zawierający sto najbardziej rozpowszechnionych znaczków. W ten sposób dla dobra innych dziew-

czynka oddała swój najcenniejszy skarb: „Proszę pani, chcę to ofiarować na misje – mówi do swojej nauczycielki uczenni-



się Misyjne Seminarium Zgromadzenia Słowa Bożego (księży werbistów) w Pieniężnie. 

3.2.3.5. Przynależność rodziny do Papieskich Dzieł Misyjnych  

Papieskie Dzieła Misyjne powinny być dobrze znane i zakorzenione w każdej rodzinie 

katolickiej, by w ten sposób każdy Kościół domowy mógł dzielić się wiarą i miłością tutaj, 

w swoich rodzinach i parafiach, i „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8)1280. 

Działalność Papieskich Dzieł Misyjnych, które podejmują współpracę misyjną 

o uniwersalnym zasięgu, to konkretne wyzwanie dla każdej rodziny. Papieskie Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary czeka na wszystkich małżonków i rodziców, a szczególnie tych, 

którzy w ramach grup i stowarzyszeń parafialnych chcą ciągle wnosić nowego ducha do 

Kościoła1281.  

Rodzice jako animatorzy parafialni lub szkolni (w przypadku nauczycieli pracują-

cych w szkole) mogliby należeć do Papieskiej Unii Misyjnej. PUM jest dobrym narzę-

dziem do zaangażowania się rodziców do bycia animatorami misyjnym. Mogą to być nie 

tylko katecheci, ale nauczyciele innych przedmiotów czy zawodów, którzy po ukończe-

niu odpowiednich kursów mogą prowadzić Ognisko Misyjne w parafii lub w szkole. 

W jednej z parafii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej parafialne Ognisko Misyjne 

prowadzi polonistka. Pani Joanna opowiada o tym, jaką pomocą jest dla rodziców Ogni-

sko Misyjne: „Trzy lata temu rozpoczęłam swoją przygodę z misjami. Zaczęłam ją od 

zera, dosłownie. Na temat misji wiedziałam tyle, że każdy chrześcijanin ma obowiązek 

głosić światu Chrystusa. Ognisko misyjne, które prowadzę powstało na bazie dzieci nale-

żących do niezwykle licznego zespołu dziecięcego «Boże Światełka». Wśród nich był nie 

kto inny, jak najbliższa sercu osoba – moja córka. Zuzanna”. Pani Joanna na spotkaniach 

Ogniska Misyjnego pokazuje dzieciom kraje misyjne. W swoich rozważaniach 

o posłudze animatora misyjnego w parafii pisze: „Wiem, że w dzisiejszym świecie my, 

świeccy, musimy wziąć na siebie dbałość o rozwój wiary naszych dzieci. Jeśli nie zrobi-

my tego my, zrobią to inni: media, środowisko, szkoła. Uczę moje dziecko o Bogu, sama 

                                                                                                                                                               

ca. – Nauczycielka dziękuje jej za dar misyjny. Ale dziewczynka nie odchodzi. Smutnymi oczami spogląda na swój ma-

leńki album w czerwonych okładkach... Proszę pani – mówi płacząc – proszę mi pozwolić jeszcze raz przejrzeć mój al-

bum. Tak bardzo go lubiłam! Kiedy go oddała, nauczycielka ze wzruszeniem zauważyła na małym albumie dwie łzy...”  
1280

  Por. A. ANDRZEJCZAK, Rodzina w służbie ewangelizacji misyjnej Kościoła, s. 56.  
1281

  Por. K. CZERMAK, Misje odnawiają Kościół, s. 54. 



się ciągle kształcąc, szukając, pytając mądrzejszych. Po trzech latach jako mama 

i nauczyciel jestem przekonana, że przynależność do Ogniska Misyjnego daje dziecku 

niesamowite możliwości rozwoju duchowego i intelektualnego. Fides et ratio. Ja w to 

wchodzę. Moje dziecko – na szczęście – także”1282. 

Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci do wstąpienia do Papieskiego Dzieła Misyj-

nego Dzieci (PDMD) czy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA). 

W sposób szczególny zachęca się rodziców i wychowawców, aby nakłaniały dzieci 

i wychowanków do wyłączenia się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, którego celem jest 

szerzenie ducha misyjnego wśród najmłodszych1283. Otwiera ono szerokie horyzonty chrze-

ścijańskiej i humanitarnej działalności członków naszych rodzin1284. Dzieło to, skierowane 

do rodziców i dzieci, nie wyklucza nikogo, lecz zwraca się do wszystkich w Kościele, roz-

poczynając od rodziny1285. „Dzieło to jest usługą Kościołów partykularnych wspomagającą 

wychowawców w rozbudzaniu i rozwijaniu u dzieci uniwersalnej świadomości misyjnej 

i we wdrażaniu ich do dzielenia się skarbami wiary i środkami materialnymi z dziećmi 

z krajów i Kościołów pod tym względem uboższych. Od samego początku Dzieło przyczy-

niało się do rozbudzania powołań misjonarskich”1286.  

Dzieci tworzące w szkołach czy parafiach grupy PDMD, zwane popularnie Ogni-

skami Misyjnymi, uczestniczą systematycznie w spotkaniach formacyjnych. Dzięki nim 

poszerzają wiedzę o misjach, przygotowują różne kiermasze, rozwijają także swoje talen-

ty artystyczne przez robienie laurek, kartek z życzeniami, biorąc udział w konkursach 

misyjnych. Z kolei poprzez sprzedaż np. kalendarzy misyjnych i innych akcesoriów uczą 

się kontaktu z ludźmi i dają świadectwo swojej wiary. Podobnie jest z udziałem dzieci 

i młodzieży w akcji „Kolędnicy misyjni”. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia roz-

poczyna się w Polsce akcja organizowana przez PDMD z Warszawy. Dzieci i młodzież 

odwiedzają domy, śpiewają kolędy i opowiadają o sytuacji swoich rówieśników 

w krajach misyjnych. Każdego roku wspierane są dzieci z innego kraju1287.  

                                                           
1282

  Por. J. STEFAŃSKA, Weszłyśmy w to, s. 38. 
1283

  Por. JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1981, s. 248.  
1284

  Por. K. CZERMAK, Misje odnawiają Kościół, s. 54. 
1285

  Por. K. KOZDRÓJ, Odpowiedzialni za wychowanie, s. 53. 
1286

  Statuty PDM, rozdz. II, art. II, 111,17. 
1287

  Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczysto-



Szczególna szansa uczestniczenia w odpowiedzialności za powołania na terytoriach 

misyjnych stoi przed młodzieżą poprzez włączenie się w Papieskie Dzieło św. Piotra 

Apostoła1288. 

W wypełnianiu dzieła misyjnego przez rodziny ważna jest też ich współpraca 

z zakonami, które prowadzą działalność misyjną i współpracują ze świeckimi, np. werbi-

ści, kombonianie, salezjanie, kanosjanie, franciszkanki misjonarki Maryi itp. Wyrazem 

tej współpracy może być pogłębianie wiedzy o ich misyjnych charyzmatach, kolportaż 

czasopism misyjnych wydawanych przez nich, udział w organizowanych akcjach misyj-

nych, oraz zachęcanie dzieci do wstąpienia do ich zgromadzenia. 

3.2.3.6. Bezpośredni udział rodziny w głoszeniu Ewangelii ad gentes  

Zaangażowanie na płaszczyźnie misyjności ad intra i ad extra małżeństwa i rodziny 

jest gwarantem większego zainteresowania misyjnym dziełem Kościoła oraz ofiarowania 

czasu ze swojego życia czy to małżeńskiego, czy rodzinnego, pracy na misjach. Samych 

jednak misjonarzy świeckich, określanych mianem fideidonistów „misjonarzy bez habi-

tów”1289 w Polsce jest mało. 

Rodziny ad gentes nie mogą być odłączone od ogólnej wizji Kościoła. Zakładają one 

bowiem nowy model Kościoła i do nowego modelu Kościoła prowadzą. Nie chodzi tylko 

o zjawisko mniej lub bardziej znaczące, jeśli chodzi o liczby, ale jest to przełomowy krok 

w Kościele. To jest zadziwiające, że o rodzinach misyjnych mówi się dopiero dzisiaj, po 

tym, jak przez wiele stuleci termin „misyjny” zarezerwowany był dla członków zakonów 

i zgromadzeń. Jak to się mogło stać?1290 

Grasselli wskazuje na trzy główne powody. Pierwszym z nich jest to, że została za-

pomniana natura misyjna całego Ludu Bożego. Po drugie, sam Lud Boży został podzie-

lony na dwie kategorie: jedna zaangażowana w sprawy Królestwa (księża i zakonnicy), 

druga zajmująca się sprawami ziemskimi, zobowiązana do dostarczania „środków”. „De-

                                                                                                                                                               

ści Trzech Króli. W Polsce kolędnicy misyjni wyruszyli po raz pierwszy w 1993 r. W wybrany dzień – zazwyczaj jest to 

drugi dzień świąt Bożego Narodzenia – podczas Mszy św. ksiądz uroczyście posyła kolędników misyjnych. W ten sposób 

informuje parafian o terminie i celu kolędy misyjnej. Wówczas czteroosobowe grupy wraz z dorosłym opiekunem udają 

się do rodzin w swojej parafii: PAPIEKSIE DZIEŁA MISYJNE, Liturgiczne vademecum misyjne, s. 21–25.  
1288

  Por. K. CZERMAK, Misje odnawiają Kościół, s. 54. 
1289

  Por. R. SZCZODROSKI, Misjonarze bez habitów. 
1290

  Por. F. GRASSELLI, Tutti vengono a Te, s. 83–84. 



kret Gracjana Duo sunt genera christianorum (XII w.) głosił: «Istnieją dwie kategorie 

chrześcijan. Istnieje bowiem kategoria zaangażowana w praktyki pobożnościowe, odda-

jąca się kontemplacji i modlitwie, dla której właściwe jest odsunięcie od zgiełku rzeczy-

wistości ziemskiej; należą do niej duchowni, osoby oddane Bogu, czyli konwersi. (...) 

Jednak istnieje też druga kategoria chrześcijan, ta świeckich. Laos oznacza lud. Mogą oni 

posiadać dobra doczesne, ale tylko po to, by ich używać. Nie ma bowiem niczego gor-

szego od wzgardzenia Bogiem dla pieniędzy. Mogą oni żenić się, uprawiać ziemię, są-

dzić spory między ludźmi, prowadzić sprawy, nakładać na innych obowiązki, płacić 

dziesięcinę, mogą się zbawić, jeśli unikać będą wad przez dobroczynność»”. I wreszcie 

trzeci powód: została zapomniana natura Kościelna – a więc misyjna natura Kościoła 

domowego1291.  

Jeśli przywrócimy te trzy elementy, Kościół radykalnie się zmieni i odzyska ewange-

lizacyjny dynamizm. Można zauważyć, że misje wśród odległych narodów wymagały 

niegdyś rzeczywiście dużego poświęcenia, wiązały się z niewygodami 

i niebezpieczeństwami, wyjazdem bez perspektyw na powrót, co trudno było pogodzić ze 

zwykłym życiem rodzinnym. Także dzisiaj są – i zawsze będą – sytuacje, w których wy-

magana jest szczególna „konsekracja” misyjna. Missio ad gentes jako specjalna „konse-

kracja” będzie zawsze aktualna; ale nie zmienia to faktu, że dużą część zadań misyjnych 

przejmą rodziny. Oczywiście, nieodzowni są misjonarze i misjonarki duchowni, ale posy-

łanie małżeństw i rodzin powinno stać się najbardziej typową formą działalności misyj-

nej: najlepiej małżeństw i rodzin związanych między sobą i z kapłanem, z zakonnikami 

i siostrami-misjonarkami, w szerszym horyzoncie niż ten parafialny. Formuła zespołu 

ekip lub bractwa misyjnego powinna być w Kościele propagowana i wspierana1292. 

Obecnie coraz częściej na misje wyjeżdżają właśnie takie ekipy (equipes) złożone 

z kapłanów, osób konsekrowanych, małżonków i rodzin oraz bezżennych. Takie zespoły 

mają możliwość pełniejszego pokazania różnorodności charyzmatów w Kościele. Ponad-

to owocnie udzielają się w powstawaniu nowych wspólnot kościelnych, zakorzenionych 

w rzeczywistości narodów, wśród których powstają1293 i docierają z przesłaniem ewange-
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  Por. F. GRASSELLI, Tutti vengono a Te, s. 84. 
1292

  Por. Tamże, s. 84. 
1293

  Por. Tamże, s. 47. 



licznym.  

Trzeba jednak przełamać rozpowszechnione przekonanie, zgodnie z którym rodzina 

jest związana z terytorium: „Jasne jest, że albo wyjeżdżasz, albo zakładasz rodzinę. Jeśli 

zakładasz rodzinę, to nie wyjeżdżasz”. Przekonanie takie rodzi się, jak już wspomnieli-

śmy, z powodu braku uznania misyjnej natury rodziny, ale też w wyniku postrzegania 

każdej rodziny z osobna, a nie jako sieci rodzin. Należy też wciąż przypominać, że para-

fie i diecezje powinny posyłać i wspierać małżeństwa i rodziny ad gentes, aby z jednej 

strony rozwijał się w sposób właściwy powszechny dynamizm Kościołów lokalnych, 

a z drugiej, aby zapewnić ciągłość i konkretność zaangażowania misyjnego w Kościele 

i na terytoriach, gdzie udają się osoby posłane1294. 

Obecnie trzeba zmierzyć się z wieloma przeszkodami utrudniającymi taką działal-

ność misyjną. Wynika to z tego, że Kościół ma cały czas tendencje do powoływania 

i posyłania osób jako pojedynczych jednostek, bardziej troszczy się o owocność misji niż 

budowanie wspólnoty osób. Nie można jednak zapominać o fakcie, że wolontariat i inne 

organizacje przygotowujące do wyjazdu na misje proponują formację bardziej indywidu-

alną, a nie rodzinną. Sama formacja jest też bardziej nakierowana na realizację poszcze-

gólnych projektów, niż na kreowanie wspólnoty między poszczególnymi osobami 

i wspólnotami1295. 

Przeszkodami nie powinny też być problemy, które pojawiają się w rodzinie: naro-

dziny dziecka, trudności w adaptacji dzieci, choroby, trudności w małżeństwie. To 

wszystko należy do właściwego sposobu realizacji powołania małżeństw i rodzin ad gen-

tes.  

W obecnych czasach nie brakuje wielkodusznych odpowiedzi małżeństw i rodzin (w 

większości należących do stowarzyszeń, ruchów lub grup kościelnych) na misyjny apel Ko-

ścioła, ale ich obecność często nie jest odnotowywana jako obecność rodziny, zostaje włą-

czona do zaangażowania ogółu osób świeckich1296.  

Pożądane jest, by tak ważne przykłady i doświadczenia misyjne były bardziej rozpo-

wszechnione, ale przede wszystkim, aby były realizowane i wzbogacały tym samym misyjną 
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  Por. Tamże, s. 84–85. 
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  Por. E. SERENELLI, La missione un nuovo inizio, s. 202. 
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  Por. G. COLOMBO, Famiglia e prima evangelizzazione, s. 275. 



obecność Kościoła w historii i kulturze różnych narodów1297.  

Kiedy rodzina zostaje posłana na misje, musi świadomie się do tego przygotować. 

Chodzi o przygotowanie duchowe, ale też ludzkie – kulturowe, językowe, antropologicz-

ne. Misje potrzebują małżeństw i rodzin gotowych stawić czoła różnym sytuacjom. 

W tym przygotowaniu bardzo ważna jest solidna duchowość misyjna, znajomość narodu 

i Kościoła, do którego jest się posłanym. Należy poświęcić odpowiednio dużo czasu na 

przygotowania, gdyż pracując na misjach, można uczynić dużo dobrego, ale też dużo 

złego1298. Należy wyzbyć się części siebie: „(…) zanim pojadę służyć moim braciom 

w Turcji muszę zdjąć z siebie szaty, czyli moją rodzimą kulturę, zwyczaje, sposób rozu-

mowania. Inaczej będę czuł się zawsze większy, lepiej wyposażony, zdolniejszy i będę 

tylko udawał, że im służę”1299.  

Do pracy misyjnej potrzeba odpowiedniego przygotowania, które często jest nie-

zbędną podstawą efektywnej pracy. Szczególnie w polskich warunkach istotnym proble-

mem jest język i sprawy formalnościowe, chociażby związane z ubezpieczeniem, a także 

nauka wspólnej pracy z kapłanami. W Warszawie od 1984 r. działa Centrum Formacji 

Misyjnej, w którym przygotowanie bezpośrednie do wyjazdu na misje odbywają przyszli 

misjonarze: kapłani diecezjalni, zakonni, bracia i siostry zakonne oraz wierni świeccy. 

Trwa ono dziewięć miesięcy. Następnie odbywa się dwu –, trzymiesięczny kurs języko-

wy, po czym misjonarz udaje się do wskazanej placówki. W warszawskim ośrodku przy-

gotowuje się także te osoby, które podejmą posługę ewangelizacyjną na terenie niebędą-

cym terytorium misyjnym, np. Islandia, Gruzja itp.1300  

Obecnie świeccy kandydaci na misje, stąd też – małżeństwa i rodziny – powinni 

przejść kilka etapów przygotowujących do pracy. Pierwszym etapem jest zaangażowanie 

w animację misyjną w parafii, następnie zaangażowanie w diecezji. Po ich zakończeniu 

kandydaci mogą otrzymać dekret od biskupa diecezjalnego posyłający ich na bezpośrednie 

przygotowanie do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Posłanie powinno dotyczyć 

minimum trzech lat. Koszty przygotowania bezpośredniego do pracy misyjnej w CFM 
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  Por. Tamże, s. 86–87. 
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w Warszawie, ubezpieczenie na misjach, bilet lotniczy i pomoc w ramach urlopu w kraju 

pokrywa Komisja Misyjna i diecezja, z której pochodzą kandydaci na misjonarzy. 

W ramach bezpośredniego udziału małżeństw i rodzin w misjach możemy wyróżnić 

dwie formy współpracy misyjnej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w misji głoszenia 

ad gentes: praca na misjach oraz uczestnictwo w nowych formach współpracy, jakimi są 

nowe zjawiska związane z przemieszczaniem się ludzi po świecie.  

Skuteczność przyszłej pracy na misjach zależy w znacznej części od tzw. braterstwa 

misyjnego rodziny, czyli od umiejętności życia rodziny w szerszej wspólnocie. Wzajem-

na pomoc przeżywana w rodzinie przygotowuje i wychowuje do życia wspólnotowego 

przeżywanego poza rodziną. W przypadku misji umiejętność takiego funkcjonowania 

staje się podstawowym warunkiem sine qua non, aby pozostać na misjach przynajmniej 

przez kilka lat i aby praca misyjna przyniosła owoce. Są trzy powody, dla których Gras-

selli życie w braterstwie uważa za konieczne. Po pierwsze, rodzina jest obca 

w środowisku, a więc istnieje zagrożenie, że będzie się izolować. Po drugie, rodzina musi 

współpracować z księżmi, zakonnikami, siostrami zakonnymi, którzy mają inną mental-

ność, formację i duchowość. Po trzecie, ze względu na warunki społeczno-

środowiskowe, w których żyjemy, w dużym stopniu zależymy od innych, a więc jeste-

śmy bardziej zobowiązani do tego, by „nosić ciężary jedni drugich” (Ga 6,2)1301.  

Grasselli ukazuje także sposoby przeżywania życia wspólnotowego (braterstwa) ro-

dziny na misjach na różnych poziomach. Pierwszy poziom to rodzina. Relacje między 

członkami rodziny powinny być szczególne i mieć swój czas oraz miejsce. Pewna pry-

watność powinna być zachowana, chociaż żyje się blisko innych, a pewne narody mają 

skłonność do gremialnego nawiedzania domów misjonarzy. Co więcej, ze względu na 

stres, na który jest narażone życie misyjne, potrzebna jest większa delikatność we wza-

jemnych relacjach1302. 

Drugi poziom to grupa misjonarzy. Rodziny, bezżenni misjonarze świeccy, księża, za-

konnicy i zakonnice (zarówno cudzoziemcy, jak i tubylcy) powinni tworzyć specjalne bra-

terstwo. Nie chodzi tylko o wspólne planowanie pracy, zadań duszpasterskich, ale też 

o „życie wspólne”, przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe. To właśnie powinno być 
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pierwszym i podstawowym świadectwem: „Zobaczcie, jak oni się miłują!” (Apologetyk 

39)1303. Tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na pewną szczególną trudność: rodziny 

i świeccy inaczej rozumieją życie wspólne niż księża, zakonnicy i siostry zakonne. Każda 

ze stron ma dobrą wolę, a jednak wydaje się, że wznoszą się między nimi bariery separacji 

i niezrozumienia. Trzeba więc podjąć starania o wzajemne zrozumienie z największą lojal-

nością i pamiętać, że problem ten w pewnym stopniu będzie istniał zawsze1304. 

Wspólnoty chrześcijańskie to trzeci poziom. Braterstwo misyjne nie jest zamknięte 

w sobie i nie jest celem samo dla siebie. Stanowi jedynie zaczątek wspólnoty braci. Tutaj 

następuje jedynie zarysowanie perspektywy znacznie szerszej z podkreśleniem dwóch 

elementów. Po pierwsze, to ubodzy, słabi, chorzy powinni być „bardziej braćmi 

i siostrami”. Po drugie, to rodzina ma więcej okazji do przeżywania tego poszerzonego 

braterstwa, przede wszystkim za sprawą dzieci i kobiet. Kto tego doznał, może zaświad-

czyć, że tak rzeczywiście jest. Rodziny misjonarskie otrzymują szczególną łaskę „posze-

rzonego braterstwa”, za które powinny dziękować Bogu1305.  

Czwarty poziom to wspólnota ludzka. Chrześcijanie, a szczególnie misjonarze, wy-

zbywając się dyskryminacji religijnej, a tym bardziej rasowej czy kulturowej, powinni 

być nasieniem i zaczynem braterstwa, które nie ma prozelitycznych celów, ale rodzi się 

z przekonania, a wręcz doświadczenia mistycznego, że Bóg kocha wszystkich ludzi i nie 

robi między nimi różnic. Rodzina chrześcijańska nigdzie w większym stopniu nie do-

świadcza, że oto urzeczywistnia się jej natura, która polega na byciu znakiem wielkiej 

ludzkiej rodziny i narzędziem powołania wszystkich do powszechnego braterstwa 

w Jezusie Chrystusie1306. 

Małżonkowie oraz rodziny mogą także wyjechać na misje jako wolontariusze. Wo-

lontariat misyjny stanowi pewne novum w polskiej rzeczywistości. Rozwinął się przede 

wszystkim dzięki działalności salezjanów, którzy przeszczepili tę ideę na grunt polski 

w ramach międzynarodowego wolontariatu salezjańskiego. Kolejnymi zgromadzeniami, 

które podjęły się wprowadzenia tej idei, są m.in.: salwatorianie, pallotyni, kombonianie, 

siostry kanosjanki i siostry białe, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich i kapucyni. 
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Z pewnością są jeszcze inne wspólnoty zakonne, które praktykują formę wolontariatu 

misyjnego. W ostatnim czasie powstał także pewnego rodzaju wolontariat misyjny dzia-

łający przy Akademickim Kole Misjologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu czy w ramach diakonii misyjnej Ruchu Światło-Życie, a także w ramach 

duszpasterstwa młodzieży w archidiecezji lubelskiej. Każdy wyjazd wolontariusza 

z organizacją katolicką można by umownie określić jako misyjny wolontariat katolicki. 

Należy go jednak odróżnić od wolontariatu osób, które podejmują pracę w kraju misyj-

nym jako wolontariusze określonej organizacji, np. Polskiej Akcji Humanitarnej, Funda-

cji „Usłyszeć Afrykę” czy w ramach jakiegokolwiek wolontariatu zagranicznego. Posłu-

ga wolontariatu misyjnego nazywana jest czasami „krótkoterminową” pracą na misjach 

oraz po powrocie z misji, „długoterminową” pomocą dla dzieła misyjnego1307. 

Ważnym momentem w życiu małżeństwa i rodziny ad gentes jest jej powrót. 

W pewnym sensie misja, której się podjęło, zatacza koło. Kiedy rodzina już powraca 

i zadomowi się na nowo na swoim terenie, przynosi całą siłę swojego świadectwa. Moż-

na powiedzieć, że w pewien sposób nosi w sobie wszystkie biedy (troski), ale też 

i wszystkie bogactwa ludzi i młodych Kościołów, wśród których żyła. Staje się więc 

wymownym znakiem zerwania zarówno ze światem zamkniętym, egoistycznym, kon-

sumpcyjnym, jak i z obrazem Kościoła, który pochyla się tylko nad samym sobą, aby 

„nasycić” (zaspokoić) własne „praktyki”1308. 

Dlaczego rodzina wraca z misji ad gentes? W powołaniu misjonarskim rodziny ist-

nieje pewien element tymczasowości szczególnie związany z życiem rodzinnym: ze 

względu na pracę zawodową małżonków, dom, narodziny i naukę dzieci, zdrowie. Zda-

rzały się takie rodziny, które wyjechawszy raz na misje, pozostały tam na zawsze. Są one 

jednak zdecydowaną mniejszością i prawie zawsze są to małżeństwa, które nie zostały 

obdarowane potomstwem lub pojechali na misje jako emeryci. Najczęściej rodziny prze-

bywają na misji przez jakiś czas, dłuższy lub krótszy, a potem wracają albo posługują na 

różnych misjach, zależnie od okoliczności1309.  

W każdym przypadku powrót nie jest porażką, lecz darem wpisanym w samo powo-
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łanie misyjne. Rodzina wraca jako świadek posłania ad gentes i jest darem wiary (fidei 

donum) dla Kościoła diecezjalnego, parafialnego i Kościoła domowego. Po przyjeździe 

chce nieść Kościołowi, z którego pochodzi, owoce misji w formie wymiany między Ko-

ściołami, pielęgnować ducha misyjnego i powołania misjonarskie we wspólnocie, 

z której wyszła1310. 

Powrót rodziny z misji wiąże się z dwoma problemami. Pierwszy dotyczy wymiany 

misjonarzy i kontynuacji pracy misyjnej w kraju misyjnym. Kto będzie kontynuował pod-

jętą pracę? Czy sytuacja dojrzała już na tyle, by „miejscowym” pozostawić to, co dotąd 

robili „przyjezdni”? Gdyby tak było, powrót byłby nie tylko możliwy, ale wskazany czy 

może nawet konieczny. Jeśli jednak tak nie jest, to kto powinien się tym zająć? W tej sytu-

acji wspólnota lokalna powinna zadbać o ciągłość pracy wykonywanej na misji, zapewnia-

jąc wymianę misjonarzy w zależności od okoliczności, jakie narzuca tymczasowość życia 

rodzinnego. Oznacza to, że w odpowiednim czasie powinna być przygotowana inna rodzi-

na, by zająć miejsce tej powracającej. Drugim problemem jest podjęcie na nowo życia 

w miejscu pochodzenia. Pojawiają się bowiem trudności praktyczne, takie jak: praca dla 

małżonków, szkoła dla dzieci, mieszkanie. Ponadto często występują problemy 

z przystosowaniem się, niełatwo jest odnaleźć się w społeczeństwie po tym, jak zatraciło 

się świadomość zmian, jakie tutaj zaszły.  

Z misji powraca się, będąc już „innym chrześcijaninem”, z ową wyostrzoną percep-

cją Ewangelii, którą daje przede wszystkim kontakt z ubogimi. W pokonaniu tych trud-

ności powinien pomóc zarówno Kościół diecezjalny, jak i parafialny. Wówczas rodzina 

z doświadczeniem misyjnym stanie się żywym świadectwem wiary, która pokazuje, że 

także trudności oraz długotrwały proces przystosowania się do życia na nowo, są częścią 

powołania i doświadczenia misyjnego, które naznaczyły ową rodzinę na zawsze1311. 

 Jedno z małżeństw – Marta i Marco Ragaini – tak opisało swoje wrażenia po po-

wrocie z pracy misyjnej w Czadzie: „Po sześcioletniej posłudze misyjnej w Ndżamenie, 

stolicy Czadu, w lutym 2001 r. wróciliśmy definitywnie. Pozdrawiając i dziękując 

wspólnocie chrześcijańskiej, w której żyliśmy, jedna z osób odpowiedzialnych za wspól-

noty podstawowe powiedziała: «Przybyliście tu przysłani przez Kościół z waszego mia-
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sta, przez waszą wspólnotę (...). Teraz, kiedy wyjeżdżacie, życzymy Wam, żeby to nie 

był powrót, ale nowe posłanie: idźcie w imieniu Kościoła w Ndżamenie i zanieście do 

Waszego kraju bogactwo i nadzieję wspólnot chrześcijańskich z Czadu»”. Ten człowiek 

odpowiedzialny za wspólnotę był wielkim teologiem i doskonale uchwycił kościelne 

znacznie „powrotu” rodziny misyjnej. Jest to nowe posłanie. Posyłana jest ciągle rodzina; 

posyłającym – tym razem młody lub stary Kościół, w którym ona była; adresatem – Ko-

ściół, do którego się wraca. Potrzebny jest zatem nowy plan i nowa konwencja. Trzeba 

utrzymać żywą duchowość wcielenia, służby i prowizoryczności, duchowość, która nadal 

będzie rodzinna, wspólnotowa i misyjna. Diecezjalne ośrodki misyjne muszą zdać sobie 

sprawę z tego „nowego posłania” i razem z biskupem i/lub z odpowiedzialnymi 

w diecezji za misje sprawić, by dar młodych Kościołów, ich „bogactwa” i ich „nadzieje” 

nie zostały zmarnowane. Jeśli rodzina misyjna wymaga nowego modelu Kościoła i go 

przygotowuje, to rodziny, które wracają, jako posłane na nowo mogą mieć duży wkład 

w jego zrodzenie i umocnienie1312. 

Encyklika Redemptoris misio, ukazując elementy współpracy misyjnej, wskazuje na 

jeszcze jeden element uczestnictwa bezpośredniego małżeństwa i rodziny w misji ad 

gentes, a mianowicie nowe sytuacje związane ze zjawiskiem przemieszczania się ludzi, 

które wymagają od chrześcijan autentycznego ducha misyjnego. 

Z migracją ludzi związana jest turystyka, w której uczestniczą całe rodziny. Dzisiaj 

to zjawisko masowe o charakterze międzynarodowym. W czasie pobytu na wycieczce 

zorganizowanej czy prywatnej oraz na wczasach zawsze pojawia się problem niedzielnej 

czy świątecznej Eucharystii. Niestety, biura podróży nie zapewniają możliwości uczest-

nictwa w niej. Poszukanie parafii w krajach misyjnych, ale nie tylko, powinno być już 

wcześniej zaplanowane.  

 Jako przykład może posłużyć świadectwo jednej z osób zwiedzających różne 

kraje: „Wyjeżdżam średnio 1–2 razy w roku na wycieczki zorganizowane. Oczywiście 

jako praktykujący katolik mam w tym czasie problem moralny, jak powiązać wyjazd 

z możliwością uczestniczenia we Mszy św. lub przystąpieniem do spowiedzi i Komunii 

św. w pierwszy piątek miesiąca. Zawsze wcześniej przed wyjazdem staram się zoriento-

wać, czy w miejscu, do którego się wybieram, będę mogła zlokalizować jakiś kościół 
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katolicki. Jednak bywa też tak, że nie do końca wiem, gdzie dokładnie będę w niedzielę 

lub w piątek. W programie wycieczki mam napisane tylko, że zwiedzamy w tym dniu 

określone obiekty lub miejsca, ale nie wiem, czy będzie możliwość w ramach czasu wol-

nego udać się gdzieś na nabożeństwo. Najgorzej jest wtedy, gdy wybieram się do kraju, 

gdzie katolicy stanowią mniejszość lub wręcz są religią dyskryminowaną, ale bywa, że 

i w takich miejscach udaje mi się odnaleźć kościół, w którym mam możliwość spotkania 

z Bogiem. Oczywiście nie będę ukrywać, że chęć wypełnienia wspomnianych praktyk 

wymaga jakiegoś poświęcenia: rezygnacja z plażowania lub czasu wolnego, opłacenie 

taksówki albo po prostu niebezpieczeństwo samotnego podróżowania po nieznanym te-

renie. Zawsze jednak, kiedy uda mi się dotrzeć do wybranego miejsca, są to niezwykłe 

przeżycia”1313. 

Drugim zjawiskiem związanym z migracją ludzi, a szczególnie całych rodzin, jest 

poszukiwanie pracy. Fakt ten zmusza dziś wiele rodzin do udawania się na tereny, gdzie 

chrześcijaństwo jest nieznane, a czasem odrzucone czy prześladowane. To samo ma 

miejsce także w odniesieniu do wiernych z krajów o dawnej tradycji chrześcijańskiej, 

którzy pracują czasowo w krajach niechrześcijańskich. Okoliczności te stanowią niewąt-

pliwie dobrą okazję, by żyć wiarą i dawać jej świadectwo. W pierwszych wiekach chrze-

ścijaństwo rozszerzyło się przede wszystkim dlatego, że chrześcijanie, podróżując lub 

osiedlając się w regionach, gdzie jeszcze nie głoszono Chrystusa, z odwagą dawali świa-

dectwo swej wierze i zakładali tam pierwsze wspólnoty (por. RMis 82). 

O wiele jednak liczniejsi są mieszkańcy krajów misyjnych i wyznawcy religii nie-

chrześcijańskich, którzy osiedlają się wśród innych narodów ze względu na studia, pracę 

albo warunki polityczne czy gospodarcze panujące w miejscach ich pochodzenia. Obec-

ność tych braci w krajach chrześcijańskich jest wyzwaniem dla rodzin, które powinny 

sprostać właściwemu ich przyjęciu, dialogowi, służbie, dzieleniu się dobrami, dawaniu 

świadectwa i bezpośredniego przepowiadania (por. RMis 82). 
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3.3. Małżonkowie i rodzice świadkami misyjności eklezjalnej 

3.3.1. Święci, błogosławieni i słudzy Boży  

Ostatnia część rozdziału, na przykładzie małżonków kanonizowanych, beatyfikowa-

nych i tych, których proces beatyfikacyjny trwa, ukazuje, jak w codziennym, małżeńskim 

i rodzinnym życiu możliwe jest stawanie się świadkami misyjności eklezjalnej oraz 

w jaki sposób może to prowadzić do świętości. 

Jak dotąd Kościół kanonizował jedną parę małżeńską – Louisa (Ludwika) i Zélię 

(Zelię) Martin1314 oraz beatyfikował również jedną parę małżeńską – są to Luigi (Alojzy) 

i Maria Beltrame Quattrocchi1315, a wśród wielu par, których proces beatyfikacyjny obec-

nie trwa, są m.in.: Tomás i Paquita (Franciszka) Alvira1316, Giovanni (Jan) i Rosetta (Ró-

ża) Gheddo1317, Jerônimo (Hieronim) i Zélia de Castro Abreu Magalhães1318 oraz Sergio 

(Sergiusz) i Dominika Bernardini1319. Życie wszystkich tych małżeństw duchem misyj-

nym ad intra, ad extra oraz ad gentes jest namacalnym dowodem na to, że otwartość na 

dzieło misyjne i odpowiedzialność za nie stanowi ważny element życia rodziny, zauwa-

żony i potwierdzony przez Kościół. 

3.3.1.1. „Misjonarze” miłości i życia  

Misyjność ad intra wspomnianych par małżeńskich przejawiała się przede wszyst-

kim w ich miłości do Boga i Kościoła. Msza św. stanowiła centrum ich życia – i to nie 
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tylko w niedzielę i święta, ale każdego dnia. To z Eucharystii czerpali największą siłę do 

życia w świętości, która owocowała bogatym życiem duchowym całej rodziny. Codzien-

na wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, co-

dzienny rachunek sumienia, udział w pielgrzymkach, zaangażowanie w życie parafii – 

kreowało ich postawę na „misjonarzy” miłości Boga i Kościoła. 

Ale misyjność ad intra to także miłość małżeńska, bez której nie mogliby razem 

wejść na drogę świętości. Analizując życiorysy tych par, widzimy, że miłość małżeńska 

polegała na odkrywaniu i doświadczaniu Boga w dobroci i pięknie współmałżonka. Ich 

bycie razem i wzajemna pomoc były służbą Bogu w cudownej, żywej rzeczywistości 

drugiej osoby. W życiu codziennym małżonkowie zawsze patrzyli na dobro drugiego, 

zapominając o sobie. Wzajemną miłość okazywali sobie poprzez drobne, codzienne 

ludzkie gesty, dużo ze sobą rozmawiali.  

Ofiarna miłość małżeńska, bezwarunkowo otwarta na nowe życie, przerodziła się 

w rodzicielstwo. Największym ich pragnieniem było zrodzenie potomstwa, ale nie dla 

siebie samych, ale dla Tego, który jest Dawcą życia. Stworzyli rodziny wielodzietne, 

w których najważniejsze było wychowanie dzieci w duchu religijnym, w miłości do Boga 

i Kościoła oraz szacunku dla drugiego człowieka. W tych Kościołach domowych proszo-

no Boga, by powołaniem dla ich dzieci była służba Panu. Cały trud wychowania religij-

nego, odpowiedniej formacji, atmosfery domu, dobrego przykładu, świadectwa życia, 

który pociągał bezwarunkowo, zaowocował odczytaniem i zaakceptowaniem różnych 

powołań przez dzieci: kapłańskich, zakonnych i misjonarskich. Te rodzinne domy stawa-

ły się pierwszym seminarium, prenowicjatem. 

3.3.1.2. „Misjonarze” miłosierdzia  

Z wiary i miłości do Boga wypływała miłość do bliźniego – źródło misyjności ad 

extra małżonków, która przejawiała się w ich postawie „misjonarzy” miłosierdzia. Miło-

sierdzie wyraża się zawsze w konkretnym działaniu. Tak było również w przypadku mał-

żonków, którzy poprzez konkretne i bezinteresowne czyny ukazywali, jak pięknie może 

być realizowana misyjność ad extra w codziennym życiu rodziny. Na różny sposób czy-

nili uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, dając świadectwo realizacji przykaza-



nia Chrystusa: „Mnieście uczynili” (Mt 25,40)1320. Troska o rozwój duchowy tych 

wszystkich, których Bóg stawiał na ich drodze, o zbawienie ich dusz było, dla tych mał-

żonków priorytetem. Czyniony przez nich apostolat ad fidem przejawiał się więc w tym, 

by jak największą liczbę dusz zaprowadzić do Chrystusa. Podejmowali w tym celu prze-

różne kroki. Uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych różnych stowarzyszeń i grup 

apostolskich, oddawali się działalności parafialnej, organizowali m.in. kursy dla narze-

czonych z różnych środowisk społecznych. Za najlepszą broń w tej walce o ludzkie dusze 

uznawali modlitwę. Poprzez swoje świadectwo, modlitwy i czyny, starali się głosić Do-

brą Nowinę wszystkim napotkanym ludziom. To właśnie ich własny przykład życia 

chrześcijańskiego pociągał innych do Boga.  

Troszcząc się o życie duchowe bliźniego, nie pozostawali też obojętni na jego po-

trzeby materialne, pozwalające mu godnie żyć. Nie ograniczali się do przekazywania 

części swoich pieniędzy na cele charytatywne. Jednym z wyrazów ich miłosiernej posta-

wy była gościnność – życzliwe i wspaniałomyślne przyjmowanie każdego, kto tego pra-

gnął czy potrzebował. Właściwie każda z tych par prowadziła tzw. otwarty dom. Ubogi, 

pukający do drzwi ich domu przyjmowany był jako znak błogosławieństwa. Otaczali 

opieką również chorych i umierających. Miłość przepełniona miłosierdziem skłaniała 

małżonków także do wyjścia poza drzwi własnego domu, by nierzadko nawet na ulicy 

zatroszczyć się o potrzebujących. W życiorysach tych rodzin jest wiele przykładów tej 

ludzkiej troski, zawsze bezinteresownej, przepełnionej miłością i ofiarą. Głęboka wiara 

stawała się impulsem do pomocy innym nawet wtedy, kiedy ceną mogło być ich własne 

życie. Wszyscy ci małżonkowie służyli słabszym, ofiarując im lepsze i godniejsze życie, 

stając się w ten sposób autentycznymi „misjonarzami” miłosierdzia. 

3.3.1.3. Troska o misje ad gentes  

Misyjność ad gentes wyrażona była przez troskę o misje zarówno samych małżon-

ków, jak i ich dzieci, którzy razem tworzyli prawdziwie misjonarskie rodziny. Szczegól-

ną formą misyjnego świadectwa rodziców jest przyjęcie przez nich „w pewnej mierze” 

odpowiedzialności za rozwój Kościoła „aż po krańce ziemi” poprzez formalną przyna-
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leżność do Papieskich Dzieł Misyjnych1321.  

Przejawem przyjęcia tej odpowiedzialności było zaangażowanie małżonków 

w dzieło misyjne, w czym stawali się godnym wzorem do śladowania. Nie bez powodu 

Jan Paweł II na zakończenie homilii na Mszy św. beatyfikacyjnej Alojzego i Marii za-

chęcił wszystkie małżeństwa i rodziny, aby bez lęku i odpowiedzialnie, na wzór błogo-

sławionych małżonków, wywiązywali się z zadań, które na nich spoczywają. Mówił: 

„Odnówcie w sobie zapał misyjny, tworząc wasze domy uprzywilejowanym środowi-

skiem głoszenia i przyjmowania Ewangelii w atmosferze modlitwy i w konkretnej soli-

darności chrześcijańskiej”1322.  

Małżonkowie obdarzeni byli duchem misyjnym, który wynikał z ich miłości do Boga 

i do Kościoła, śledzili z uwagą przedsięwzięcia misyjne, włączali się w pomoc dziełu mi-

syjnemu Kościoła powszechnego poprzez modlitwę i składanie ofiar na rzecz Papieskich 

Dzieł Misyjnych. I – co ważne – wychowując swoje dzieci w wierze chrześcijańskiej, za-

szczepili w nich zapał misyjny. Modlili się wraz z nimi o nawrócenie świata, a później, gdy 

już ich dzieci były dorosłe, nieustannie modlili się w intencji ludzi, z którymi pracowały ich 

dzieci.  

Tam, gdzie Bóg ich postawił – czy to w normalnym codziennym życiu, czy na go-

spodarstwie z 300 niewolnikami, sami także stawali się „misjonarzami”. Świadectwem 

swego życia, głoszeniem słowa Bożego, przygotowaniem do sakramentów św., okazy-

waniem miłości i szacunku poprowadzili innych do Boga. Patrząc na życie wszystkich 

tych małżonków, ich zatroskanie o właściwe wypełnianie powołania przez ich dzieci, 

wyraźnie widać, jak byli świadomi swojej odpowiedzialności za świat oraz jak starannie 

pielęgnowali w sobie ducha prawdziwie katolickiego i poświęcali swe siły dziełu ewan-

gelizacji. Byli jednocześnie przeświadczeni, że pierwszą i najważniejszą ich powinnością 

w szerzeniu wiary jest głębokie życie chrześcijańskie (por. AG 36). W kazaniu podczas 

beatyfikacji Ludwika i Zelii Martin (która odbyła się dokładnie podczas Światowego 

Dnia Misyjnego) kard. José Saraiva Martins powiedział: „Kościół dziś nie podziwia tylko 

świętości ich życia, ale rozpoznaje w tym małżeństwie wzniosłą świętość instytucji miło-

ści małżeńskiej, takiej, jaką powołał sam Stwórca (…). Dziękuję Bogu – mówił dalej 
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kard. Martins – ponieważ Ludwik i Zelia są przykładem wyjątkowym rodziny wrażliwej 

na dzieła misyjne. Oto racja, dla której papież pragnął, by ta beatyfikacja odbyła się 

w tym dniu, tak drogim dla całego Kościoła powszechnego, jak również, by zjednoczyć 

rodziców, mistrzów Ludwika i Zelię z ich córką, Teresą, która stała się Patronką Misji 

i Doktorem Kościoła”1323. 

Tym bardziej więc, mówiąc o misyjności ad gentes, nie można nie spojrzeć na misje 

w życiu dzieci małżonków, zwłaszcza tych, które w sposób szczególny zaangażowały się 

w misyjne dzieło. 

Wyjątkową postacią jest tutaj wspomniana już córka świętych państwa Martin – Te-

resa Martin, która mając zaledwie 14 lat powiedziała: „Mam już wystarczająco wielkie 

pragnienie stania się misjonarką: cóż by się stało, gdybym poszerzyła swoje aspiracje 

jeszcze o ten apostolat? Chcę być karmelitanką”1324. Już na wiele lat przed rozpoczęciem 

procesu beatyfikacyjnego Teresa z Lisieux była czczona jako siostra misjonarzy. Wyzna-

nie Teresy: „Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty” 

wzbudziło wśród misjonarzy wiarę w jej autentyczną miłość i wstawiennictwo w trudach 

misyjnych1325. 14.12.1927 r. Pius XI wydał dekret ogłaszający św. Teresę patronką misji.  

Najmłodsza córka Tomasza i Franciszki Alvira pracowała na misjach w Kenii od 

1981 r. Kilkoro dzieci Dominiki i Sergio Bernardini powołanych zostało do pracy misyj-

nej. Syn Giovaniego i Rosetty Gheddo, Piotr, w 1945 r. wstąpił do PIME (Papieski Insty-

tut Misji Zagranicznych), a w 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie. Warto też dodać, że 

napisał około piętnastu biografii misjonarzy, a za swoją pracę niejednokrotnie był nagra-

dzany1326.  

 

 

3.3.1. Praca małżeństw i rodzin na misjach na podstawie ich świadectw  

 

Na potrzeby niniejszej pracy naukowej przeprowadzono także analizę opierającą się 
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na świadectwach małżeństw i rodzin pracujących na misjach. Jest to kolejny krok 

w kierunku zbadania udziału małżeństw i rodzin w misyjnym dziele Kościoła. Zestawie-

nie i porównanie różnych świadectw doprowadziło autora pracy do ciekawych wniosków 

wzbogacających badany temat. Dostrzeżone zostały nowe aspekty, w świetle których 

różne problemy dotyczące małżeństw i rodzin na misjach zyskały zupełnie inny, nowy 

wymiar1327.  

W celu zanalizowania pracy małżeństw misyjnych zebrano ich świadectwa w postaci 

listów, wypowiedzi radiowych, telewizyjnych czy wywiadów opublikowanych w prasie 

oraz w Internecie. W ten sposób powstała baza 33 świadectw. Z tego względu, że świa-

dectw polskich małżeństw jest niewiele, wzięto pod uwagę również małżonków spoza 

Polski.  

3.3.1.1. Sylwetki analizowanych misyjnych małżeństw 

Małżeństwa pochodzą z 6 krajów: Ekwadoru, Hiszpanii, Polski, Słowacji, USA 

i Włoch. Misyjne świadectwa obejmują terytoria misyjne znajdujące się w następujących 

krajach: Benin, Chiny, Czad, Ekwador, Filipiny, Japonia, Kambodża, Kamerun, Kazach-

stan, Kenia, Libia, Meksyk, Mongolia, Mozambik, Papua Nowa Gwinea, Peru, RPA i 

Tanzania.  

Małżeństwa te były posyłane przez różne struktury kościelne: diecezję, Drogę Neo-

katechumenalną, Zgromadzenie Maryknoll, międzynarodowe wolontariaty oraz inne 

organizacje i zgromadzenia. 

Wśród badanych małżeństw najczęściej były to rodziny wychowujące dzieci, które 

przyszły na świat często już podczas pobytu ich rodziców na misjach. Były również mał-

żeństwa co dopiero rozpoczynające wspólną drogę albo takie, które po odejściu dzieci 

z domu postanowiły bardziej poświęcić się Kościołowi. Aby spełnić swoje marzenie i na 

nowo podjąć pracę za granicą, Kevin i Christiana czekali, aż ich dzieci dorosną 

i usamodzielnią się. I doczekali się. Małżonkowie przeżywają drugą młodość i myślą, aby 

pozostać na misji jeszcze kolejne trzy lata. Jak widać, nigdy nie jest za późno, by odpowie-

dzieć Bogu „tak” na Jego wezwanie do pracy na misjach (Kevin i Christina Cahalan [USA] 
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– Kenia; małżeństwo posłane na misje przez Zgromadzenia Maryknoll)1328. 

Na misje wyjeżdżają zarówno czynni zawodowo, jak i emeryci. Reprezentują oni 

różnorodne branże i poziomy wykształcenia. Są wśród nich:  

 – lekarze (Paolo i Emanuela Simone [Włochy – diecezja Di Senigallia] – Czad; mał-

żeństwo posłane na misje przez biskupa diecezjalnego)1329;  

 – bankowcy i informatycy (Claudio i Ursula Bachetti [Włochy – archidiecezja Agri-

gento Chiaramonte] – Mozambik; małżeństwo posłane na misje przez biskupa diece-

zjalnego)1330; 

 – inżynierowie i gospodynie domowe (Andrzej i Lidia Jurczykowie [Polska] – Ka-

zachstan; małżeństwo misyjne z Drogi Neokatechumenalnej)1331;  

 – architekci i agenci nieruchomości (Peter i Pamela McBride [USA] – Kenia; małżeń-

stwo posłane na misje przez Zgromadzenia Maryknoll)1332; 

 – aptekarze i handlowcy (Christophe i Carmela Magand [Włochy – diecezja San Seve-

ro] – Benin; małżeństwo posłane na misje przez biskupa diecezjalnego)1333;  

 – zawodowi kierowcy i pedagodzy (Grzegorz i Lidia Łuszczkiewiczowie [Polska] – 

Peru; małżeństwo posłane na misje przez międzynarodowe wolontariaty)1334. 

We wszystkich przypadkach ich doświadczenie zawodowe, umiejętności 

i kompetencje są wykorzystywane w pracy misyjnej, a także w trakcie niesienia pomocy 

dla miejscowej ludności.  

Zazwyczaj to osoby spełnione zawodowo, które niejednokrotnie osiągnęły sukces 

materialny bez żalu oddany lub przeznaczony na pomoc dla potrzebujących.  

Dla misji poświęcili cały dorobek swojego życia: sprzedali dom i 25-letni biznes. 

Wyjechali do Kambodży, gdzie prowadzą dom dla dzieci z HIV i AIDS. Ponadto opieku-

ją się dziećmi, które nie mają rodziny. Kathy pomaga również wdowom i bezrobotnym 

kobietom z HIV, włączając je w program produkcji kołder (John i Kathy Tucker [USA] – 
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Kambodża; małżeństwo posłane na misje z Zgromadzenia Maryknoll)1335. 

 Decyzję o wyjeździe jako wolontariusze do salezjańskiej misji w Monrovii podjęli 

po długim czasie rozmyślań, modlitwy i walki duchowej. Przygotowania do tej wyprawy 

były trudne i wymagały wielu wyrzeczeń. Musieli zrezygnować z pewnych intratnych 

kontraktów, które nagle się pojawiły, oraz ze swojego życia zawodowego. Rozdali na-

gromadzony przez całe życie majątek (2 domy i fundusze), na własny koszt odbyli wiele 

badań i szczepień” (Edward i Lila Sobótko [Polska] – Liberia; małżeństwo posłane na 

misje przez międzynarodowe wolontariaty)1336.  

3.3.1.2. Motywacje wyjazdu na misje 

Czy wyjazdy rodzin na misje mają sens? Uczestnicy misji nie mają co do tego naj-

mniejszych wątpliwości. „«Dlaczego nie wyjadą tam księża – pytają nas – albo misjona-

rze?» Jadą, jak najbardziej, ale tam są potrzebni ludzie, którzy dają przykład życiem 

z takimi samymi problemami, jakie mają miejscowi” (Andrzej i Lidia Jurczykowie)1337. 

Małżonkom towarzyszy nadzieja, ale też obawa o to, co zastaną na miejscu, 

o zdrowie, zwłaszcza dzieci, o warunki kształcenia, mieszkania itd. To typowe obawy 

większości rodziców. Ich decyzja często wzbudza zdziwienie, a nawet niezadowolenie 

otoczenia, co nie pomaga w przygotowaniu się do wyjazdu. Jak sami mówią, w czasie 

tych przygotowań doświadczyli, że „«świat» upomina się o człowieka, przeszkadza, wal-

czy, nie chce wypuścić, utrudnia, próbuje zniewolić, zawrócić i ciągle woła: «Zostań!», 

«Nie jedź!»” (Edward i Lila Sobótko)1338. 

Czy zawsze jest to decyzja poprzedzona długim przygotowaniem i przemyśleniami? 

W zdecydowanej większości to rodziny, które świadomie wybrały taką drogę, a sama 

misja była/jest częścią ich wieloletniej pracy na rzecz Kościoła. Zaraz po ślubie prawie 

półtora roku Przemysław i Ałła pracowali razem w sekretariacie Centrum Formacji Mi-

syjnej. Ciągle powracała do nich myśl o wspólnym wyjeździe misyjnym, gdzieś daleko. 

Mieli pragnienie, by – choć na jakiś czas – zostawić wszystko i być do dyspozycji Ko-
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ścioła misyjnego na pierwszej linii (Przemysław i Ałła Grzechowiakowie [Polska – ar-

chidiecezja gnieźnieńska] – Czad; małżeństwo posłane na misje przez biskupa diecezjal-

nego)1339. Decyzja o wyjeździe na misje nie była natychmiastowa, dojrzewała w ciągu 

kilku lat wypełnionych intensywnym zaangażowaniem kościelnym (Sandro i Marta Piz-

zati [Włochy – diecezja Padwa] – Ekwador; małżeństwo posłane na misje przez biskupa 

diecezjalnego)1340. Czasami impulsem jest ważne wydarzenie, np. narodziny dziecka, 

które zmienia sposób patrzenia na świat i wzbudza pragnienie odwdzięczenia się za za-

istniały cud. 11.01.2009 r. urodziła się ich córka – Martyna. Wraz z jej narodzinami po-

jawiła się w ich głowach wątpliwość, czy to, co dotąd robili, jest stuprocentowym odda-

niem się Panu Bogu. Czegoś im brakowało. Modlili się, analizowali swoje talenty i to, do 

czego Bóg chciałby je wykorzystać. Tak trafili do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjne-

go, gdzie zrodziła się myśl, aby zostać świeckimi misjonarzami (Michał i Edyta Jaroszo-

wie – [Polska] – Peru, Salezjański Wolontariat Misyjny)1341. Zdarza się również i tak, że 

wyjazd na misje jest, a raczej wydaje się, przypadkowy. Nigdy nie chcieli wyjechać na 

misje. Jednak po przejściu na emeryturę postanowili ofiarować coś więcej dla Kościoła. 

Aleksander, będąc na rekolekcjach dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zapytał 

swego opiekuna (autora niniejszej dysertacji), o możliwości „aktywnego włączenia się 

w życie Kościoła”. Zaproponował jemu i jego żonie wyjazd na misje (Aleksander 

i Barbara Szanieccy [Polska – archidiecezja gnieźnieńska] – Tanzania; małżeństwa po-

słane na misje przez biskupa diecezjalnego)1342.  

3.3.1.3. Wkład pracy na misjach 

Jakie zadanie może mieć rodzina, często wielodzietna, która zostawia za sobą kom-

fortowe życie i rusza w nieznane? Czy to nie jest rola duchownych misjonarzy, by głosić 

Ewangelię aż po krańce świata? Jakie znaczenie ma w tym kontekście małżeństwo, które 

w przeciwieństwie do osób duchownych, nie może poświęcić całego czasu dla innych, bo 

ma jeszcze obowiązki wobec siebie i swoich dzieci. Z wypowiedzi małżonków wynika 
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jednak, że taki przykład może mieć taką samą, a w niektórych aspektach nawet większą 

wartość niż praca duszpasterska. Misja rodziny w danym miejscu polega na zwyczajnym, 

normalnym życiu, z tą „tylko” różnicą, że opiera się wyłącznie na Bogu i świadczy 

o Nim swoją postawą. Dużą rolę w ewangelizacji odgrywają dzieci, które integrują się ze 

środowiskiem swoich rówieśników (Andrzej i Lidia Jurczykowie)1343.  

Zazwyczaj zatem jest tak, że każda rodzina wyjeżdżająca na misje ma jakiś konkret-

ny cel pobytu. To przede wszystkim wsparcie księży misjonarzy i lokalnych wspólnot 

w realizacji konkretnych projektów (np. budowa świątyni, szkoły, ośrodka medycznego) 

czy bieżącej działalności. W rzeczywistości okazuje się jednak, że efekty ich pracy dale-

ko wykraczają poza tak określone cele, a czasem jedna rodzina może się pochwalić osią-

gnięciami na miarę rządowego programu. W zdecydowanej większości dotyczą one pro-

blemów społecznych i ekonomicznych, z którymi boryka się miejscowa ludność. 

Z czasem okazało się, że ich zawody i umiejętności są bardzo przydatne na każdym kro-

ku ich posługi. Aleksander znalazł pracę w miejscowej średniej szkole. Jest administrato-

rem, głównym księgowym, kasjerem i częściowo zaopatrzeniowcem. Barbara z kolei robi 

proste projekty budowlane, ponadto maluje obrazy do kościołów, uczy szycia i robótek 

ręcznych, pracuje z dziećmi i kobietami (Aleksander i Barbara Szanieccy)1344; Sandro 

i Marta realizowali także inne projekty, jeden z nich dotyczył np. rodzin zastępczych. 

Z czasem projekt ten został przyjęty przez ministerstwo jako wzór w prowadzeniu poli-

tyki opiekuńczej w związku z likwidacją sierocińców. Państwo Pizzati dokonali jeszcze 

innego ważnego wyboru: zawsze do każdego projektu angażowali innych partnerów, 

lokalnych i nie tylko: Unicef, WHO, instytucje, rady dzielnicowe, komitet kobiet… 

Uważają bowiem, że „kiedy bieda jest strukturalna, trzeba zaangażować struktury teryto-

rialne”. W ten sposób mają też do dyspozycji więcej środków (Sandro i Marta Pizza-

ti)1345.  

Jednak bez względu na to, gdzie i co robią oraz jakie są efekty ich pracy, rodziny ja-

dą na misję przede wszystkim po to, „by żyć jak bracia pośród braci, czyli by dzielić 

z nimi życie. Oto nasz sposób bycia misjonarzami: przyjaźń z ludźmi, dzielenie się je-
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dzeniem, wymiana doświadczeń i życzliwości. Jesteśmy tutaj nie po to, żeby coś dla nich 

zrobić, ale żeby z nimi żyć” (Christophe i Carmela Magand [Włochy – diecezja San 

Severo] – Benin; małżeństwo posłane na misje przez biskupa diecezjalnego)1346. 

Oczywiście, najważniejszym celem dla rodzin na misjach jest dzielenie się wiarą i 

ewangelizacja. Robią to raczej poprzez przykład swojego życia, a nie naukę, tym bar-

dziej, że w wielu miejscach głoszenie Ewangelii jest zabronione przez miejscowe władze. 

Doświadczenie Nicola i Moniki nie polegało na otwartym głoszeniu Ewangelii (nie było-

by to możliwe). Nawet osobiste praktyki religijne (modlitwa) realizowane były prywat-

nie, w domowym zaciszu. „Zresztą, jeśli udajesz się do innego kraju, musisz przestrzegać 

obowiązujących tam zasad. Jesteśmy przekonani, że tylko Chińczycy mogą ewangelizo-

wać Chińczyków, dla cudzoziemców jest to niemożliwe» – opowiadają Nicola i Monica. 

Ich świadectwo było zatem przede wszystkim «milczące». Nigdy nie mówiliśmy 

o wierze, ale myślę, że sam fakt, iż pracowaliśmy za darmo, przykładając szczególną 

uwagę do relacji międzyludzkich, w tamtych warunkach stanowiło świadectwo – wspo-

mina Nicola. – Zdarzyło się, że ktoś nas zapytał, czy jesteśmy katolikami, oczywiście 

odpowiedzieliśmy, że tak. Jednak nie posunęliśmy się dalej, gdyż byłoby to nieostrożne” 

(Nicola i Monica Soana [Włochy] – Chiny; małżeństwo posłane na misje przez między-

narodowe wolontariaty)1347. 

Misje zmieniają rodziny. „Będąc na misjach, otrzymuje się więcej niż się daje, po 

powrocie zaś należy dzielić się tym bogactwem ze wspólnotą, która misjonarza posłała” 

(Giuseppe Conti i Rosaria Beretta (Włochy – archidiecezja Mediolan) – Kamerun, Mał-

żeństwa posłane na misje przez biskupa diecezjalnego)1348; „Podróż była niesamowitym 

doświadczeniem. Afryka oferowała więcej niż oczekiwaliśmy. To, co zrobiło na nas naj-

większe wrażenie, to powitanie oraz gościnność, której doświadczaliśmy w każdym od-

wiedzanym miejscu” (Peter i Pamela McBride)1349; „Doświadczenie z Halimą pozwoliło 

nam zrozumieć, że możemy bardziej otworzyć się na dzieci i ich potrzeby. W ten sposób 

spełniamy nasze misyjne zadania jako małżeństwo” (Przemysław i Ałła Grzechowiako-
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wie)1350. 

Misje mogą być także sposobem na powrót lub ponowne odkrycie żywej wiary. 

Jeszcze kilka lat temu nie byli „ludźmi Kościoła”. Ursula chodziła do kościoła 

w niedzielę, dlatego że zawsze tak robiła. Nic więcej. Claudio zaś wstępował do kościoła 

– nie można więc mówić, że do niego chodził – tylko na Boże Narodzenie i na Wielka-

noc. Ich życie nie miało nic wspólnego z wiarą i praktykami religijnymi. Później, gdy ich 

relacja uczuciowa rozwinęła się, pojawił się wymiar religijny. Poczuli wówczas pragnie-

nie spotkania Boga albo czegoś duchowego, co nadałoby sens ich uczuciu oraz wspólne-

mu życiu w przyszłości. Pomagali sobie nawzajem, ale bez odwoływania się do struktur 

kościelnych (Claudio i Ursula Bachetti)1351. 

Małżonkowie mają świadomość, że walczą o coś znacznie więcej niż doczesne wy-

gody i życie w bogactwie. Z pełną odpowiedzialnością wybierają życie wśród najbied-

niejszych, często doświadczając chorób, cierpienia, biedy. Jednak dzięki temu uratowali 

wielu ludzi. Mowa tu o ocaleniu tym najważniejszym – duchowym. Ludziom bowiem 

będącym na skraju człowieczeństwa, zrezygnowanym i samotnym pokazali nowe życie 

oraz miłość, o której mówi Chrystus. Trzeba pamiętać o tym, że w wielu krajach misyj-

nych większym problemem niż ubóstwo jest to, że ludzie czują się niekochani, a ich smu-

tek przeradza się w rozpacz. Dlatego też wiele małżeństw i całych rodzin zostawia 

wszystko i jedzie do najodleglejszych krajów, by głosić największą nowinę ratującą życie 

wielu: „Jest Ktoś, kto się o Ciebie troszczy i Cię kocha. To Chrystus”. Niech najlepszym 

tego dowodem będzie jedno z małżeństw posłanych na misje: Antonio i Lorena Calzava-

ra (Włochy – diecezja Padova – Kazachstan; małżeństwo misyjne z Drogi Neokatechu-

menalnej)1352. Małżonkowie ci czuli, że Pan Bóg wzywa ich, by ofiarowali swoje życie 

innym – w miejscu, do którego On ich pośle. Kierowało nimi głębokie poczucie 

wdzięczności za to, co Bóg im uczynił, i pragnęli dzielić się tym doświadczeniem 

z innymi. Wraz z piątką dzieci wyjechali na misje w październiku 1995 r. „Kiedy zapro-

ponowano nam wyjazd do Kazachstanu, zgodziliśmy się – wspomina Lorena. – Potem 

otworzyliśmy atlas, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Po pierwszym zachwycie przygodą, 
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ogarnął mnie rodzaj paniki. Co z nami będzie? W zimnie, bez dalszych planów, bez eme-

rytury, bez perspektyw na starość… Wtedy otworzyłam Biblię i moje oczy skierowały się 

na słowa z 29. rozdziału Księgi Jeremiasza: «Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie 

zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by za-

pewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do mnie 

swe modlitwy, a ja was wysłucham» (Jr 29,11–12)”. Mimo pewnych obaw i wielu trud-

ności małżonkowie doświadczają, że praca społeczna jest najważniejsza w ewangelizacji. 

„Jest środkiem, który pozwala przekazać przesłanie: Ktoś się o ciebie troszczy. Więk-

szym problemem niż ubóstwo jest fakt, że ludzie czują się niekochani. Dla ludzi, którzy 

muszą zmagać się z bólem wypełniającym ich życie, ważne są relacje międzyludzkie”. 

Według małżonków Calzavara nie trzeba przesłania „dostosowywać do różnych sytua-

cji”, bo wystarczającym świadectwem jest po prostu bycie sobą: „Widzą, że siadamy 

wspólnie do stołu, trzymamy w domu porządek, widzą we mnie ojca troszczącego się 

o dzieci, są zdziwieni, ale wielu zaczęło robić tak jak my (…). Zasadniczą rolę odgrywa 

też wtajemniczenie chrześcijańskie: jeśli zaczynają zbliżać się do Boga, potem to On 

w nich działa. Szybko zmieniają swoją postawę: zaczynają sobie wzajemnie pomagać. 

Około 80% osób przychodzących do parafii było alkoholikami, którym potem udało się 

wyjść z nałogu. To ewangelizacja niesie ze sobą nową kulturę”1353. 

Dawać świadectwo prawdzie jest niezwykle trudne we współczesnym świecie. Po-

kusa łatwego, skupionego na dobrach materialnych i przyjemnościach, życia otacza kato-

lickie rodziny zewsząd. Taki obraz pokazują telewizja, prasa i Internet. Często małżeń-

stwa i rodziny żyjące zgodnie z Bożym prawem, na co dzień kierujące się Jego słowem, 

są traktowane przez znajomych, a nawet bliskich, jako co najmniej osobliwość. Życie 

takie wymaga wielu wyrzeczeń, cierpliwości i wytrwałości, a jednocześnie zaufania Bo-

gu. Jednak ich przykład w zeświecczonych społeczeństwach staje się dla wielu „świa-

tłem” prowadzącym na ścieżkę, z której zeszli już bardzo dawno temu.  

Wśród małżeństw i rodzin tych coraz częściej można spotkać osoby pragnące pójść 

krok dalej; chcące świadczyć o miłości Boga, wspierać budowę wspólnoty tam, gdzie 

czują się jeszcze bardziej potrzebne, choć ich zdrowie, a zdarza się, że i życie, mogą być 

zagrożone. W miejscach bowiem, gdzie zostają posłane, nie ma luksusów współczesnej 
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cywilizacji, a bieda, czy wręcz nędza, przybiera niewyobrażalne formy. To małżeństwa, 

a nawet całe rodziny wyjeżdżające na misje.  

Poddając analizie zebrany materiał, na pierwszy plan wysuwa się pytanie dotyczące 

podjęcia zarówno przez małżeństwo, jak i całą rodzinę, decyzji o wyjeździe na misje. 

Skąd małżonkowie czerpali motywację, by zdecydować się na tak heroiczny – i w oczach 

ludzkich ryzykowny pod każdym względem – krok? Następnie ukazane będą cele 

i charakterystyka małżeństw i rodzin pracujących na misjach oraz specificum ich pracy 

na misjach.  

Małżeństwa fidei donum – bez względu na pochodzenie, wykształcenie, zamożność 

i dotychczasowe doświadczenia w pracy na rzecz Kościoła i wiernych, często z biednych 

i patologicznych społeczności we własnych krajach – po przyjeździe na misje doświad-

czają niespotykanej w krajach Zachodu nędzy. Okazuje się, że bieda biedzie nierówna 

i to, co w Polsce czy Europie uchodzi za ubóstwo, w krajach misyjnych jest szczytem 

marzeń dla większości społeczeństwa. Nowo przybyłych zszokowała wszechobecna nę-

dza. Po dwóch dniach przyzwyczaili się do charakterystycznego zapachu ich dzielnicy 

oraz do nieustannie przyglądających się im ludzi (Ubaldo i Monste [Hiszpania] – Filipi-

ny; małżeństwo misyjne z Drogi Neokatechumenalnej)1354; „Najgorsze były warunki 

życia w slumsach otaczających Nairobi, w których żyje około 2 milionów ludzi”. Peter 

i Pamela odwiedzali „domy”, które były zrobione z kawałków ocynkowanej blachy. Nie 

było kanalizacji. Brakowało też miejsca na przejazd samochodu strażackiego czy karetki. 

Aby zdobyć wodę, trzeba było przebyć wiele kilometrów. Należało to do obowiązków 

kobiet i dzieci (Peter i Pamela McBride)1355.  

Dużym problemem w kontaktach z miejscowymi okazywały się często właśnie róż-

nice ekonomiczne. Nawet najskromniej uposażeni misjonarze w porównaniu z tubylcami 

żyli jak „bogacze”. Styl życia i styl prowadzenia misji tworzą dla państwa Simone jedną 

całość: braterskie relacje i umiarkowanie są nierozdzielne, zwłaszcza w kontekście ubó-

stwa. Posiadanie samochodu lub innych dóbr uważanych za luksusowe natychmiast stwa-

rza dystans, przeszkodę w kontaktach, a zatem w prowadzeniu misji, jeśli prawdą jest, że 

celem misji jest budowanie wspólnoty, a nie tworzenie wielkich dzieł – jak mówią. – „Im 
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mniej się posiada, tym łatwiej zostać przyjętym i nawiązać kontakty” (Paolo i Emanuela 

Simone)1356.  

Różnice ekonomiczne to jedynie początek trudności, jakie czekają na rodziny wy-

jeżdżające na misje. O wiele trudniejsze do pokonania są bariery wynikające z różnic 

kulturowych. To problem zarówno dla misjonarzy, jak i miejscowej ludności, nawet wte-

dy, gdy obie strony starają się jak mogą najlepiej. Różnice te są widoczne zarówno 

w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, Ameryce Południowej, jak i w Azji. To 

przede wszystkim rola kobiety w społeczności i małżeństwie oraz stosunek do dzieci. 

„Emanuela musiała zmierzyć się z kulturą, która wyznacza kobiecie rolę inną niż ta, któ-

rą ona prezentowała: sam fakt, że pracowała, stawiał ją poza przeważającym schematem. 

Z drugiej strony Paolo był postrzegany jako mąż, który nie umie podporządkować sobie 

żony” (Paolo i Emanuela Simone)1357; „(…) w Chinach prawo zabrania rodzinom posia-

dania więcej niż jednego dziecka. Prowadzi to do częstych aborcji, na porządku dzien-

nym jest aborcja dzieci upośledzonych lub porzucanie ich po urodzeniu” (Nicola 

i Monica Soana)1358. 

Jednak nawet w tak trudnej kwestii, jaką są różnice kulturowe, świadectwo codzien-

nego, pełnego miłości i wzajemnego szacunku życia rodzin na misjach przynosi wymier-

ne efekty. „U mnie z żoną jest tak: jeśli mamy samochód, to mamy go wspólnie. Jeśli 

mamy dzieci, to są nasze dzieci. Często podkreślamy, że jesteśmy równi”. Jest to świa-

dectwo bardzo odważne, bowiem rzeczywistość, w jakiej żyją tamtejsi ludzie, nakazuje 

traktować żony przedmiotowo, nie uważa się je za równoprawne partnerki życia, 

a jedynie za kogoś gorszego. Dlatego też Przemysław i Ałła kładli szczególny nacisk na 

uświadamianie o jedności małżeńskiej. Jak wspominają państwo Grzechowiakowie, jed-

nym z najpiękniejszych przeżyć dla nich było świadectwo dane przez pewnego kucharza 

z misji: „Ja w przyszłości wybuduję dom, ale w tym domu będę miał wspólny pokój po 

ślubie z moją żoną”. Dla nich był to znak, że to, co robią, jest potrzebne i że ludzie zmie-

niają swoje postępowanie właśnie dzięki im (Przemysław i Ałła Grzechowiakowie)1359. 

Zaangażowali się też w tworzenie małych kooperatyw, które prowadziły kobiety, gdyż to 
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one zajmują się wychowaniem i utrzymaniem dzieci, chociaż ich pozycja społeczna jest 

bardzo niska. W ten sposób dzięki mikrokredytom powstały małe hodowle, wspólne spi-

chlerze, kooperatywy itp. Ponadto rozpowszechniali ideę współodpowiedzialności za 

współżycie, metody naturalnej regulacji poczęć, proponowali też parom prowadzenie 

wspólnej kasy: „To nam się nie udało – przyznaje Rosaria – w tamtej rzeczywistości nie 

istnieje, ze względu na brak zaufania do partnera, możliwość wspólnego dysponowania 

pieniędzmi” (Giuseppe Conti i Rosaria Beretta [Włochy – archidiecezja Mediolan] – 

Kamerun; małżeństwo posłane na misje przez biskupa diecezjalnego)1360. 

Wyjazd na misje oznacza dla wielu rodzin wymierne koszty. Tracą etaty, ubezpie-

czenie, majątek i znajomych. Gdy wracają do kraju, muszą często zaczynać od nowa. 

Gdy zostają na misji na dłużej, borykają się z problemami i przeszkodami czekającymi 

na cudzoziemców. Jednak z wypowiedzi przebija wyraźna ufność Bogu i zawierzenie Mu 

zarówno w kłopotach związanych z celami misji, jak i potrzebami osobistymi. Ufność 

w modlitwę i pomoc, także tą wymierną, z kraju. „To wszystko, nasz pobyt tutaj, nasza 

służba, nie byłoby możliwe, gdyby nie było wsparcia z kraju, tego duchowego, modlitwy, 

która jest darem nieocenionym oraz wsparcia materialnego” (Aleksander i Barbara Sza-

nieccy)1361; „Pewnego razu nie było już z czego zapłacić. Został ostatni dzień, a potem 

nasz młodszy syn zostałby wyrzucony za studiów – opowiada Lidia. Właśnie wtedy na 

naszym koncie znalazła się dokładnie potrzebna kwota. My nawet nie wiemy, kto nam 

pomaga, bo są to ofiary z całego świata, najczęściej anonimowe, ale pojawiają się wła-

śnie wtedy, kiedy jest już naprawdę ciężko. Nie wiem, jak długo będziemy mogli tam 

mieszkać, ale w Polsce praktycznie nie istniejemy. Nie jesteśmy ubezpieczeni, nie płaci-

my składek emerytalnych”. Andrzej wyznaje: „Nawet nie przypuszczałem, że my tu bę-

dziemy 14 lat! Każdego roku jest to samo, zawsze zastanawiamy się, czy nie wrócić do 

Polski. Jednak wciąż zostajemy” (Andrzej i Lidia Jurczykowie)1362. 

Czy małżeństwa wyjeżdżające na misje dostają coś w zamian? Jak sami opowiadają, 

stokroć więcej niż kiedykolwiek przypuszczali. Przede wszystkim pewność, że są prowa-

dzeni przez Pana Boga, ale także rozwój duchowy, pokój w sercu, bezstresowe 
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i wolniejsze życie, a także radość, że mogą pomagać innym. Okazuje się, że wcale nie 

muszą mieć dużo materialnych rzeczy, aby być szczęśliwymi. Na co dzień bowiem do-

świadczają tego, że to Bóg się o nich troszczy i daje im wszystko, czego oni potrzebują. 

Mówi o tym wiele małżeństw, m.in. Juan Carlos i Patricia [Hiszpania – Kenia]; małżeń-

stwo misyjne z Drogi Neokatechumenalnej). Przywołajmy ważne ich świadectwo, które 

poruszy chyba każdego rodzica, który tak bardzo dba o zapewnienie bytu swoim dzie-

ciom. Juan Carlos mówi: „Nie mam tutaj wielu możliwości, aby dać dzieciom to, co 

mógłbym dać w naszym kraju. Nikt z nich nie ma komputera, nie mogę ich posłać do 

dobrej szkoły, często jemy bardzo skromne posiłki. Nie mam pracy i żyjemy z tego, co 

otrzymujemy z naszej rodzinnej wspólnoty. Jednak jest coś, co chciałbym przekazać 

moim dzieciom: to wiara. Wszyscy mamy to doświadczenie, że Bóg się o nas troszczy, 

że On jest Ojcem, który daje to wszystko, czego potrzebujemy”1363.  

 

Konkludując rozdział prakselogiczno-strategiczny mający socjologiczny punkt wyj-

ścia, wskazane wskazania stały się jednocześnie wskazaniami praktycznymi, by pomóc, 

w miarę możliwości, ukształtować pełniejszą świadomość Kościoła domowego. Okazuje 

się, że pole do działań w tym zakresie mogą znaleźć różnego rodzaju instytucje na po-

ziomie diecezji, parafii i rodziny.  

Diecezja, mając do dyspozycji ustawodawstwo misyjno-rodzinne, środki materialne, 

ale także odpowiednio przygotowanych ludzi, może stać się prawdziwym zaczynem ani-

macji i formacji misyjnej.  

Parafia z kolei, poprzez pracę w grupach, począwszy od katechezy, poprzez duszpa-

sterstwo sakramentalne znacząco wpływa na rozwój misyjny świadomości wiernych, 

zwłaszcza zaś dzieci, młodzieży i rodziców.  

W końcu sama rodzina będąca Kościołem domowym może stać się centrum misyj-

nym, w którym duch misyjny ustawicznie jest obecny i pogłębiany we wszystkich jej 

członkach.  
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Zakończenie 

W czerwcu 2015 r. odbył się w Warszawie IV Krajowy Kongres Misyjny. W czasie 

obrad i po ich zakończeniu wysunięto wiele istotnych kongresowych propozycji. Postu-

lowano m.in. większe zaangażowanie Kościoła w Polsce w umisyjnienie struktur ko-

ścielnych, w misje ad gentes, w nową ewangelizację, w animację i współpracę misyjną 

oraz pomoc duchową i materialną misjom. Wspólnym mianownikiem tych działań jest 

budzenie świadomości misyjnej oraz podjęcie współpracy na rzecz misji.  

 Przedstawione tutaj studium misjologiczno-pastoralne miało na celu włączenie się 

w ten nurt większego zaangażowania małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego 

w dzieło misyjne Kościoła. W podjętych poszukiwaniach zwrócono się zarówno do Ob-

jawienia zawartego w Piśmie Świętym, do tradycji Kościoła, jak i refleksji teologicznej 

ukazującej Boży zamysł względem małżeństwa i rodziny oraz jego roli w dziele zbawie-

nia.  

Jak wskazano we wstępie, celem niniejszych badań była trójpłaszczyznowa refleksja: 

teologiczna, socjologiczna i pastoralna nad świadomością misyjną Kościoła domowego, 

która miała ukazać podstawy misyjności małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego, 

a następnie przedstawić stan świadomości misyjnej małżeństw i rodzin katolickich 

w Polsce oraz wskazać na postulaty pastoralne, których założeniem jest wzrost świadomo-

ści misyjnej Kościoła domowego.  

W rozwiązaniu postawionego problemu odwołano się do szeregu badań, które miały 

pokazać źródła misyjności małżeństwa i rodziny, następnie stan świadomości misyjnej 

małżeństw i rodzin, ich wpływu na powołania misjonarskie w rodzinie oraz roli dzieci 

i młodych ludzi zaangażowanych w Ogniska Misyjne w umisyjnianiu swoich rodziców. 

Chodziło tu zatem o podjęcie badań, które mogłyby wzbogacić dotychczasową refleksję 

misjologicznopastoralną. Nie mniej ważne było przyjęcie hipotezy badawczej stwierdza-

jącej, że świadomość misyjna Kościoła domowego ma wpływ na rozwój misyjnego dzie-

ła Kościoła. Przeprowadzenie dogłębnych analiz potwierdziło słuszność tak sformułowa-

nej hipotezy.  



W podjętych analizach w niniejszym studium bardzo istotne znaczenie miały takie 

pojęcia, jak: „misyjność” oraz „świadomość misyjna” małżeństwa i rodziny – Kościoła 

domowego.  

Misyjność małżeństwa i rodziny – Kościoła domowego, zinterpretowana przez Ma-

gisterium Kościoła, wypływa z Objawienia. W Starym Testamencie małżeństwo 

i rodzina stały się narzędziem w rękach Boga do stwarzania świata i jego odradzania oraz 

ukazywania uniwersalizmu zbawczego. W Nowym Testamencie małżeństwo i rodzina 

zostały ubogacone przez samo przyjście na świat i dorastanie Syna Bożego właśnie 

w ludzkiej rodzinie, a później dowartościowane przez podniesienie małżeństwa do rangi 

sakramentu.  

Misyjny nakaz Chrystusa skierowany do apostołów, z których wielu żyło 

w małżeństwie, a wszyscy pochodzili z rodziny, skierowany jest niejako naturalnie także 

do każdego małżeństwa i rodziny. Początek Kościoła, a zarazem i jego misyjnej działal-

ności, bierze się z Zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Po tym wydarzeniu 

to właśnie w domach rodzinnych chrześcijanie gromadzili się na słuchaniu słowa Bożego 

i Eucharystii. Duch Święty – kreator działalności misyjnej Kościoła – zstępuje 

w rodzinnym domu Korneliusza. Małżonkowie, wśród nich Pryscylla i Akwila, pełni 

Jego mocy głoszą Ewangelię. To misjonarskie małżeństwo, współpracownicy św. Pawła, 

przemieniając swoje miejsce zamieszkania w „mobilne centrum misyjne”, pokazało, jak 

ważna jest działalność małżeństw w rozwoju Kościoła. Zatem Missio Dei kontynuowane 

przez Missio Ecclesiae realizowana jest przez Missio Familiae. Małżeństwo i rodzina 

wypełniają posłanie ewangelizowania świata.  

Ten biblijny obraz małżeństwa i rodziny, ukazujący otwarcie na wiarę 

i ewangelizację, ma swoje odzwierciedlenie i pogłębienie w nauce Kościoła, która bardzo 

wyraźnie wskazuje na teologiczne źródła misyjności małżeństwa i rodziny oraz ich roli 

w ewangelizacji świata. Magisterium Ecclesiae podstawy misyjności małżeństwa 

i rodziny widzi w sakramencie małżeństwa, przez który małżonkowie wchodzą 

w komunię z Jezusem i między sobą (communio personarum). Ta komunia rodzi komu-

nię, przyjmując postać komunii misyjnej (por. ChL 32). Wzorem tej komunii małżeńskiej 

jest Trójca Święta, będąca początkiem misyjnej natury Kościoła (por. AG 1, 2), z Niej 

więc wypływa także misyjność małżeństwa. Kolejnym źródłem misyjności małżeństwa 



i rodziny jest przymierze małżeńskie wzorowane na „Wielkim Przymierzu” Boga 

z człowiekiem (por. GS 48), które znalazło swój pełny i ostateczny wyraz na krzyżu. 

Miłość małżeńska karmi się miłością ofiarną Jezusa Chrystusa. Przymierze Chrystusa 

z ludźmi ma charakter uniwersalny. Małżeństwo i rodzina jako Kościół domowy posiada-

ją misyjną naturę, jak cały Kościół powszechny. Stanowi to trzecie źródło misyjności 

małżeństwa i rodziny. Dzięki temu Kościół domowy staje się „małym Kościołem misyj-

nym”, uczestnicząc w życiu i misji Kościoła. Małżeństwo i rodzina czyni to, prowadząc 

działalność ewangelizacyjną: wewnątrz samej rodziny (ad intra), we wspólnocie, do 

której przynależy (ad extra), i w Kościele powszechnym (ad gentes).  

Obok misyjności kluczowym terminem niniejszego studium jest „świadomość mi-

syjna”. Uzyskany na podstawie badań socjologicznych obraz stanu świadomości małżon-

ków nie pozwala na zaryzykowanie stwierdzenia, iż Kościół domowy w Polsce jest świa-

domy swej misyjności. Większość małżonków uczestniczących w przeprowadzonym 

badaniu charakteryzuje się średnią świadomością dzieła misyjnego Kościoła. Są też pew-

ne dziedziny, w których wiedza ta jest na niskim poziomie. Z drugiej jednak strony, po-

mimo podjęcia wielu prób, nie udało się uzyskać odpowiedzi od większej liczby respon-

dentów. Zatem obraz ten nie oddaje stanu faktycznego, jaki charakteryzuje świadomość 

współczesnych polskich katolickich małżonków odnośnie do misji. Nie oznacza to jed-

nak, iż uzyskane wyniki są bezproduktywne. Wręcz przeciwnie, ukazują one pewne ten-

dencje, motywy, zachowania, sposoby myślenia i działania, które niejednokrotnie mogą 

umknąć lub pozostać niezauważone podczas pobieżnej czy nienaukowej obserwacji. 

Warto tutaj zauważyć, że miejscem, w którym badani w największym stopniu zetknęli się 

z tematyką misyjną, jest parafia. Istnieje także pewna zależność między pozytywnymi 

odpowiedziami badanych małżeństw odnośnie do wiedzy misjologicznej 

i zaangażowania w misje a ich autodeklaracją (wiary, uczestnictwa w życiu sakramental-

nym, zaangażowania w grupach apostolskich).  

Badanie drugiej grupy respondentów ukazało ważną rolę rodziców w towarzyszeniu 

powołaniu misjonarskiemu misjonarzy. Nie ulega wątpliwości, że świadectwo życia wia-

rą, czyny i postawa rodziców kształtują rzeczywistość dzieci. Stali się oni niejako podło-

żem, na którym powołanie do służby misyjnej mogło się urzeczywistnić. Nie wszyscy 

jednak badani misjonarze pochodzą z domów ludzi głęboko wierzących. Zdarza się, iż na 



postawę osób, które zdecydowały się na wyjazd na misje, wiara ich rodziców nie miała 

wpływu. Niemniej ta grupa osób stanowi w badaniu mniejszość. Badanie to, z racji nie-

reprezentatywnej próby, nie pozwala wyciągnąć wniosków dotyczących większej popu-

lacji osób pracujących na misjach. Dzięki tej analizie możliwa jest natomiast obserwacja 

pewnych powtarzających się zachowań, charakterystycznych dla ankietowanych, niedo-

strzegalnych z innej niż perspektywa badawcza.  

Badanie trzeciej grupy: małżonków– rodziców dzieci należących do Ognisk Misyj-

nych pod kątem wpływu dzieci na budzenie świadomości misyjnej swoich bliskich przy-

niosło odpowiedź pozytywną – pokazało, że dzieci zaangażowane w działalność misyjną 

mają duży wpływ na umisyjnienie swoich rodziców. Dzięki zaangażowaniu dzieci rodzi-

ce również włączają się we współpracę misyjną. Formy tej współpracy są różne, m.in.: 

pomoc materialna, udział pośredni lub bezpośredni w spotkaniach i kongresach misyj-

nych, pomoc w przygotowaniu przedstawień misyjnych itp.  

Misyjność małżeństwa i rodziny kształtowana jest poprzez więź rodziny z Bogiem, 

której przejawem jest słuchanie słowa Bożego, życie sakramentalne i wzajemna miłość. 

Badania wykazały także, że w budowaniu komunii z Bogiem służy małżonkom i rodzinie 

zdobyta wiedza religijna, a pogłębieniu świadomości misyjnej – zaangażowanie 

w parafialne ruchy religijne, osobista edukacja misyjna i kontakt z misjonarzami. Ponad-

to małżonkowie i rodzice, będąc świadkami wiary zaangażowanymi w życie Kościoła, 

wpływają na powołania misjonarskie swoich dzieci. Ważną rolę w rozbudzaniu świado-

mości misyjnej swoich bliskich odgrywają także dzieci, które same pogłębiając swoją 

wiedzę o misjach na spotkaniach Ogniska Misyjnego, wywierają wpływ na zaangażowa-

nie w misje swoich rodziców. Ich świadectwo sprawia, że często całe rodziny włączają 

się bardzo aktywnie w szerzenie dzieła misyjnego w parafiach i diecezjach.  

Wszystkie omówione powyżej badania i przeprowadzone analizy stały się podstawą 

do wypracowania strategii pracy duszpasterskiej dotyczącej formowania świadomości 

misyjnej Kościoła domowego. Inicjatywy duszpasterskie zostały zaproponowane dla 

diecezji, parafii oraz dla samej rodziny – Kościoła domowego.  

Świadomość misyjna dwóch podstawowych struktur Kościoła, jakimi są diecezja 

i parafia, ma podstawowy wpływ na świadomość misyjną małżeństwa i rodziny – Ko-

ścioła domowego.  



Dla budowania Kościoła misyjnego w diecezji ważną rolę odgrywa synod diecezjal-

ny. Podstawowym zatem wnioskiem wypływającym z podjętych analiz 30 dokumentów 

synodalnych jest „wołanie” do diecezji o włączanie tematyki małżeństwa i rodziny jako 

miejsca kształtowania świadomości misyjnej oraz realizacji powołania misyjnego 

i misjonarskiego do obrad synodalnych. Drugi wniosek wypływający z analiz tych do-

kumentów to duże zróżnicowanie poszczególnych dokumentów synodalnych pod wzglę-

dem ilości zawartych w uchwałach treści o tematyce misyjnej – nie brakuje niestety ta-

kich, gdzie tematyka misyjna jest zaledwie wspomniana. Należy jednak podkreślić, że 

wszystkie te dokumenty – pomimo swych braków – mogą stać się podstawą do kształto-

wania świadomości misyjnej diecezjan, a szczególnie małżeństw i rodzin. Z kolei dla 

tych diecezji, w których obrady synodalne jeszcze trwają czy będą podjęte w przyszłości, 

mogą być cenną wskazówką przy tworzeniu uchwał z zakresu teologii misji. Stąd rodzi 

się też postulat, aby po zakończeniu obradujących synodów i tych, które są w planach, 

przeanalizować dokumenty synodalne pod kątem misyjnego wymiaru małżeństwa 

i rodziny. Wśród nowych inicjatyw w diecezji proponuje się powołanie Diecezjalnego 

Centrum Animacji Misyjnej, powołanie w ramach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 

Wiary „Rodzin Misyjnych” oraz wszczepienie do diecezji stowarzyszenia misyjnoro-

dzinnego Couple for Christ.  

Drugą strukturą wywierającą wpływ na kształtowanie misyjności rodziny, działającą 

w ramach diecezji, jest parafia. Powinna ona być wspólnotą misyjną, aby ożywiać 

i umacniać wiarę każdego jej członka, pomagać mu w pogłębianiu jego więzi z Bogiem 

i braćmi w wierze, mobilizować do apostolskiego i misyjnego zaangażowania. W ramach 

duszpasterstwa parafialnego jako narzędzia misyjności mogą posłużyć: Parafialna Komi-

sja Misyjna, parafialne Papieskie Dzieła Misyjne czy też „Małe Wspólnoty Chrześcijań-

skie” (Small Christian Communities). Postulowana strategia dla duszpasterstwa parafial-

nego wskazuje na ukazywanie w homiletycznym i katechetycznym przepowiadaniu mi-

syjnego wymiaru sakramentów i innych celebracji liturgicznych oraz wykorzystania 

w ramach roku liturgicznego tzw. „Kalendarza misyjnego i rodzinnego”. Dużym wyzwa-

niem dla parafii, także w Polsce, jest migracja, która prowadzi do spotkania ze sobą róż-

nych kultur. Praca pastoralna z emigrantami powinna odbywać się w taki sposób, aby 

zapewnić danej grupie etniczno-językowej dostęp do życia religijnego. 



Najmniejszą, ale podstawową komórką parafii jest rodzina – Kościół domowy. Anima-

cja i formacja misyjna w Kościele domowym polega przede wszystkim na czytaniu słowa 

Bożego, uczestnictwie w życiu sakramentalnym, modlitwie, angażowaniu się w dzieło 

ewangelizacji wszystkich domowników, wychowaniu do szacunku, wolności i otwartości. 

Chodzi o prowadzenie domu otwartego, ale którego fundament tkwi w głębokich więzach 

małżeńskich i rodzinnych. Kościół domowy powinien także być bardziej zauważalny 

w animacji misyjnej prowadzonej przez misyjne agendy, a szczególnie przez Papieskie 

Dzieła Misyjne. Rezultatem aktywnej, właściwie powadzonej animacji i formacji misyjnej 

w diecezji, w parafii, w małżeństwie i rodzinie będzie podjęcie przez Kościół domowy 

współpracy misyjnej na trzech płaszczyznach: ad intra, ad extra i ad gentes. 

Istotne znaczenie ma także małżeństwo i rodzina pracujące na misjach. Odgrywa 

wówczas ważną rolę w głoszeniu Ewangelii, w zakładaniu Kościoła i jego żywotności 

oraz w promocji ludzkiej, szczególnie promocji małżeństwa sakramentalnego i rodziny 

katolickiej. Świadectwa misyjnych małżeństw i rodzin są także dowodem dla innych 

małżonków, że stopień zaangażowania w wierze, poziom wykształcenia, profesja, wiek 

czy status materialny nie są istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji wyjazdu na 

misje. Świadectwa te odzwierciedlają wzór ewangelizacji misyjnej praktykowanej 

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, za przykładem małżonków Pryscylli i Akwili czy 

innych świeckich misjonarzy, którzy wraz ze św. Pawłem głosili Ewangelię. Dla współ-

czesnej działalności misyjnej powinno to być paradygmatem – wspólne wyjazdy na misje 

i wspólne głoszenie Ewangelii, czyli wyjazd ekipy misyjnej złożonej z kapłana, małżon-

ków czy całej rodziny oraz osób w stanie wolnym. Pewnym tutaj wzorem jest praca mi-

syjna Drogi Neokatechumenalnej.  

Kościół powszechny potrzebuje misjonarzy i wsparcia. Rozwój dzieła misyjnego za-

leży od Kościoła domowego. W nim jest zaplecze modlitewne, materialne i personalne 

misji. Kościoły misyjne oraz te, które z wielorakich przyczyn przeżywają trudności, spo-

glądają z nadzieją na Kościół w Polsce. Dowodem na to są liczne wizyty w Polsce bisku-

pów z terytoriów misyjnych z prośbą o misjonarzy z Polski, jak też pisemne prośby do 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz do poszczególnych biskupów diecezjalnych. 

Spełnienie nadziei młodych Kościołów będzie zależało od misyjności naszych polskich 

Kościołów domowych. Będzie zależało od formacji, jaką pokolenie polskich katolików 



otrzyma w rodzinach, parafiach, diecezjach. Będzie zależało od tego, w jakim stopniu 

rodziny będą żyły duchowością misyjną.  

Powołanie rodziny do misji ewangelizacyjnej, szczególnie misji ad gentes, pozostaje 

jeszcze ciągle zadaniem dla pracy formacyjnej zarówno diecezji, parafii, jak i samej ro-

dziny. Obraz rozmowy Jezusa z uczniami z Emaus może być analogią dzisiejszej rodzi-

ny. Dziś ciągle potrzeba rodzinie animacji i formacji misyjnej, która powinna zaowoco-

wać współpracą misyjną rodziny. 

Postulaty pastoralne zaproponowane w niniejszym studium można traktować jako 

komplementarne podpowiedzi, które warto wykorzystać w duszpasterstwie zarówno 

w diecezji, jak i w parafii. Są one także skierowane do samych małżonków i rodzin jako 

narzędzie do coraz dojrzalszego stawania się misyjnymi i misjonarskimi Kościołami do-

mowymi. Takim narzędziem są m.in. konkretne materiały do wykorzystania 

w duszpasterstwie parafialnym, które zostały opracowane na potrzeby niniejszego stu-

dium. Jedną z propozycji są „Misyjne konspekty dla małżonków”. Zostały ułożone we-

dług zasady: widzieć, ocenić, działać. Konspekty te opublikowane zostały wraz 

z propozycją nabożeństwa i oprawy liturgicznej Mszy św. w intencji misji. Druga propo-

zycja skierowana jest bezpośrednio do samych rodziców: „Mali odkrywcy misyjnego 

świata. Praktyczne zabawy dla dzieci w rodzinie”. Głównym celem tego projektu jest 

przekazanie rodzicom gotowych pomysłów na zapoznanie dziecka z misjami, zaintere-

sowanie nimi i wychowywanie do odpowiedzialności za świat misyjny. W publikacji tej 

zaprezentowano kilkadziesiąt zabaw zakończonych modlitwą, dających możliwość nauki 

przez konkretne działanie i doświadczenie. W książce zamieszczono także quizy, testy, 

obszerny sprawdzian z wiedzy o misjach oraz rodzinny misyjny rachunek sumienia. 

Trzecia propozycja w sposób szczegółowy ukazuje życie małżonków ogłoszonych przez 

Kościół świętymi, błogosławionymi czy sługami Bożymi, a wspomnianych w niniejszym 

studium.  

Dysertacja ta zawiera w aneksach przykłady kalendarzy, folderów, akcydensów, któ-

re można wykorzystać w ramach duszpasterskiego wyjścia do małżeństw i rodzin.  

Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły wskazać dalsze perspektywy działań 

naukowych już wcześniej podjętych. Opracowanym narzędziem badawczym warto byłoby 

kontynuować dalsze badania w celu jego standaryzacji.  



Przeprowadzone badania nie wyczerpały tematu. Przeciwnie, w przyszłości mogą 

stać się podstawą szeregu innych badań. Ważne wydaje się m.in. przeprowadzenie ogól-

nopolskiego badania reprezentatywnego małżeństw i rodzin, które dotyczyłoby ich świa-

domości misyjnej. Warto by też przebadać, na ile na świadomość misyjną małżeństw 

wpływ ma fakt, kto prowadzi parafię, do której badani małżonkowie należą – czy są to 

księża diecezjalni, czy też np. zakonnicy o charyzmacie misyjnym. Takie zestawienia 

można też przeprowadzić, stosując analizę porównawczą wobec parafii prowadzonych 

przez byłego fideidonistę a kapłana bez doświadczenia misyjnego. Nawiązując do badań 

nad wpływem rodziców na odczytanie przez ich dzieci powołania do służby misyjnej, 

warto byłoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania mające na celu ukazanie mo-

tywacji osób, które zdecydowały się poświęcić swoje życie pracy na misjach. W celu 

znalezienia drogi dotarcia do szerszego grona małżeństw i rodzin z propozycją ich 

wspólnej pracy na misjach, znalezienia sposobu do zachęcenia ich do wyjazdu, warto by 

przeanalizować motywację tych rodzin, które już pracę na misjach podjęły. Mogłoby 

temu posłużyć np. przeprowadzenie badania wśród polskich małżeństw i rodzin pracują-

cych na misjach. 

Ostatnia z propozycji badań dotyczy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Rady 

ds. Rodziny. Chodzi mianowicie o opracowanie kompleksowego dokumentu, który 

uwzględniłby Magisterium Ecclesie, ukazując misyjny wymiar Kościoła domowego.  



Summary  

 

Missionary activity understood as participating in Christ’s mission to save the world 

is an essential feature of the earthly structure of the Church which is not at home in the 

world. “This mission is one and undivided" (RMis 31). From the point of view of evan-

gelization, this one and undivided mission comprises various tasks and activities which 

depend on circumstances under which they are accomplished. These are “missionary 

activity”, “pastoral activity”, “re-evangelization” or “new evangelization” (cf. RMis 32–

34, 37a, 48–49).  

Missionary activity is not an individual undertaking, but an ecclesial act. Hence, the 

Ad gentes decree states that responsibility for missionary activity is borne by both the 

clergy and the lay faithful (cf. AG 35). Everyone should have an acute awareness of their 

responsibility to the world, should foster in themselves a truly catholic spirit and spend 

their forces in the work of evangelization (cf. AG 36). Following these recommendations, 

Redemptoris missio encourages, or even mobilizes, all Christ’s adherents to remain faith-

ful to “the permanent validity of the missionary mandate”. 

Therefore, also the domestic Church – married couples and families – participates in 

the Church’s missionary work. Marriage is based on two pillars: on the sacrament of 

matrimony and on being the domestic Church. The essence of the sacrament of matrimo-

ny comprises all anthropological elements, human love dynamics, and a social dimension 

seen not only from a natural perspective, but also from the perspective of redemption 

grace. In turn, the reality of married couples and families seen as the domestic Church 

inscribes them in the dimension of the entire Church community defining its identity, 

which lends itself to evangelization: apostolate and mission. 

Years 2014–2015 witnessed the XIV Ordinary General Assembly of the Synod of 

Bishops devoted to the theme of the vocation and mission of the family in the Church and 

the contemporary world. Instrumentum laboris of the synod recommends deepening the 

missionary dimension of marriage and the family as the domestic Church. A similar spirit 



is expressed by the final report Relatio finale, which brings attention to the family’s mis-

sionary dimension, underlining its “openness to mission”. 

Pope Francis, like his predecessors and the Second Vatican Council, reminds that the 

Church is missionary in its nature and vocation which comes from Christ and is sent to 

proclaim salvation and God’s truth in the whole world. In his teaching the pope calls 

upon the missionary transformation of the Church (cf. EG 19–49) and urges all members 

of the Church to become committed to “the ongoing missionary renewal” (LS 3). Such a 

renewal should tend towards the appreciation of the marriage’s and family’s participation 

in the work of the Church’s missionary evangelization.  

The 50th anniversary of the publication of the decree Ad gentes (1965–2015) and the 

completion of the synod on the family (2014–2015) emerged as an opportunity to study 

the level of the missionary awareness of married couples and families seen as the domes-

tic Church. A weighty argument in favour of undertaking such a study was also lack of 

missionary coverage of the domestic Church in scholarly work and source literature. The 

subject was markedly accentuated in the exhortation Familiaris consortio (cf. FC 54), 

which at the same time initiated the treatment of the domestic Church’s missionary as-

pect. This was then reflected in a few local Churches’ documents, particularly in the 

Church in Italy. Unfortunately, it did not resonate in the documents of the Polish Episco-

pate, nor was it followed in diocesan documents or RE teaching books. The subject is 

non-existent in scholarly publications and is barely touched upon in a few articles by 

Polish authors. By raising this subject, the author of the paper presents in a scholarly way 

his educational and pastoral experience of missiological and missionary animation in a 

few structural dimensions: the domestic Church, the parish Church, the diocesan Church 

and the universal Church.  

The study problem can be encapsulated in the question: What is the level of the mis-

sionary awareness of married couples and families? This fundamental question leads to 

asking further questions: What are the theological bases of the missionary character of 

marriage and the family – the domestic Church? What factors condition this awareness? 

What should be the Church’s pastoral response, whose aim is to initiate and develop the 

missionary awareness of the domestic Church?  

The paper’s subtitle: “The missiological and pastoral study” determined the direction 



of the paper, defining at the same time its source base. It points to combining two schol-

arly disciplines: missiology and pastoral theology, from which analytical paradigms were 

taken. The content of the study forms an attempt to show the missionary awareness of the 

domestic Church from the tripartite perspective: missiological-theological, sociological 

and pastoral. 

The missionary character of marriage and the family – the domestic Church, inter-

preted by the Magisterium of the Church, arises from the Revelation. In the Old Testa-

ment marriage and the family became a tool in the hands of God to create and renew the 

world and to show redemptive universalism. In the New Testament marriage and the 

family are enriched through the Son of God’s coming to the world and growing up in a 

human family and through the appreciation they receive with marriage being raised to the 

rank of sacrament. Christ’s missionary order directed towards the apostles, many of 

whom were married, and all of whom came from a family, is somewhat naturally directed 

towards each marriage and family. The beginning of the Church arises from the Descent 

of the Holy Spirit on the Day of Pentecost. After this event, Christians gather in their 

family homes to listen to God’s Word and take part in the Eucharist. The Holy Spirit – 

the creator of the Church’s missionary activity – descends at Cornelius’ house. The 

spouses, among them Priscilla and Aquila, full of the Holy Spirit’s power preach the 

Gospel. This missionary couple, St. Paul’s fellow workers, transforming their house in a 

“mobile missionary centre” show how important marriage’s activity is in the develop-

ment of the Church. Therefore, Missio Dei continued by Missio Ecclesiae is realized by 

Missio Familiae. Marriage and the family fulfil the mission to evangelize the world.  

This biblical image of marriage and the family, showing openness to faith and evan-

gelization, is reflected and deepened in the teachings of the Church, which clearly point 

to the theological source of the missionary character of marriage and the family and their 

role in evangelizing the world. Magisterium Ecclesiae sees the basis of the missionary 

character of marriage and the family in the sacrament of matrimony, through which 

spouses enter into communion with Jesus and with each other (communio personarum). 

This communion begets communion, likened to a mission on behalf of communion (cf. 

ChL 32). The role model for the matrimonial communion is the Holy Trinity, which is 

the beginning of the missionary nature of the Church (cf. AG 1, 2). It is from this nature 



that the missionary character of marriage arises. Another source of the missionary charac-

ter of marriage and the family is a conjugal covenant modelled on “the Great Covenant” 

between God and man (cf. GS 48), which was fully and ultimately expressed on the 

cross. Matrimonial love feeds on Jesus Christ’s sacrificial love. Covenant between Christ 

and people is of universal and missionary character. Marriage and the family as the do-

mestic Church have a missionary nature, as does the universal Church. This constitutes 

the third source of the missionary character of marriage and the family, thanks to which 

the domestic Church becomes “a little missionary Church” participating in the Church’s 

life and mission. Marriage and the family fulfil it by conducting missionary activity with-

in the family itself (ad intra), in a community to which it belongs (ad extra) and in the 

universal Church (ad gentes).  

The scope of the analysis of the present paper pertains to showing the gist, needs, 

ways and possibilities of the pastoral care for marriage and the family, whose role is to 

shape their missionary awareness, stemming from ecclesial identity expressed in the the-

ology of the domestic Church.  

It was necessary to carry out a sociological study, which shows the state of mission-

ary awareness of married couples and families. For the purpose of the present paper, the 

study was conducted among married couples. First, spouses from various parts of Poland 

were randomly selected. In this case, basic components were analyzed such as knowledge 

about missions, engagement in the Church’s missionary work and readiness to undertake 

missionary work. Next, spouses whose children are missionaries were surveyed. The 

study was carried out through the perspective of their children – current missionaries: 

monastic, diocesan and lay. The issues analyzed included, among others, the influence of 

parents’ faith and life on their children’s decision to go on missions. The third group 

analyzed was composed of spouses whose children attend Missionary Meetings. In this 

case, the question analyzed was the influence of children committed to missionary activi-

ty on their parents’ missionary awareness. Another issue subject to analysis was the work 

done by married couples on missions. The analysis was performed on the basis of their 

letters, publications and utterances in the mass media. 

The picture of married couples’ awareness which emerged on the basis of the socio-

logical study of the first group of spouses does not allow to venture a statement that the 



domestic Church in Poland is aware of its missionary character. The majority of the 

spouses surveyed are characterized by a medium level of awareness of the Church’s mis-

sionary work. There are also certain areas where such knowledge is at a low level. It is 

worth mentioning that it is a parish where the respondents encountered mission-related 

topics to the greatest degree. There is also a certain relationship between positive re-

sponses delivered by the analyzed spouses, which are related to missiological knowledge 

and engagement in missions, and their self-declaration of faith, participation in the sac-

ramental life and active commitment in apostolic groups.  

The study of the second group of respondents revealed an important role played by 

parents in accompanying missionaries’ vocation. It is without doubt that parents’ life, 

acts and attitude immersed in faith shape their children’s reality. Parents become the 

ground upon which calling for missionary service can be materialized. However, not all 

missionaries surveyed come from homes of deeply religious people. It happens that the 

attitude of people who decided to go on a mission was not influenced by their parents’ 

faith. This group of people, however, makes up a minority in the survey.  

The analysis of the third group – married parents whose children attend Missionary 

Meetings – regarding children’s influence on expanding their parents’ missionary 

knowledge revealed that children engaged in missionary activity have a significant influ-

ence on increasing their parents’ missionary awareness. Thanks to children’s involve-

ment, parents also become involved in missionary cooperation. There are diverse forms 

of such cooperation: material support, indirect and direct participation in missionary 

meetings and congresses, help in putting on missionary plays, etc.  

All the study work and analyses performed above became a basis for developing a 

strategy for pastoral work concerning the formation of the missionary awareness of the 

domestic Church. Pastoral initiatives were proposed for a diocese, a parish and the family 

– the domestic Church. The premise of the pastoral postulates is an increase in the mis-

sionary awareness of the domestic Church.  

The missionary awareness of the Church’s two basic units, which is a diocese and a 

parish, has a fundamental influence on the missionary awareness of married couples and 

the family – the domestic Church.  

An important role in building the missionary Church in a diocese is played by a di-



ocesan synod. Thus, the primary conclusion arising from the analysis of 30 synodal doc-

uments is “calling” on dioceses to include into synodal debates issues related to marriage 

and the family as the place where missionary awareness is shaped and missionary voca-

tion is fulfilled. Another conclusion drawn from the analysis of the documents is a 

marked differentiation of particular synodal documents as regards the amount of mission-

related information contained in resolutions. Unfortunately, there is a fair number of 

those where the subject of missions is barely scratched. It needs to be underlined, howev-

er, that all of these documents – despite their imperfections – may become a basis for 

shaping the missionary awareness of diocesans, in particular of married couples and 

families. For dioceses where synodal proceedings are underway or will be undertaken in 

the future, the documents may be a valuable hint in passing resolutions as regards mis-

sion theology. Among new initiatives in dioceses one can list the establishment of the 

Diocesan Centre for Mission Animation, the creation of “Missionary Families” within the 

framework of the Pontifical Society for the Propagation of the Faith and the introduction 

in dioceses of the mission-family movement Couples for Christ. Dioceses have seminary 

and monastic formation centres. They shape future marriage and family ministers and 

carry out continuous formation of monks’ and priests’ families. It appears to be indispen-

sable to take into account the missionary aspect of this formation.  

Another structure exerting influence on shaping the missionary character of the fami-

ly and acting as part of a diocese is a parish. Such a community should be a mission 

community in order to enliven and enhance each member’s faith, help them to strengthen 

their bond with God and brothers in faith and to foster apostolic and missionary commit-

ment. As part of parish ministry, mission-related solutions can include the Parish Mission 

Commission or Parish Pontifical Mission Societies. The proposed strategy for parish 

ministry points to revealing in the homiletic and catechetical prophesying the missionary 

dimension of sacraments and other liturgical celebrations and using, as part of the liturgi-

cal year, the so-called “Mission and family calendar”. A great challenge which parishes 

face, also in Poland, is migration which leads to the confrontation of diverse cultures. 

Pastoral work with emigrants should be carried out in a way which ensures that a given 

ethnic group has free access to religious life.  

The smallest, but basic unit of a parish is a married couple and a family – the domes-



tic Church. The missionary animation and formation in the domestic Church consists in 

reading God’s word, participating in the sacramental life, praying, engaging all members 

of a household in the evangelization work, raising children so that they respect, are free 

and open. It is about running an open home, whose foundations are embedded in strong 

marital and family relations. The domestic Church should also be more visible in mis-

sionary animation carried out by missionary agendas, in particular by the Pontifical Mis-

sion Societies. The outcome of the active, properly conducted missionary animation and 

formation in a diocese, parish, marriage and family will be to undertake by the domestic 

Church missionary cooperation at three levels: ad intra, ad extra, ad gentes. 

An essential role is also played by married couples and families working on mis-

sions. They fulfil an important role in preaching the Gospel, establishing the Church, 

taking care of its dynamism, promoting the sacramental marriage and Catholic family. 

The testimonies borne by missionary married couples and families are also a proof for 

other spouses that the degree to which one is engaged in faith, the level of education, 

profession, age or financial status are not an essential criterion in taking a decision 

whether to go on a mission or not. These testimonies reflect an example of missionary 

evangelization practised in the first age of Christianity by Priscilla and Aquila or other 

lay missionaries who, along with St. Paul as his fellow workers, preached the Gospel. 

This should be a missionary paradigm for the contemporary missionary activity – going 

on missions and preaching the Gospel together, that is being part of a missionary group 

composed of a priest, married couples, a whole family or unmarried persons. A certain 

model of that is the missionary work done by the Neocatechumenal Way.  

The universal Church needs missionaries and support. The development of mission-

ary work depends on the domestic Church. It is the prayer, material and personal backing 

of missions. Mission Churches as well as those which for a number of reasons are experi-

encing problems look with hope on the Church in Poland. The evidence for that are nu-

merous visits paid to Poland by bishops representing mission territories and asking for 

Polish missionaries. There are also written requests directed at the Polish Episcopate’s 

Commission for Missions and particular diocesan bishops. Fulfilling the hopes of young 

Churches will depend on the missionary character of domestic Churches.  

The family’s vocation for the mission of evangelization, in particular ad gentes mis-



sion, still remains a formative task for both a diocese, a parish and a family. The scene of 

Jesus talking to disciples from Emmaus (Luke 24:13–35) may be the analogy of today’s 

family. It is necessary today to “lecture” spouses and families on their missionary voca-

tion. There is a constant need for missionary animation and formation, which should bear 

fruit in the form of missionary cooperation of the domestic Church.  

Pastoral postulates suggested in the present study may be treated as complementary 

hints, which can be used in ministry, both in a diocese and a parish. They are also meant 

for spouses and families as an instrument for becoming increasingly missionary domestic 

Churches. Such an instrument can be, e.g. materials used in parish ministry, which were 

developed by the author of this paper for the purpose of the present study. One of the 

proposals is “Missionary blueprints for spouses”, which were arranged according to the 

principle: to see, to assess, to act. The blueprints were published along with suggested 

prayers and celebration of the Mass said for the intention of missions. The second pro-

posal is directly meant for parents: “Little explorers of the mission world. Practical 

games for children in the family”. The third proposal shows in a detailed way the life of 

spouses declared by the Church saints, blessed or venerable and mentioned in the pre-

sented study (“Marriage and the family – the school of evangelization: apostolate and 

mission”). 

This dissertation contains in its annexes examples of calendars, folders, ephemera, 

which can be used in married couple and family ministry.  

Conclusions drawn from the study allow to outline further perspectives of scholarly 

activity already undertaken before. It would be worth continuing further study for the 

purpose of its standardization using the developed research tool.  

The study may become a basis for a range of other future analyses. It seems to be 

important to conduct a representative, national survey of married couples and families 

which would concern missionary awareness. It would be worth assessing to what degree 

married couples’ missionary awareness is affected by who is in charge of the parish to 

which the spouses belong – are these diocesan priests or monks with a missionary char-

ism? Such a juxtaposition can also be made using a comparative analysis in relation to 

parishes run by a former Fidei donum priest and a priest with no missionary experience. 

With reference to the study into parents’ influence on their children’s recognition of 



missionary vocation, it would be advisable to conduct more detailed analyses aimed at 

showing the motivation of people who decided to sacrifice their life to missionary work. 

It would be recommendable to analyze the motivation of those families who already be-

gan their missionary work in order to find a way to reach wider groups of spouses and 

families and encourage them to go on missions. To do so, one could ask Polish married 

couples and families working on missions to fill in a questionnaire. 

The last of the study proposals concerns the Commission of the Polish Episcopate 

for Missions and the Council for the Family. It is about drawing up a comprehensive 

document which would take into account Magisterium Ecclesie showing the missionary 

dimension of the domestic Church.  

In June 2015 the 4th National Missionary Congress was held in Warsaw. During and 

after the debates many essential congress postulates were made. Among others, particular 

emphasis was placed on the intensification of the Polish Church’s commitment to making 

church structures more missionary as well as on greater involvement in ad gentes mis-

sions, new evangelization, missionary animation, missionary cooperation and spiritual 

and material assistance provided to missions. The common denominator of such activities 

is the kindling of missionary awareness and embarking upon cooperative work for the 

sake of missions. This missiological and pastoral study aims at becoming part of greater 

dedication of married couples and families – the domestic Church to the missionary work 

of the Church.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen  

 

Un Espíritu misionero en el sentido de la participación en la misión de Cristo pa-

ra salvar el mundo, es una característica importante de la Iglesia peregrina, que es la 

estructura terrenal de la Iglesia. "Esta es la primera y única misión" (RMis 31). Desde el 

punto de vista de la evangelización dentro de la única misión, hay diferentes tareas y 

actividades, dependiendo de las circunstancias en que se actualizan: "la actividad mision-

era", luego "la actividad pastoral" y "reevangelización" o "la nueva evangelización" (cf. 

RMis 32–34, 37a, 48–49). 

La actividad misionera no es un proyecto individual, sino un acto eclesial. De ahí 

que el decreto Ad gentes indica que la actividad misionera es responsabilidad de todos: el 

clero y los fieles (cf. AG 35). Todo el mundo debe tener una viva conciencia de la re-

sponsabilidad por el mundo, debe cultivar en si mismo un espíritu verdaderamente católi-

co y dedicar sus energías a la obra de evangelización (cf. AG 36). Siguiendo estas indica-

ciones, la Redemptoris missio anima, incluso moviliza a todos los seguidores de Cristo a 

permanecer fiel a "la constante actualidad de mandato misionero". 

Por lo tanto, en la misión de la Iglesia participan también el matrimonio y la fa-

milia – la Iglesia doméstica. El matrimonio se basa en dos pilares: en el sacramento del 

matrimonio y en el acto de ser una Iglesia doméstica. En el contenido del sacramento del 

matrimonio se inscriben todos los elementos antropológicos, la dinámica del amor hu-

mano, la dimensión social, etc., pero vistos no sólo desde su lado natural, sino desde la 

perspectiva de la gracia de la redención. Por otra parte, la realidad del matrimonio y la 

familia como Iglesia doméstica inscribe el matrimonio y la familia en las dimensiones de 

toda la comunidad de la Iglesia, define su identidad comunitaria, que a su vez se envía al 

apostolado: evangelización y misión. 

En los años 2014–2015 se llevó a cabo XIV Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos sobre vocación y misión de la familia en la Iglesia y el mundo 

moderno. Instrumentum laboris de ese Sínodo recomienda que se estudie la dimensión 

misionera de matrimonio y la familia como Iglesia doméstica. En una línea similar es el 



documento final Relatio, que llamó la atención sobre la dimensión misionera de la famil-

ia haciendo hincapié en su "apertura a las misiones". 

El Papa Francisco, al igual que sus predecesores, y el II Concilio Vaticano 

recuerdan que la Iglesia por la naturaleza y por vocación que fluye de Cristo es mision-

era. Es enviada para proveer salvación y la verdad de Dios al mundo. El Papa en su ense-

ñanza llama a la transformación misionera de la Iglesia (cf. EG 19–49) y moviliza a sus 

miembros a "reforma de misión, que todavía se necesita hacer" (LS 3). Esta reforma 

también debería mejorar la participación de matrimonio y de familia en la misión evange-

lizadora de la Iglesia. 

50 aniversario de la emisión del Decreto misionero ad gentes (1965–2015) y el 

final del Sínodo sobre la Familia (2014–2015) se convirtió en una oportunidad para llevar 

a cabo la investigación sobre la conciencia misionera del matrimonio y la familia como 

Iglesia doméstica. Un argumento importante a favor del estudio fue también la falta del 

tema misionero en la investigación científica y la literatura. Por primera vez este tema fue 

tratado explícitamente en la exhortación Familiaris consortio (cf. FC 54), que fue el 

comienzo de tomar en cuenta el tema de la misión de la Iglesia. Esta tendencia se reflejó 

más tarde en algunos documentos de las Iglesias locales, en especial en Italia. Por des-

gracia, esto no se reflejó en los documentos del Episcopado polaco, documentos dioce-

sanos ni libros de educación religiosa. Este tema tampoco se ve en la obra científica y es 

apenas mencionado en artículos de algunos autores polacos. El autor de este trabajo re-

toma el tema y presenta de manera científica, su experiencia educativa y pastora adquiri-

da en el campo de la misionología y la animación misionera en varias estructuras: en la 

Iglesia doméstica, parroquial, diocesana y universal. 

El problema del trabajo de investigación se puede resumir en una pregunta: ¿Cuál 

es el estado de conciencia de la misión en matrimonio y familia? Esta pregunta funda-

mental tiene su continuación en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los fundamentos 

teológicos de la misionología del matrimonio y la familia – la Iglesia doméstica? ¿Cuáles 

son las condiciones de esta conciencia? y ¿Cuál debería ser la respuesta a la pastoral de la 

Iglesia destinada a iniciar y desarrollar la conciencia misionera de la Iglesia doméstica? 

El subtítulo de la obra: "Estudio misiológico y pastoral" establece la dirección de 

este tratado y al mismo tiempo define su base de fuentes. Indica una combinación de dos 



disciplinas: misionología y teología pastoral, de las cuales se derivaron los paradigmas 

analíticos. El contenido del estudio es un intento de mostrar la conciencia misionera de la 

Iglesia doméstica de una triple perspectiva: misiológico-teológica, sociológica y pastoral. 

 La misionología del matrimonio y la familia – la Iglesia doméstica, interpretada 

por el Magisterio de la Iglesia deriva de la Revelación. En el Antiguo Testamento, el 

matrimonio y la familia se han convertido en una herramienta en las manos de Dios de 

creación y renacimiento del mundo y del planteamiento de la universalidad de la 

salvación. En el Nuevo Testamento, el matrimonio y la familia se enriquecen en sí al 

entrar en el mundo y por el crecimiento del Hijo de Dios en la familia humana, y más 

tarde apreciado por subirlo al rango del sacramento. El mandato misionero de Cristo se 

dirige a los Apóstoles, muchos de los cuales vivían en el matrimonio, y todos ellos pro-

cedían de la familia. Este mandato se dirige, naturalmente también a cada matrimonio y 

la familia. El comienzo de la Iglesia, y al mismo tiempo su actividad misionera, tiene su 

orígen en la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Después de este acon-

tecimiento, cristianos se reunían en las casas familiares para escuchar la Palabra de Dios 

y la Eucaristía. El Espíritu Santo – el creador de actividad misionera de la Iglesia – 

desciende en la casa familiar de Cornelio. Cónyuges, incluyendo Priscila y Aquila llenos 

de su poder anuncian el Evangelio. Esta pareja de misioneros son colaboradores de Pedro 

y transforman su vivienda en un "centro misionero móvil". Así muestran la importancia 

de matrimonios en el desarrollo de la Iglesia. Por lo tanto, Missio Dei continuada por 

Missio Ecclesiae se realiza por Missio Familiae. El matrimonio y la familia cumplen el 

mandato evangelizar del mundo. 

Esta imagen bíblica del matrimonio y de la familia, que muestra la apertura a la 

fe y la evangelización, se refleja y profundiza en la enseñanza de la Iglesia, que muestra 

muy claramente la fuente teológica del matrimonio misionero y de la familia y su papel 

en la misionera en el sacramento del matrimonio, mediante cual los cónyuges entran en 

comunión con Jesús y con ellos mismos (communio personarum). Esta comunión genera 

comunión, en la forma de comunión misionera (cf. ChL 32). El modelo de esta comunión 

conyugal es la Santa Trinidad, que es el comienzo de la naturaleza misionera de la Iglesia 

(cf. AG 1, 2). En consecuencia, ella influye en el matrimonio misionero. La otra fuente 

de la misión de parejas y familias es el pacto del matrimonio que se basa en la "Gran 



Alianza" entre Dios y hombre (cf. GS 48), que encontró su final en la cruz. El amor co-

nyugal se nutre del amor sacrificial de Jesucristo. El pacto de Cristo con el pueblo es 

universal y misionero. El matrimonio y la familia como Iglesia doméstica tienen una 

naturaleza misionera, igual que la Iglesia universal. Esta es la tercera fuente de matrimo-

nio y familia misionera, por lo que la Iglesia doméstica se convierte en "una pequeña 

Iglesia misionera" que participa en la vida y misión de la Iglesia. El matrimonio y la fa-

milia hacen que la actividad evangelizadora dentro de la misma familia (ad intra), en su 

comunidad (ad extra) y en la Iglesia universal (ad gentes). 

El campo de investigación de este trabajo se refiere a revelar la esencia, las nece-

sidades, las formas y las posibilidades pastorales en cuidado del matrimonio y la familia, 

con el objetivo de formar su conciencia misionera, que tiene su base en la identidad 

eclesial, expresada en la teología de la Iglesia doméstica. 

En consecuencia, era necesario llevar a cabo estudios sociológicos que mostraban 

el estado de conciencia misionera del matrimonio y la familia. Por eso, especialmente 

para este trabajo de investigación, se llevó a cabo la investigación entre los cónyuges. En 

primer lugar, fueron seleccionados al azar cónyuges de diversas regiones de Polonia. En 

su caso, se analizaron principales componentes: el conocimiento de la misión, el com-

promiso con el trabajo misionero de la Iglesia y la disposición para empezar el trabajo 

misionero. En segundo lugar, se hizó un estudio entre los cónyuges que eran padres de 

los misioneros. Este estudio se llevó a cabo desde la perspectiva de sus hijos, es decir, 

unos activos misioneros religiosos, diocesanos y laicos. Se analizaron, entre otros, la 

influencia de la fe y el testimonio de vida de los padres para la decisión de sus hijos de ir 

a las misiones. El tercer grupo de los encuestados son cónyuges – los padres de los niños 

que asisten a las reuniones enfocados en la misión. En este caso, el fin de la investigación 

fue mostrar la influencia de niños que participan en la cooperación misionera a la con-

ciencia misionera de sus padres. Para terminar se analizó el trabajo de los matrimonios 

misioneros en las misiones. Este estudio se basaba en sus cartas, publicaciones y entrevis-

tas en los medios de comunicación. 

Basándose en la investigación sociológica del primer grupo de matrimonios sobre 

su estado de conciencia, se puede arriesgar constatación que la Iglesia doméstica en Po-

lonia es consciente de su misión. La mayoría de los cónyuges que participaron en el estu-



dio tiene un conocimiento promedio de la obra misionera de la Iglesia. Hay también unas 

áreas en las que este conocimiento es bajo. Hay que señalar que la parroquia fue el lugar 

donde conocieron los temas misioneros. Asimismo se nota una correlación entre las 

respuestas positivas en relación con el conocimiento misionero y la participación en 

misiones y su autodeclaración (fe, participación en la vida sacramental, participación en 

grupos apostólicos). 

El estudio del segundo grupo de encuestados reveló un papel importante de los 

padres que acompañan a sus hijos en su vocación misionera. No cabe la menor duda que 

el testimonio de vida en fe de los padres, sus actividades y actitud forman la realidad de 

sus niños. Los niños se han convertido en la base donde la vocación misionera se pudo 

hacer real. Sin embargo, no todos los misioneros provienen de hogares muy religiosos. 

Hay casos donde la actitud de la gente que se decidió ir a la misión no fue influida por la 

fe de sus padres. No obstante, este grupo es una minoría en el estudio. 

El estudio del tercer grupo, cónyuges-padres de los niños que pertenecen a los 

grupos misioneros, dió una respuesta positiva a la pregunta sobre la influencia de esos 

niños en la conciencia misionera de sus padres. Demostró que los niños que participan en 

actividades misioneras tienen un impacto importante en conciencia de sus padres. Gracias 

a ellos, sus padres también participan en actividades misioneras. Las formas de esta ac-

tividad son diferentes, por ejemplo, ayuda económica, participación directa o indirecta en 

reuniones y conferencias misioneras, ayuda en preparativos de presentaciones, misioner-

as, etc. 

Todos los estudios y análisis realizados anteriormente se convirtieron en la base 

para el desarrollo de una estrategia de trabajo pastoral en la formación de la conciencia de 

la Iglesia doméstica misionera. Se han formado propuestas de iniciativas pastorales para 

diócesis, parroquias y para la familia – Iglesia doméstica. El objetivo de postulados pas-

torales es fomento de la conciencia misionera de la Iglesia doméstica. 

Conciencia misionera de diócesis y parroquia que son dos estructuras básicas de 

la Iglesia, tiene un gran impacto en la conciencia misionera del matrimonio y la familia – 

la Iglesia doméstica. 

El sínodo diocesano es este que tiene el papel importante en la formación de la 

Iglesia misionera en la diócesis. Por lo tanto, una conclusión principal basada en los 



análisis de 30 documentos sinodales una "llamada" a la diócesis para añadir a las sesiones 

del Sínodo el tema del matrimonio y familia como un lugar de formación de conciencia y 

la aplicación de la vocación misionera. La segunda conclusión basada en análisis de estos 

documentos es una gran variación de unos particulares documentos sinodales en términos 

del número de resoluciones con contenidos misioneros. Desgraciadamente, hay unos 

donde los temas misioneros sólo se mencionan. De todas formas, cabe señalar que todos 

estos documentos – a pesar de sus deficiencias – pueden constituir la base para la for-

mación de la conciencia de los fieles de las diócesis, especialmente los matrimonios y las 

familias. Por otro lado, para aquellas diócesis en las que las sesiones sinodales están en 

marcha o se tomarán en el futuro, estos documentos pueden servir como valiosas instruc-

ciones al crear resoluciones sobre teología de la misión. Entre nuevas iniciativas en la 

diócesis se propone la creación del Centro Diocesano de Animación Misionera, creado en 

el marco de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe "Familias Misioneras" y la im-

plantación en las diócesis la asociación misionera-familiar Couple for Christ. En los 

diócesis se encuentran seminarios y casas de formación. Allí se forman los futuros sacer-

dotes de matrimonios y familias y se lleva una formación permanente de familias de sac-

erdotes y religiosos. Es indispensable y absolutamente necesario tomar en cuenta el as-

pecto misionero de esta formación. 

La segunda estructura que tiene influencia en la familia misionera, y se encuentra 

dentro de la diócesis, es una parroquia. Esta comunidad debe ser una comunidad mision-

era para revivir y fortalecer la fe de cada de su miembro; ayudarle a profundizar su rela-

ción con Dios y sus hermanos en la fe; movilizar al compromiso apostólico y misionero. 

Dentro del ministerio parroquial, como una herramienta misionera, se pueden utilizar: 

Comisión Parroquial de Misiones o Sociedades Pontificias Parroquiales de Misiones. Una 

estrategia postulada para el ministerio parroquial indica para mostrar en la homilética y 

catequética predicación la dimensión misionera de los sacramentos y otras celebraciones 

litúrgicas y además la utilización del "Calendario misionero y familiar " en el año litúrgi-

co. El gran reto para parroquias, también en Polonia, es la migración que conduce a re-

unión de diferentes culturas. El trabajo pastoral con los migrantes se debe hacerse de tal 

manera para garantizar a un grupo étnico el acceso a la vida religiosa. 



  La más pequeña, pero básica organización parroquial es el matrimonio y la famil-

ia – la Iglesia doméstica. Animación y formación misionera en la Iglesia doméstica es 

principalmente basada en la lectura de palabra de Dios, la participación en la vida sacra-

mental, la oración, la participación en el trabajo de la evangelización entre todos los 

miembros de la familia, la educación con respeto a la libertad y el pensamiento abierto. 

Se trata de mantener la casa abierta, pero cuyos fundamentos tienen sus raices en profun-

dos vinculos matrimoniales y familiares. Asimismo la Iglesia doméstica debería ser más 

notable en la animación misionera llevada por el programa misionero, y en particular por 

las Sociedades Pontificias de Misiones. El resultado de una activa y adecuada animación 

y formación misionera en las diócesis, parroquias, matrimonios y familias será la cooper-

ación misionera de la Iglesia doméstica en tres áreas: ad intra, ad extra, ad gentes. 

Asimismo el matrimonio y la familia que trabajan en las misiones desempeñan 

un papel fundamental en el anuncio del Evangelio, en el establecimiento de la Iglesia y su 

existencia. Además promueven lo humano, especialmente el matrimonio sacramental y la 

familia católica. Estos testimonios de parejas misioneras y familias son un ejemplo para 

los démas. Muestran que el nivel de compromiso con la fe, nivel de educación, profesión, 

edad o situación económica no son importantes a la hora de decidirse ir a la misión. Estos 

testimonios reflejan un tipo de evangelización misionera practicada en los primeros siglos 

del cristianismo, por ejemplo cónyuges Priscila y Aquila u otros misioneros laicos que, 

junto con San Pablo y sus compañeros, proclamaban el Evangelio. Para una contem-

porañea actividad misionera eso debería ser un paradigma-salidas para misión y 

proclamación del Evangelio en que participan todos juntos como un equipo compuesto 

por un cura, una pareja o familia entera y personas solteras. Aquí un modelo para seguir 

será el trabajo misionero del Camino Neocatecumental. 

 La Iglesia universal necesita misioneros y apoyo. El desarrollo de la obra mision-

era depende de la Iglesia doméstica. En ella se guardan oraciones, material y personal de 

la misión. Iglesias misioneras y aquellos que, por diferentes razones, experimentan difi-

cultades, miran con esperanza a la Iglesia en Polonia. Como prueba de ello se puede 

mencionar el hecho de que numerosas obispos de territorios misioneros visitan Polonia y 

piden misioneros, así como solicitudes por escrito a la Comisión del Episcopado polaco 



sobre Misiones y a particulres obispos de los diocesis. El cumplimiento de la esperanza 

de unas jóvenes iglesias dependerá de la obra misionera de Iglesias domésticas. 

La vocación de familia para una misión evangelizadora, especialmente la misión 

ad gentes sigue siendo una tarea de formación igual para diócesis, parroquias y la misma 

familia. La imagen de la conversación de Jesús con los discípulos de Emaús (Lc 24,13–

35) se puede entender como una analogía a la familia de hoy. Hoy en día, todavía se 

necesita "enseñar" a cónyuges y familia su vocación misionera y la necesidad de ani-

mación y formación que deberían dar frutos en forma de cooperación misionera de la 

Iglesia doméstica. 

Los postulados pastorales que se proponen en este estudio deben ser vistos como 

complementarias sugerencias que es recomendable utilizar en el ministerio, tanto en 

diócesis como en parroquia. Los postulados están también dirigidos a los cónyuges y 

familias, como una herramienta para avanzar en el proceso de convertirse en más madu-

ras Iglesias domésticas. Estas herramientas incluyen materiales particulares para su uso 

en el ministerio parroquial. Estos materiales fueron desarrollados especialmente para este 

estudio por su autor. Una de las propuestas es "Programa misionero para cónyuges", que 

se organizó según una regla: ver, opinar, actuar. El programa se publicó junto con una 

propuesta de oración y preparación de misa litúrgica por la misión. La segunda propuesta 

está dirigida directamente a los propios padres y se llama "Pequeños exploradores del 

mundo misionero. Actividades prácticas para niños en la familia". La tercera propuesta 

detalladamente muestra la vida de matrimonios anunciados por la Iglesia como santos, 

benditos o servidores de Dios antes mencionados en este estudio ("El matrimonio y la 

familia como escuela de evangelización: del apostolado y la misión"). 

La tesis contiene en anexos ejemplos de calendarios, carpetas, impresiones que se 

pueden utilizar en contexto de partida pastoral hacia matrimonios y familias. 

Las conclusiones del estudio ayudaron a identificar otras perspectivas de la actividad 

científica ya realizados. Sería conveniente continuar esos estudios con desarrollada her-

ramienta de investigación con el fin de su estandarización. La investigación puede llegar 

a ser en el futuro la base para una serie de otros análisis científicos. Entre otras cosas, 

parece importante llevar a cabo una encuesta nacional de matrimonios y familias sobre su 

conciencia misionera. También parece importante verificar cual es la relación entre una 



conciencia misionera de parejas e imagen de persona que dirige su parroquia – si son 

sacerdotes diocesanos o por ejemplo, unos monjes con carismas misioneras. Una com-

paración así también se puede realizar utilizando un análisis comparativo de parroquias 

dirigidas por ex-misioneros y, por otro lado ésas dirigidas por curas sin experiencia 

misionera. 

 En referencia a un estudio sobre la influencia de padres en la interpretación de 

vocación por sus hijos, sería conveniente investigar con más detalles una motivación de 

las personas que han decidido dedicar su vida a las misiones. Con el fin de encontrar una 

manera de llegar a un grupo más amplio de matrimonios y familias con una propuesta de 

trabajo en las misiones, encontrar una forma de animarles para salir de viaje, vale la pena 

analizar la motivación de aquellas familias que ya trabajan en las misiones. Por ejemplo, 

se podría llevar a cabo una encuesta entre matrimonios y familias polacas que ya trabajan 

en las misiones. 

La última de las propuestas del estudio se refiere a la Comisión del Episcopado 

polaco sobre Misiones y el Consejo sobre Familia. Se trata de elaborar de un documento 

integral que tenga en cuenta el Magisterio Ecclesia mostrando la dimensión misionera de 

la Iglesia en casa. 

En junio de 2015 tuvo lugar en Varsovia IV Nacional Congreso Misionero. Du-

rante la reunión y después de su terminación se formó una serie de importantes proyectos 

del Congreso. Se postuló, entre otros, una mayor participación de la Iglesia en: estruc-

turación de la iglesia para misión; en misión ad gentes; en nueva evangelización; en ani-

mación y cooperación misionera y apoyo espiritual y material de las misiones. El denom-

inador común de estas actividades es la sensibilización de conciencia misionera e ini-

ciación de cooperación misionera. El estudio presentado aquí tenía como objetivo partic-

ipar en la tendecia para aumentar participación del matrimonio y familia como Iglesia 

doméstica en la obra misionera de la Iglesia. 

 

 

 



Wykaz skrótów 

AA – II Sobór Watykański, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuosita-

tem 

AdoMis – Adoptuj misyjnych seminarzystów  

AG – II Sobór Watykański, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes 

AL – Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia  

CA – Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus 

CaVe  – Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate 

CFM – Centrum Formacji Misyjnej  

ChD – II Sobór Watykański, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele 

Christus Dominus 

ChL – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici 

CMis – Kongregacja Ewangelizacji Narodów, Instrukcja Cooperation missionalis 

DCAM – Diecezjalne Centrum Misyjne Animacji Msyjnej  

DDR – Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin  

DeV – Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem  

DV – II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei 

verbum  

EA – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa 

EE – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa 

EG – Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium 

EN – Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi 

EV – Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae 

FC – Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio 

FD – Pius XII, encyklika Fidei donum  

GE – II Sobór Watykański, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Cravissi-

mum educationis  

GrS – Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane 



GS – II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym Gaudium et spes 

HV – Paweł VI, Encyklika Humanae vitae 

IDK – Internetwy Dziennik Katolicki  

II PSP – II Polski Synod Plenarny 

III PSAG – III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

KEP – Konferencja Episkopatu Polski  

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego 

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983 

LF – Franciszek, Encyklika Lumen fidei 

LG – II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium  

LS – Franciszek, Encyklika Laudato si' 

MAkw – Apokryf: Dzieje i męczeństwo świętego Apostoła Akwili, jednego 

z Siedemdziesięciu 

MD – Jan Pawel II, List apostolski Mulieris dignitatem  

NMI – Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte 

OT – II Sobór Watykański Dekret o formacji kapłanów Optatam totius  

PDM – Papieskie Dzieła Misyjne  

PDMD – Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

PDPA – Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła 

PDRW – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary 

PDV – Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis 

PG – Jan Paweł II, adhortacja Pastores gregis  

PKM – Parafialna Komisja Misyjna  

PO – II Sobór Watykański, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum 

ordinis 

PP – Paweł VI, Encyklika Populorum progressio 

PUM – Papieska Unia Misyjna  

RC – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris custos  

RH – Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 

RMis – Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missiomission 



RP – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia 

RVM – Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae 

SaC – Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis 

SC – II Sobór Watykański, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium  

UR – Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio  

VD – Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini  
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Aneksy  

Aneks 1 

Rodzina na skraju drogi  

Z Jerozolimy – miasta sytuowanego na górze, oblubienicy wielkiego Króla – rodzina 

schodziła w stronę Jerycha, ku równinie otaczającej duże, słone jezioro, leżące poniżej 

poziomu morza. Szła krętymi drogami Historii, aż na którymś zakręcie napotkała Czasy 

Współczesne. Nie były złe z natury, nie gorsze od innych, ale zawzięły się na rodzinę, nie 

mając upodobania w jej spokoju, który odzwierciedlał ciągle jeszcze światło Bożego 

miasta. Ukradły jej przede wszystkim wiarę, którą lepiej lub gorzej zachowała aż do tej 

pory, niczym tlący się płomień przysypany popiołem wieków. Potem odarły ją z jedności 

i wierności, radości z dzieci i hojnej płodności. W końcu odebrały jej pogodną, domową 

rozmowę, solidarność z sąsiadami i świętą gościnę oferowaną podróżnym i tym, którzy 

zgubili drogę. Pozostawiły ją półżywą na skraju drogi i odeszły ucztować 

z materializmem, indywidualizmem, hedonizmem, konsumizmem, śmiejąc się wspólnie 

z nieszczęsnego losu rodziny.  

Szedł tą drogą socjolog, zobaczył rodzinę na skraju drogi, badał ją długo 

i powiedział: „Umarła”. Podszedł do niej psycholog i stwierdził: „Instytucja rodziny 

przytłaczała, lepiej, że nadszedł jej koniec!”. Znalazł ją wreszcie ksiądz i zaczął ją besz-

tać: „Dlaczego nie oparłaś się łupieżcom? Trzeba było mężniej walczyć. A może byłaś 

w zgodzie z tym, kto cię podeptał?”. Wkrótce potem przeszedł Pan, zlitował się nad nią, 

pochylił się i zaczął opatrywać jej rany, wylewając na nie olej swojej łagodności i wino 

swojego oburzenia. Potem wziął ją na ramiona i zaniósł do Kościoła, któremu ją powie-

rzył, mówiąc: „Zapłaciłem już za nią wszystko, co było do zapłacenia. Wykupiłem ją 

moją krwią i chcę uczynić z niej moją pierwszą, małą oblubienicę. Nie zostawiaj jej ni-

gdy samej w drodze, na łasce i niełasce Czasów. Posilaj ją moim Słowem i moim Chle-

bem. Po moim powrocie zapytam cię o nią”.  



Aneks 2 

A N K I E T A  

(odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

 

 1. Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa się Państwu z pojęciem „misje”? (proszę zazna-

czyć tylko jedną odpowiedź) 

o misje pokojowe ONZ 

o nawracanie pogan 

o głoszenie Ewangelii niewierzącym w Chrystusa i zakładanie Kościoła 

o pomoc humanitarna, niesienie pomocy potrzebującym – głodnym, chorym 

o wyjazdy misjonarzy do krajów egzotycznych 

o misje parafialne 

o inne, jakie? .............................................................................................  

 2. Kto przede wszystkim w Państwa opinii jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii 

jeszcze niewierzącym w Chrystusa? (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

o papież 

o biskupi i księża 

o zgromadzenia misyjne 

o świeccy 

o wszyscy wierzący – świeccy i duchowni 

 3. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: 

o Jan Paweł II 

o św. Faustyna Kowalska 

o św. Franciszek Ksawery 

o św. Wojciech 

o św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 4. Kiedy obchodzona jest w całym Kościele niedziela misyjna? 

   ...................................................................................................................  

   



 5. Czy wg Państwa we współczesnym świecie działalność misyjna Kościoła zajmuje 

istotne miejsce pośród innych działalności Kościoła (duszpasterstwo w krajach kato-

lickich, pomoc potrzebującym itp.)? 

o tak, jest to najważniejsza działalność współczesnego Kościoła 

o tak, jest to bardzo istotna działalność współczesnego Kościoła, tak samo ważna 

jak każda inna  

o tak, jest to istotna działalność, ale mniej ważna od innych dziedzin 

o jest to mało istotna działalność Kościoła i powinna mieć marginalne znaczenie 

o jest to niepotrzebna działalność  

 6. Czy modlą się Państwo za misjonarzy? 

o tak, regularnie 

o tak, raz w miesiącu 

o tak, kilka razy w roku 

o nie 

 7. Czy znają Państwo lub czytają jakieś czasopisma misyjne lub strony internetowe 

poświęcone misjom? 

o nie 

o tak:  

a. Znamy następujące czasopisma misyjne (strony internetowe): 

  ...............................................................................................................  

  ...............................................................................................................  

b. Czytamy (prenumerujemy) następujące czasopisma misyjne (strony internetowe): 

  ...............................................................................................................  

  ...............................................................................................................  

  Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo materialnie 

jakieś katolickie organizacje misyjne?  

o nie 

o tak (proszę je wymienić) ........................................................................  

  ...............................................................................................................  

 8. W Polsce działają cztery Papieskie Dzieła Misyjne. Proszę zakreślić te, które są 

Państwu znane. 



o Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

o Papieskie Dzieło Piotra Apostoła 

o Papieska Dzieło Rozkrzewiania Wiary 

o Papieska Unia Misyjna 

 9. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? 

  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

o kapłan głoszący kazanie o misjach 

o wizyta misjonarza w parafii 

o materiały misyjne  

o w czasopismach misyjnych 

o w mass mediach 

o znamy osobiście misjonarza/misjonarkę 

o inne ........................................................................................................  

  ...............................................................................................................  

 10. Czy w Państwa parafii są (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

o do nabycia czasopisma misyjne 

o organizowane nabożeństwa w intencji misjonarzy 

o organizowane składki dla misjonarzy 

o zapraszani do parafii misjonarze (np. głoszą kazania) 

o głoszone kazania o tematyce misyjnej 

o istnieje Ognisko Misyjne 

o tematyka misyjna poruszana jest bardzo rzadko 

o tematyka misyjna nie jest poruszana 

 11. Gdyby Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa 

reakcja? 

o zgadzamy się 

o nie zgadzamy się i odradzamy 

o nie zgadzamy się, ale nie przeszkadzamy (to jest jej /jego/ wybór) 

o nie mamy zdania 

 12. Gdyby jakaś organizacja misyjna zaproponowała Państwu wyjazd na misje, czy zde-

cydowaliby się Państwo podjąć to wezwanie? 



o tak 

o nie 

o nie mamy zdania  

 

M e t r y c z k a 

 

 1. Czy żyją Państwo w sakramentalnym związku małżeńskim? 

o tak, przez …………………lat 

o nie 

 2. Jak często uczestniczą Państwo razem we Mszy św.? 

o kilka razy w tygodniu 

o w każdą niedzielę i w święta 

o raz, dwa razy w miesiącu 

o kilka razy w roku 

o w większe uroczystości i święta 

 3. Uważają się Państwo za osoby:  

MĄŻ 

o głęboko wierzącą  

o wierzącą 

o raczej wierzącą 

o niewierzącą 

o ………………… 

ŻONA 

o głęboko wierząca 

o wierząca 

o raczej wierząca 

o niewierząca 

o ………………… 

 

 4. Czy należą Państwo do jakiegoś ruchu lub grupy apostolskiej w Kościele? 

MĄŻ 

o nie 

o tak. Do następującej/cych grup: .............................................................  

  ...............................................................................................................  

ŻONA 

o nie 

o tak. Do następującej/cych grup: .............................................................  



  ...............................................................................................................  

 5. Wykształcenie: 

MĄŻ 

o podstawowe 

o zasadnicze  

o średnie  

o wyższe licencjackie  

o wyższe magisterskie 

ŻONA 

o podstawowe 

o zasadnicze  

o średnie  

o wyższe licencjackie  

o wyższe magisterskie 

 

 6. Miejsce zamieszkania:  

o wioska 

o miasto do 50 tys.  

o miasto 50–100 tys.  

o miasto 100–500 tys.  

o miasto powyżej 500 tys. 

 7. Czy jest coś, co w związku z ankietą chcieliby Państwo napisać? Każda uwaga 

i własne przemyślenia będą dla Autora ankiety bardzo cenne. 

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

 

Jeszcze raz dziękuję za wypełnienie ankiety! 



Aneks 3 

Ankieta na temat wpływu rodziców na powołanie misjonarskie 

 

Kraj misyjny 

   ...................................................................................................................  

Zgromadzenie/Diecezja  

   ...................................................................................................................  

 

 1. Na ile wiara i świadectwo życia Twoich rodziców były inspiracją w podjęciu decyzji 

wyjazdu na misje? 

   ...................................................................................................................  

 2. Czy odbierałeś Twoich rodziców jako „misjonarzy” w swoim środowisku? 

 tak 

 nie 

 w pewnym sensie 

 nigdy się nad tym nie zastanawiałem 

   ...................................................................................................................  

 3. Czy rodzice włączali się w organizowane w parafii bądź sami organizowali akcje 

wspierające rozwój dzieła misyjnego na świecie? 

 sami organizowali 

 włączali się w akcje organizowane w parafii 

 nie włączali się 

 inne  

   ...................................................................................................................  

 4. Czy rodzice rozmawiali w domu na temat sytuacji Kościoła na świecie? 

 tak 

 nie 

 czasami 

 nie pamiętam takich rozmów 



 5. Czy rodzice czytali czasopisma misyjne? 

 tak (wymień jakie) 

 nie  

 nie pamiętam 

 6. Czy rodzice korespondowali z misjonarzami? 

 tak (jeśli możesz, napisz coś na ten temat) 

 nie  

 inny członek rodziny korespondował (napisz, kto) 

   ...................................................................................................................  

 7. Czy rodzice zapraszali misjonarzy do domu rodzinnego? 

 tak 

 nie 

 8. Czy ktoś z rodziny pracował na misjach?  

 tak (napisz kto) 

   ...................................................................................................................  

 nie 

 

Data: 

Imię i nazwisko (może być anonimowo):  

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety  



Aneks 4 

A n k i e t a 

 

 1. Czy zanim Państwa dziecko wstąpiło do Ogniska Misyjnego mieliście Państwo jakiś 

kontakt z misjonarzami czy z działalnością związaną z pomocą misjom? 

   ......................................................................... ………………………..… 

   ...................................................................................................................  

 2. Czy rozmawiacie Państwo z dzieckiem o tym, co dzieci robią na spotkaniach Ogni-

ska Misyjnego? 

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

 3. Czy w jakiś sposób włączacie się w prowadzone przez dzieci z Ogniska akcje na 

rzecz dzieła misyjnego? 

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

 4. Czy to, że Wasze dziecko należy do Ogniska Misyjnego, sprawiło, że sami zaczęli-

ście się bardziej interesować dziełem misyjnym? Jeśli tak, w jaki sposób się to prze-

jawia? 

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

 5. Własne refleksje 

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety  



Aneks 5 

Tabela 2. Klasyfikacja przestrzenna 

Miejscowość Częstość % 

1. Andrespol 2 ,2 

Barlinek 4 ,5 

Będzin 4 ,5 

Białobrzegi 12 1,4 

Biały Dunajec 2 ,2 

Białystok 8 1,0 

Bochnia 2 ,2 

Bogucin 2 ,2 

Bolesław koło Tarnowa 16 1,9 

Braniewo 4 ,5 

Brudnia 10 1,2 

Brzegi 10 1,2 

Brzesko Szczecińskie  8 1,0 

Burzenin 2 ,2 

Bydgoszcz 31 3,7 

Chełmno 1 ,1 

Chodzież 8 1,0 

Chrzanów 1 ,1 

Ciechanów 5 ,6 

Cieszanów 3 ,4 

Czarnków 3 ,4 

Czechowice – Dziedzice 2 ,2 



Miejscowość Częstość % 

Czerwin 3 ,4 

Częstochowa 1 ,1 

Człuchów 3 ,4 

Damasławek 2 ,2 

Dębica 1 ,1 

Dobra 1 ,1 

Dobroń 4 ,5 

Drużbice 1 ,1 

Dziadkowice 1 ,1 

Działdowo 1 ,1 

Dzwola 2 ,2 

Ełk 6 ,7 

Galewice 2 ,2 

Garbatka Letnisko 4 ,5 

Gdańsk 2 ,2 

 Gizałki 1 ,1 

Glinojeck 1 ,1 

Gliwice 1 ,1 

Głowno 2 ,2 

Gniew 1 ,1 

Gniewkowo 3 ,4 

Gniezno 52 6,2 

Golina 4 ,5 

Gorzów Wielkopolski 6 ,7 

Gostynin 2 ,2 



Miejscowość Częstość % 

Gostyń 2 ,2 

Gościeszyn 4 ,5 

Grabica 2 ,2 

Grójec 2 ,2 

Grybów 12 1,4 

Iłża 3 ,4 

Inowrocław 20 2,4 

Iwolicz Zdrój 1 ,1 

Jabłonowo Pomorskie 5 ,6 

Janikowo 1 ,1 

Jankowice 2 ,2 

Janów Lubelski 4 ,5 

Jarocin Poznański  1 ,1 

Jastrzębie Zdrój 2 ,2 

Jaworzno 4 ,5 

Jednorożec 3 ,4 

Jelenia Góra 5 ,6 

Jędrzejów 1 ,1 

Jordanów 1 ,1 

Kaczory 1 ,1 

Kalisz 19 2,3 

Kampinos 1 ,1 

Kaszewy Kościelne 4 ,5 

Katowice 2 ,2 

Kąkolewice 1 ,1 



Miejscowość Częstość % 

Kąty 1 ,1 

Kętrzyn 1 ,1 

Kęty 1 ,1 

Kielce  3 ,4 

Kiszkowo 3 ,4 

Kleczew 4 ,5 

Kłecko 2 ,2 

Kłoda 1 ,1 

Kolno 9 1,1 

 Kołaczyce 1 ,1 

Koło 1 ,1 

Komorniki 1 ,1 

Konin 8 1,0 

Końskie 2 ,2 

Kosów Lacki 1 ,1 

Kowalewo Pomorskie 1 ,1 

Kozienice 1 ,1 

Kórnik 3 ,4 

Kraków 19 2,3 

Krościenko nad Dunajcem 1 ,1 

Krotoszyn 4 ,5 

Kruszwica 2 ,2 

Krzętowo 7 ,8 

Kutno 1 ,1 

Kuzie 4 ,5 



Miejscowość Częstość % 

Kwidzyń 2 ,2 

Łambinowice 1 ,1 

Latowicz 4 ,5 

Leonów 1 ,1 

Lębork 2 ,2 

Lędziny 5 ,6 

Lidzbark 3 ,4 

Lisi Ogon 1 ,1 

Lisia Góra 4 ,5 

Lubaczów 1 ,1 

Lubicz 1 ,1 

Lublin 6 ,7 

Lubliniec 4 ,5 

Łabiszyn 1 ,1 

Łańcut 2 ,2 

Łącko koło Nowego Sącza 1 ,1 

Łobżenica 1 ,1 

Łomianki 1 ,1 

Łomża 5 ,6 

Łosice 1 ,1 

Łuków 2 ,2 

Maków Podhalański 2 ,2 

Malanów 1 ,1 

Maszewo 4 ,5 

Mechnica 5 ,6 



Miejscowość Częstość % 

Michaliny 1 ,1 

Michałowo 1 ,1 

Mielec 6 ,7 

 Międzybrodzie Żywieckie 9 1,1 

Międzyrzecz 2 ,2 

Miętkowo 1 ,1 

Milówka 1 ,1 

Miłosław 2 ,2 

Mogilno 6 ,7 

Mrągowo 1 ,1 

Mstów 1 ,1 

Mucharz 2 ,2 

Murowana Goślina 5 ,6 

Mysłowice 3 ,4 

Nakło 3 ,4 

Nasielsk 10 1,2 

Nawojowa 1 ,1 

Nawojów 1 ,1 

Niełysz 1 ,1 

Niepołomice 1 ,1 

Nowe Brzesko 2 ,2 

Nowodworniki 1 ,1 

Nowy Sącz 1 ,1 

Nowy Tomyśl 2 ,2 

Obryte 2 ,2 



Miejscowość Częstość % 

Ogrodzieniec 1 ,1 

Olecko 1 ,1 

Opoczno 4 ,5 

Opole 1 ,1 

Orchowo 1 ,1 

Ostrów Wielkopolski 6 ,7 

Ozimek 5 ,6 

Pabianice 1 ,1 

Pawłów 2 ,2 

Piła 1 ,1 

Piotrków Trybunalski 5 ,6 

Pleśna 1 ,1 

Płońsk 1 ,1 

Pobiedziska 2 ,2 

Podhale 1 ,1 

Podkowa Leśna 3 ,4 

Poronin 5 ,6 

Powidz 1 ,1 

Poznań 8 1,0 

Praszka 4 ,5 

Przemęt 3 ,4 

Puchały koło Łomży 5 ,6 

 Puławy 1 ,1 

Pułtusk 1 ,1 

Pyrzyce 1 ,1 



Miejscowość Częstość % 

Pysznica 1 ,1 

Radom 5 ,6 

Radzymin 1 ,1 

Radzyń Podlaski 1 ,1 

Rogowo 5 ,6 

Rogoźno Wielkopolskie 1 ,1 

Różan 4 ,5 

Rybnik 5 ,6 

Ryki 1 ,1 

Rzeszów 1 ,1 

Serock 1 ,1 

Siemiatycze 2 ,2 

Sieraków Wielkopolski 3 ,4 

Sierpc 2 ,2 

Skaryszew 5 ,6 

Skoki 1 ,1 

Słupca 5 ,6 

Słupsk 9 1,1 

Sokołowo 3 ,4 

Sokołów Podlaski 4 ,5 

Sońsk 3 ,4 

Sosnowiec 8 1,0 

Stalowa Wola 3 ,4 

Stara Dąbrowa 1 ,1 

Starachowice 1 ,1 



Miejscowość Częstość % 

Staszów 4 ,5 

Stegna 2 ,2 

Stoczek 1 ,1 

Strzałkowo 2 ,2 

Strzelno 4 ,5 

Sucha Beskidzka 2 ,2 

Suszec 1 ,1 

Suwałki 2 ,2 

Swarzędz 1 ,1 

Szamocin 1 ,1 

Szczecin 2 ,2 

Szczytno 5 ,6 

Sztutowo 8 1,0 

Szubin 1 ,1 

Śrem 6 ,7 

Świeradów Zdrój 2 ,2 

 Tarnów 4 ,5 

Tczew 2 ,2 

Tomaszów Mazowiecki 4 ,5 

Toruń 1 ,1 

Trzemeszno 5 ,6 

Tuchów 1 ,1 

Ujście 1 ,1 

Ulanów 2 ,2 

Ustroń 1 ,1 



Miejscowość Częstość % 

Warka 1 ,1 

Warszawa 16 1,9 

Wągrowiec 7 ,8 

Werbkowice 8 1,0 

Wielgomłyny 2 ,2 

Wieruszów 3 ,4 

Wierzchowo 2 ,2 

Wojnicz 4 ,5 

 Wolsztyn 1 ,1 

Wrocław 5 ,6 

Września 6 ,7 

Wyrzysk 1 ,1 

Wyszków 1 ,1 

Zaborów 4 ,5 

Zagórów 2 ,2 

Zakopane 3 ,4 

Zamość 1 ,1 

Zarszyn 1 ,1 

Zator 1 ,1 

Zatory 1 ,1 

Zawiercie 2 ,2 

Ząb 1 ,1 

Żnin 4 ,5 

Ogółem 842 100,0 

 



Wykres 1. Wybrane rozkłady przestrzenne zbiorowości badanych  

(według miejscowości zamieszkania) 

Mapa 1. Gniazda statystyczne zbiorowości badanych według gmin 

Mapa 2. Gniazda statystyczne zbiorowości badanych według województw 

 



 Aneks 6 

Tabela 3. Kraje, z których pochodzą ankietowani  

Benin  1 

Algieria 1 

Angola 2 

Argentyna 6 

Boliwia 1 

Brazylia 12 

Burundi 4 

Czad 1 

Ekwador 1 

Ghana 2 

Gujana 1 

Indie 4 

Indonezja 2 

Islandia 1 

Izrael 1 

Jamajka 1 

Japonia 4 

Kamerun 6 

Kazachstan 6 



Kenia 4 

Kolumbia 4 

Kongo 1 

Korea Południowa 1 

Liban 2 

Libia 1 

Madagaskar 3 

Malawi 1 

Mauretania 1 

Meksyk 4 

Mozambik 1 

Papua Nowa Gwinea 7 

Paragwaj 1 

Peru 4 

Republika Dominikańska 1 

Republika Środkowoafrykańska 3 

Rosja 2 

RPA 3 

Rwanda 2 

Senegal 1 

Tajwan  1 

Tanzania 1 



Togo 2 

Ukraina  1 

Uzbekistan 1 

Wenezuela 2 

Węgry 2 

Wybrzeże Kości Słoniowej 2 

Zambia 6 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 

Ogółem 123 

 



Aneks 7 

Tabela 3a. Zgromadzenia, do których należą respondenci 

Chrystusowcy  1 

Dominikanie 2 

Elżbietanki  1 

Felicjanki  1 

Franciszkanie 1 

Franciszkanie Konwentualni  2 

Franciszkanki Misjonarki Maryi 20 

Franciszkanki Służebnice Krzyża  1 

Franciszkanki Szpitalne  1 

Instytut Prymasa Wyszyńskiego 1 

Jezuici 2 

Józefitki  1 

Kanonianki Ducha Świętego 1 

Marianie 2 

Michaelici 2 

Misjonarki Kombonianki 1 

Misjonarki Świętej Rodziny 2 

Misjonarze Klaretyni 1 

Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego 2 



Misjonarze Świętej Rodziny  2 

Misjonarze Świętego Wincentego à Paulo 3 

Missionary Benedictine Sisters 1 

Pallotyni  1 

Pallotynki 3 

Pasjonistki 1 

Salezjanie 2 

Sercanie  2 

Siostry Sacré Cœur 1 

Siostry Świętego Dominika  1 

Służebniczki Najświętszej Maryi Panny  2 

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich 1 

Szarytki (siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo) 4 

Werbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego) 9 

Zakon Świętej Urszuli Unii Rzymskiej 2 

Zgromadzenie Misyjnych ss. Służebnic Ducha Świętego  10 

Zgromadzenie ss. Kanoniczek Ducha Świętego 3 

Zmartwychwstanki 3 

Ogółem 96 

 



Aneks 8 

Tabela 3b. Diecezja, do których należą respondenci (kapłani diecezjalni i osoby świeccy) 

Astana (Kazachstan) 1 

Białostocka 1 

Bielsko-Żywiecka 1 

Bydgoska 1 

Częstochowska 1 

Elbląska 2 

Esztergom Budapeszt (Węgry) 1 

Gnieźnieńska 5 

Katowicka 2 

Kielecka 3 

 Krakowska 1 

Saurimo (Angola) 1 

Sens (Francja) 1 

Świdnicka 1 

Tarnowska 2 

Warmińska 1 

Ogółem diecezje 25 

Zgromadzenia 96 

Brak odpowiedzi 2 



Razem 123 

 



Aneks 9 

Tabela 4. Respondenci 

 Częstość Procent 
Procent  

ważnych 

Procent  

skumulowany 

Diecezjalni 19 15,4 15,4 15,4 

Świeccy 2 1,6 1,6 17,1 

Zakonnice 60 48,8 48,8 65,9 

Zakonnicy 42 34,1 34,1 100,0 

Ogółem 123 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabele 5–9  

Tabela 5. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: Jan Paweł II 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Zdecydowanie  

zgadzam się 

401 47,6 47,6 47,6 

Raczej zgadzam się 430 51,1 51,1 98,7 

Brak odpowiedzi 11 1,3 1,3 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 6. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: św. Faustyna Kowalska 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Zdecydowanie  

zgadzam się 

78 9,3 9,3 9,3 

Raczej zgadzam się 753 89,4 89,4 98,7 

Brak odpowiedzi 11 1,3 1,3 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 7. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: św. Franciszek Ksawery 



 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Zdecydowanie  

zgadzam się 

314 37,3 37,3 37,3 

Raczej zgadzam się 516 61,3 61,3 98,6 

Nie mam zdania 1 ,1 ,1 98,7 

Brak odpowiedzi 11 1,3 1,3 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Tabela 8. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: św. Wojciech 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Zdecydowanie  

zgadzam się 

418 49,6 49,7 49,7 

Raczej zgadzam się 412 48,9 49,0 98,7 

Brak odpowiedzi 11 1,3 1,3 100,0 

Ogółem 841 99,9 100,0  

Braki 

danych 

Systemowe 

braki danych 

1 ,1   

Ogółem 842 100,0   

 

Tabela 9. Proszę zaznaczyć dwóch głównych patronów misji: św. Teresa od Dzieciątka Jezus 



 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Zdecydowanie  

zgadzam się 

403 47,9 47,9 47,9 

Raczej zgadzam się 427 50,7 50,7 98,6 

Nie mam zdania 1 ,1 ,1 98,7 

Brak odpowiedzi 11 1,3 1,3 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabele 10–15 

Tabela 10. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (Kapłan 

głoszący kazanie o misjach) 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 655 77,8 77,8 77,8 

Nie 186 22,1 22,1 99,9 

Brak odpowiedzi 1 ,1 ,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 11. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (Wizyta 

misjonarza w parafii) 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 734 87,2 87,2 87,2 

Nie 107 12,7 12,7 99,9 

Brak odpowiedzi 1 ,1 ,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 12. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (Materiały 



misyjne) 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 294 34,9 34,9 34,9 

Nie 547 65,0 65,0 99,9 

Brak odpowiedzi 1 ,1 ,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 13. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (W czaso-

pismach misyjnych) 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 299 35,5 35,5 35,5 

Nie 542 64,4 64,4 99,9 

Brak odpowiedzi 1 ,1 ,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 14. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (W mass 

mediach) 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 265 31,5 31,5 31,5 



Nie 576 68,4 68,4 99,9 

Brak odpowiedzi 1 ,1 ,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 15. W jakich okolicznościach spotkaliście się Państwo z rzeczywistością misyjną? (Znamy 

osobiście misjonarza/misjonarkę) 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Ważne Tak 315 37,4 37,4 37,4 

 Nie 526 62,5 62,5 99,9 

 Brak 

odpowiedzi 

1 ,1 ,1 100,0 

 Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabele 16–23 

Tabela 16. Czy w Państwa parafii są do nabycia czasopisma misyjne? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 342 40,6 40,6 40,6 

Nie 498 59,1 59,1 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 17. Czy w Państwa parafii są organizowane nabożeństwa w intencji misjonarzy? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 334 39,7 39,7 39,7 

Nie 506 60,1 60,1 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 18. Czy w Państwa parafii są organizowane składki dla misjonarzy? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 



Tak 715 84,9 84,9 84,9 

Nie 125 14,8 14,8 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 19. Czy w Państwa parafii są zapraszani do parafii misjonarze (np. głoszą kazania)? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 673 79,9 79,9 79,9 

Nie 167 19,8 19,8 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 20. Czy w Państwa parafii są głoszone kazania o tematyce misyjnej? 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 413 49,0 49,0 49,0 

Nie 427 50,7 50,7 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  



Tabela 21. Czy w Państwa parafii istnieje Ognisko Misyjne? 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 119 14,1 14,1 14,1 

Nie 721 85,6 85,6 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 22. Czy w Państwa parafii tematyka misyjna poruszana jest bardzo rzadko? 

 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 125 14,8 14,8 14,8 

Nie 715 84,9 84,9 99,8 

Brak odpowiedzi 2 ,2 ,2 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Tabela 23. Czy w Państwa parafii tematyka misyjna nie jest poruszana? 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Ważne 0 1 ,1 ,1 ,1 

 Tak 7 ,8 ,8 1,0 



 Nie 832 98,8 98,8 99,8 

 Brak 

odpowiedzi 

2 ,2 ,2 100,0 

 Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 24. Czy modlą się Państwo za misjonarzy? 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Ważne Tak, regularnie 168 20,0 20,0 20,0 

 Tak, raz 

w miesiącu 

85 10,1 10,1 30,0 

 Tak, kilka razy 

w roku 

478 56,8 56,8 86,8 

 Nie 109 12,9 12,9 99,8 

 Brak 

odpowiedzi 

2 ,2 ,2 100,0 

 Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 25. Czy znają Państwo lub czytają jakieś czasopisma misyjne lub strony internetowe po-

święcone misjom? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Nie 392 46,6 46,6 46,6 

Tak 433 51,4 51,4 98,0 

Brak odpowiedzi 17 2,0 2,0 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  
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Tabela 26. Czy oprócz ofiar składanych na misje w kościele, wspieracie Państwo materialnie 

jakieś katolickie organizacje misyjne? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Nie 621 73,8 73,8 73,8 

Tak 207 24,6 24,6 98,3 

Brak odpowiedzi 14 1,7 1,7 100,0 

Ogółem 842 100,0 100  

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 27–30 

Tabela 27. W Polsce działają cztery Papieskie Dzieła Misyjne. Proszę zakreślić te, które są Pań-

stwu znane: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

 
Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 622 73,9 73,9 73,9 

Nie 77 9,1 9,1 83,0 

Brak odpowiedzi 143 17,0 17,0 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Tabela 28. W Polsce działają cztery Papieskie Dzieła Misyjne. Proszę zakreślić te, które są Pań-

stwu znane: Papieskie Dzieło Piotra Apostoła 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 76 9,0 9,0 9,0 

Nie 623 74,0 74,0 83,0 

Brak odpowiedzi 143 17,0 17,0 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Tabela 29. W Polsce działają cztery Papieskie Dzieła Misyjne. Proszę zakreślić te, które są Pań-

stwu znane: Papieska Dzieło Rozkrzewiania Wiary 

 Częstość Procent Procent Procent 



ważnych skumulowany 

Tak 113 13,4 13,4 13,4 

Nie 584 69,4 69,4 82,8 

Nie wiem 2 ,2 ,2 83,0 

Brak odpowiedzi 143 17,0 17,0 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  

 

Tabela 30. W Polsce działają cztery Papieskie Dzieła Misyjne. Proszę zakreślić te, które są Pań-

stwu znane: Papieska Unia Misyjna 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 71 8,4 8,4 8,4 

Nie 628 74,6 74,6 83,0 

Brak odpowiedzi 143 17,0 17,0 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  
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Tabela 31. Gdyby Wasz syn lub córka chcieli wyjechać do pracy na misje, jaka byłaby Państwa 

reakcja? 

 Częstość Procent 
Procent waż-

nych 

Procent sku-

mulowany 

Zgadzamy się 400 47,5 47,5 47,5 

Nie zgadzamy się 

i odradzamy 

11 1,3 1,3 48,8 

Nie zgadzamy się, 

ale nie przeszkadzamy 

(to jest jej /jego wybór) 

253 30,0 30,0 78,9 

Nie mamy zdania 160 19,0 19,0 97,9 

Brak odpowiedzi 18 2,1 2,1 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  
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Tabela 32. Gdyby jakaś organizacja misyjna zaproponowała Państwu wyjazd na misje, czy zdecy-

dowaliby się Państwo podjąć to wezwanie? 

 Częstość Procent 
Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

Tak 160 19,0 19,0 19,0 

Nie 350 41,6 41,6 60,6 

Nie mamy zdania 312 37,1 37,1 97,6 

Brak odpowiedzi 20 2,4 2,4 100,0 

Ogółem 842 100,0 100,0  
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Wybrane wypowiedzi osób, dla których wiara i świadectwo życia ich rodziców były 

inspiracją w podjęciu decyzji o wyjeździe na misje 

 1. Bardzo dużo zawdzięczam w tym przypadku właśnie Rodzicom. To właśnie oni kre-

ślili znaczące chwile w moim życiu. Dzięki nim stopniowo poznawałem i odczuwałem 

bliskość Chrystusa. Rodzice zawsze byli i będą dla mnie szczególnym wzorcem, tak 

mi ofiarowali, wskazali. 

 2. Ich wiara i świadectwo życia były najpierw inspiracją w podjęciu decyzji o życiu 

zakonnym, to oni nauczyli mnie, jak dawać siebie i jak zawsze być gotowym do od-

powiedzi na potrzeby innych. To ludzie prostej wiary, których zawsze widziałam na 

kolanach w modlitwie – za bliskich i za świat. 

 3. Moi rodzice byli osobami ogromnej wiary w Boga. Bóg był rzeczywiście najważniej-

szy w ich życiu. Wszystkie decyzje w rodzinie były podejmowane w relacji do wiary. 

Wiara ich była czymś żywym i konkretnym, czymś, co miało wpływ na każdą czyn-

ność życiową. Moi rodzice zawsze ofiarowywali pieniądze na cele misyjne oraz na 

różne cele charytatywne. Zawsze wyrażali podziw na temat misjonarzy pracujących 

na misjach. W domu rodzinnym witaliśmy co kilka lat kuzyna mojej mamy – werbi-

stę, który pracuje w Brazylii. 

 4. Moi rodzice codziennie modlili się o powołania zakonne i misyjne. Pragnęli, by Pan 

powołał choć jedni dziecko do swej służby (jest nas siedmioro). Mama pragnęła być 

zakonnicą, ale z powodu słabego zdrowia została odesłana po nowicjacie u Sióstr 

św. Rodziny. Ten jej duch i pragnienie udzieliło się nam, tzn. mnie i mojej siostrze. 

 5. Mój „Papa” był bardzo religijny, mogę powiedzieć „święty człowiek”, gdy myślę 

o mym tatuśku, to mam wspaniały obraz dobroci Boga Ojca. Był dla nas przykładem 

i modelem do naśladowania, wielki patriota, miłośnik ludzi, kochał i pomagał innym. 

Miał wielkie serce i potrafił służyć bezinteresownie ludziom. Również moja Mama 

była osobą, która kochała biednych i kalekich ludzi, w naszym domu zawsze gościli-

śmy ludzi pokrzywdzonych przez los. 

 6. Rodzice „pielęgnowali” religijną atmosferę w domu, we wspólnej modlitwie były 



intencje za misje, misjonarzy i tych, co nie znają Jezusa. Na pewno to miało wpływ 

na moje powołanie misyjne. 

 7. Rodzice byli bardzo wierzącymi i praktykującymi katolikami, szczególnie Tato bar-

dzo pomagał w parafii, przy różnych pracach. Był także otwarty na potrzeby drugie-

go człowieka, przyjmował biednych podróżujących na nocleg w domu. 

 8. Rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi. Pomoc drugim i wspieranie misji przez 

rodziców były dla mnie początkiem myśli o pomocy ludziom w odległych krajach. 

 9. Szczerze mogę przyznać, że wiara była w naszym domu inspiracją w codziennym 

życiu i od najmłodszych lat rodzice uczyli nas, jak żyć i postępować, aby być dziećmi 

Bożymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Sami poprzez swoje postępowanie byli tego 

przykładem. Zawsze ceniłam sobie postawę zaufania wobec Boga u mojego Tatusia, 

np. kiedy była zła pogoda i Biskup pozwalał na prace żniwne w niedziele. Nasz Tatuś 

nigdy nie wykonywał prac ciężkich w niedziele, dlatego mówił sąsiadom, że Pan Bóg 

nie pozwoli, aby nasze plony zostały na polu i On nie pójdzie na pole w Dzień Pań-

ski. I rzeczywiście, zawsze plony zostały zebrane przy dobrej pogodzie i nic się nie 

zmarnowało. Ta postawa napełniała i nasze serca ufnością do Boga i kiedy nadszedł 

czas wyboru drogi życiowej i wyjazdu na misję, rodzice mnie wspierali. Nigdy też nie 

byli przeciwni mojej decyzji i chęci wyjazdu na misje, a odwrotnie, wspierali mnie 

swoimi modlitwami. W domu od najmłodszych lat czytywało się prasę katolicką, 

a z parafii, do której wtedy należeliśmy, wyszło kilku misjonarzy, więc ta tematyka 

nie była nam obca. 

 10. Wiara moich rodziców i życie według jej nakazów były dla mnie wzorem od dzieciń-

stwa. Dzięki nim zrodziło się we mnie pragnienie całkowitego oddania życia Panu 

Bogu w zgromadzeniu zakonnym, a potem także zakiełkowało we mnie powołanie 

misyjne. 

 11. Wierność małżeńska moich rodziców i miłość do końca – do śmierci mojego taty – 

pomimo wielu trudności życiowych (pochodzę z rodziny z problemem alkoholowym) 

były i są dla mnie inspiracją. Jestem pewna, że dały mi również odwagę podjęcia de-

cyzji o konsekracji całego mojego życia dla misji. 

 12. Wpływ moich Rodziców był ogromny. To Rodzice przekazywali mi głęboką wiarę, 

miłość do Boga, Kościoła i tych ludzi wokół. Żyli wiarą na co dzień, wszystko rozpo-



czynali w Imię Boga, razem się modliliśmy. 

 13. Z pewnością rodzice, a zwłaszcza moja mama ma swój udział w kształtowaniu się 

mojego powołania: Jej życie było dla mnie żywym świadectwem postawy chrześci-

jańskiej. Natomiast jeśli chodzi o inspirację wyjazdu na misje, to zwłaszcza moja 

mama ma w tym swoją zasługę, ponieważ opowiadała mi o pracy misjonarzy, 

a zwłaszcza o posłudze swoich braci kapłanów: o. Łukaszu i o. Bonawenturze ze 

Zgromadzenia Cystersów, których później niejednokrotnie odwiedzałem 

w Krakowie-Mogile. Następnie moja świadomość misyjna poszerzyła się w kontakcie 

z Misjonarzami Świętego Ducha i z Werbistami. 



Aneks 20 

Wybrane wypowiedzi osób, według których rodzice w mniejszym stopniu wpłynęli 

na ich wybór misyjnej drogi życiowej 

 1. Moi rodzice należą do bardzo pobożnych ludzi. Codziennie uczestniczą we Mszy św. 

oraz żyją bardzo przykładnie. Rodzice raczej nie inspirowali mnie w podjęciu decyzji 

o wyjeździe na misje, ale ich przykład, świadectwo życia przyczyniło się do ukształ-

towania się mojej wrażliwości na Boga i bliźnich. 

 2. Moi rodzice nie zainspirowali mnie bezpośrednio do bycia misjonarzem, ale wycho-

wali mnie w wierze i nauczyli mnie posiadania dużo miłosierdzia dla drugich 

i poczucia obowiązkowości. 

 3. Nie jestem pewien, czy wiara i świadectwo moich rodziców były bezpośrednią inspi-

racją w podjęciu decyzji zostania misjonarzem. Z całą pewnością kształtowały moją 

wiarę i moją relację ze światem, nauczyły mnie bycia otwartym na świat, postawy 

solidarności i służby. 

 4. Rodzice mieli wpływ na rozwój wiary, a z rozwoju wiary pojawiło się powołanie 

misyjne. Tak więc mieli raczej pośredni (aczkolwiek ważny) wpływ. 

 5. W pewnym stopniu mieli swój wpływ, niemniej jednak nie oni zdecydowali o samym 

wyjeździe na misje. 

 6. Bezpośredniego wpływu na to nie mieli, choć pośredni był znaczący. Praktykowanie 

wiary oraz opowiadania rodziców zasiały ziarno powołania misyjnego. 

 7. Oczywiście, że otrzymałem od moich rodziców wiarę. Dali mi przykład osób wierzą-

cych. To mi pomogło w podjęciu decyzji, by zostać księdzem i ofiarować moje życie 

dla drugich ludzi, jednak bezpośrednio nie zadecydowało o wstąpieniu do Zgroma-

dzenia Ducha Świętego. 

 8. Świadectwo i wiara rodziców były dla mnie inspiracją bardziej w odkrywaniu powoła-

nia niż konkretnie w odkrywaniu powołania misyjnego, choć moi rodzice wiele się mo-

dlili za misjonarzy i misjonarki. Sam fakt mojego misyjnego powołania był dla nich ra-

czej trudny do zaakceptowania, choć szanowali moją decyzję. 

 9. Wiara i świadectwo życia moich rodziców miały znaczenie fundamentalne w moim 



wyborze życia zakonnego, dając mi głębokie przeświadczenie, że Bóg może być 

w życiu najważniejszy. Moja decyzja wyboru zgromadzenia misyjnego była uwarun-

kowana raczej moimi własnymi zainteresowaniami. 

 10. Z pewnością rodzina miała duży wpływ na moje życie duchowe, choć nie 

w szczególności wybór pracy misyjnej. Natomiast miała go moja ciocia, która przez 60 

lat pracowała w Japonii. Być może nie był to wpływ bezpośredni, ale na pewno Pan 

Bóg pokierował tak moimi drogami, że po ślubach wieczystych miałem możliwość mie-

sięcznego pobytu w Japonii. Ta krótka wizyta, będąca wyrazem wdzięczności naszych 

sióstr (ciociunia należała do naszego Zgromadzenia), wpłynęła na moją decyzję 

o wyjeździe na misje, by służyć tam, gdzie jest największa potrzeba. 



Aneks 21 

Wybrane wypowiedzi osób, dla których rodzice raczej nie mieli wpływu na podjęcie 

decyzji o wyjeździe na misje  

 1. Wiara i świadectwo życia moich rodziców miały znaczenie fundamentalne w moim 

wyborze życia zakonnego, dając mi głębokie przeświadczenie, że Bóg może być 

w życiu najważniejszy. Moja decyzja wyboru zgromadzenia misyjnego była uwarun-

kowana raczej moimi własnymi zainteresowaniami. 

 2. Mój Tato zmarł, gdy miałam 11 lat. Od 1978 mama była dla mnie ojcem i matką. 

Nigdy nie zaakceptowała do końca mojego powołania, a jeszcze mniej mojego wy-

jazdu na misje. Dziś toleruje mój wybór i moją misję, bo widzi mnie szczęśliwą. To 

jest serce matki. Nie mogę powiedzieć, że życie moich rodziców było inspiracją czy 

pomocą w wyborze mojego powołania. Jestem raczej „przypadkiem”, jeśli chodzi 

o wpływ bezpośredni rodziców. Natomiast duży wpływ na kształtowanie mojej wiary 

i powołania, dużą pomoc, miałam w osobie mojej Cioci, matki chrzestnej (siostra 

mojego taty). To ona od dzieciństwa interesowała się moim życiem religijnym, to ona 

pomagała mi w prowadzeniu zeszytu od religii, to ona pierwsza zrozumiała moje 

powołanie i mimo stawianych mi pytań o wybór, konsekwentnie szukała i starała mi 

się pomóc. Wiedziała, że na mamę nie mogę liczyć, że pozostaje sama w drodze do 

realizacji tego ogromnego pragnienia Boga w moim życiu. 

 3. Myślę, że wiara moich rodziców nie miała bezpośredniego wpływu na moją decyzję 

wyjazdu na misje, miała natomiast ogromny wpływ na mój własny wzrost w wierze 

i wychowanie katolickie. 

 4. Świadectwo życia mego ojca, modlitwa mojej mamy i jej mamy (babci) w pewnym 

stopniu wpłynęły na fakt, iż zostałem księdzem, ale nie miały wpływu na moją decy-

zję, by pracować w Afryce. Raczej mi to odradzali. 



Aneks 22 

Wybrane wypowiedzi osób, dla których postawa rodziców zdecydowanie nie miała 

wpływu na podjęcie decyzji o wyjeździe na misje  

 1. Prawie żadnego, bo miałam nieakceptację Taty nawet po rozpoczęciu życia zakon-

nego. 

 2. Bardzo mało, bardzo wcześnie straciłem rodziców. Ojciec zmarł, gdy miałem 2 lata, 

a matka emigrowała do Niemiec „na roboty”. Wychowali mnie dziadkowie. 

 3. Byłam wychowana w rodzinie niekatolickiej. Moi rodzice nie chodzili i nadal nie 

chodzą do Kościoła. 

 4. Moi rodzice, a w szczególny sposób mój tata nigdy tak do końca nie zaakceptował 

mojej decyzji. Moją inspiracją był fakt, że chciałam pomagać ludziom potrzebują-

cym. Chciałam ofiarować moje życie Bogu.  

 5. Moi rodzice praktycznie robili wszystko, żeby zmienić moją decyzję, a to wszystko 

było spowodowane lękiem. 

 6. Pomimo iż wiara moich rodziców jest mocna i życie rodzinne przykładne – nie było 

ono inspiracją w podjęciu decyzji. 

 7. Raczej chyba nie tyle wiara i świadectwo moich rodziców, co moje własne zaintere-

sowania geografią i różnymi kulturami – w powiązaniu z moją wiarą oczywiście. 

 8. Rodzice nie mieli żadnego wpływu na moją decyzję. 

 9. Rodzina nie była dla mnie inspiracją. Te tematy były nieobecne w domu. 

 10. Trudno mówić o świadectwie wiary moich rodziców – moja mama „podjęła regular-

ne praktyki religijne” w kilka lat po moim wstąpieniu do Zgromadzenia. Dziś mogę 

powiedzieć, że wzrasta w wierze. Tata do dziś pozostaje niestety na uboczu, do sa-

kramentów przystępuje okazjonalnie. 

 11. Rodzice w ogóle nie chcieli, żebym poszła do Zgromadzenia, a nie było mowy żeby 

wyjechać na misje. 



Aneks 23 

Wybrane wypowiedzi rodziców, których dzieci należą do Ogniska Misyjnego 

 1. Bardzo się cieszymy, że nasze dziecko należy do OM oraz że możemy w jakiś sposób 

pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy. 

 2. Cieszę się, że istnieją takie OM. Uświadamiają dzieciom, a zwłaszcza młodzieży, że 

są rzeczy ważniejsze. Uświadamiają im, w jakich ciężkich warunkach żyją inni. Może 

obudzi się w nich wrażliwość na ludzkie życie i w końcu niektórzy docenią to, co po-

siadają. 

 3. Cieszę się, że moje dziecko 2 razy w miesiącu może spędzać czas w sposób pozytyw-

ny, uczy się bezinteresownego dzielenia się z innymi i modlitwy za innych. 

 4. Cieszę się, że moje dziecko uczestniczy w spotkaniach OM. Dzięki temu uwrażliwia 

się na losy innych ludzi, szczególnie dzieci objętych działalnością misyjną na całym 

świecie. 

 5. Cieszymy się bardzo, że dziecko uczestniczy w OM, sprawia nam to satysfakcję, że 

córka poświęca czas na religię i że się nie wstydzi wyznawać swoją wiarę. 

 6. Dziecko dzięki OM jest grzeczniejsza, ma lepszy charakter, ma więcej chęci do czy-

nienia dobra, dzięki temu pomaga nam zawsze, gdy o pomoc poprosimy. 

 7. Jako katolicy jesteśmy zadowoleni, że takie OM istnieje w naszej szkole. A zarazem 

nasze dzieci bardzo chętnie się angażują, by pomóc dzieciom, którzy potrzebują tej 

pomocy. 

 8. Jesteśmy zadowoleni z uczestnictwa dziecka w Ognisku Misyjnym, dzięki któremu 

dziecko bardziej staje się czułe na biedę i niedostatek w innym rejonie świata oraz 

bardziej docenia te zasoby materialne, które posiada i są im oferowane przez rodzi-

ców. 

 9. Myślę, że prowadzenie OM wśród dzieci i młodzieży jest bardzo pożyteczne 

i niezwykle potrzebne. Dzięki temu dostrzegają innych ludzi i ich potrzeby. Są wraż-

liwi na krzywdę i biedę. Przy tym ciekawie i pożytecznie spędzają czas. Dziecko po-

trafi dzięki temu współpracować w grupie, zespole. Ma dobry kontakt ze swoimi ró-

wieśnikami. Może pokazać się z innej strony (tej dobrej). Doskonali swoje umiejęt-



ności i pogłębia wiadomości o świecie. 

 10. Myślę, że to dobrze, iż moja córka należy do OM, uczy się wrażliwości. Doświadcza 

tego, iż chcąc pomagać, nie można być bezczynnym. Trzeba działać i tak naprawdę 

uczy się myśleć o innych, a nie tylko o sobie. Fajnie, że dzieci są angażowane w taką 

działalność, to na pewno dobrze wpływa na ich rozwój. 

 11. Nie ulega wątpliwości, że dziecko zaangażowane w parafii, a szczególnie w dzieło 

misyjne, nabiera odpowiednich cech przydatnych w późniejszym życiu, tzn. umiejęt-

ność współpracy z ludźmi, wrażliwość na potrzeby innych i chęć pomocy umocnienia 

wiary, wzbogacenie wiedzy, co nas, rodziców, bardzo cieszy. Zamierzamy syna 

w zainteresowaniach misyjnych wspierać teraz i w przyszłości. 

 12. OM dla dzieci są wspaniałą sprawą, jeżeli działają prężnie i z dużym zaangażowa-

niem. Dzieci poprzez udział w takim Ognisku uczą się wrażliwości na krzywdę 

i potrzeby innych ludzi na całym świecie. Praca dziecka w OM na pewno przyczynia 

się do rozwoju świadomości misyjnej jego rodziców, jeżeli tylko uczestniczą oni ak-

tywnie w życiu dziecka. 

 13. OM organizuje bardzo mądre zajęcia dla dzieci. Uczy dzielenia się z innymi oraz 

niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Pokazuje, jak żyć w trudnych, obecnych 

czasach, kiedy ludzie umierają z braku żywności. 

 14. Prowadzenie OM uwrażliwia małego człowieka na potrzeby innych. Rodzice nie 

zawsze mają czas i często zapominają o poruszaniu serc tych młodocianych ludzi. 

Dzięki takim spotkaniom OM dzieci wyrosną na pozbawionych egoizmu wartościo-

wych ludzi. 

 15. Rozmawiając z moim dzieckiem na tematy misyjne, widzę, że syn uwrażliwia się na 

potrzeby innych ludzi. Staje się bardziej otwarty na problemy innych. Rozmowa na te 

tematy pozytywnie wpływa na całą moją rodzinę. Jest to czas wspólnie spędzany 

i niezmarnowany. 



Aneks 24 

Dekalog rodziny 

 1. Uwierzcie w moc chrześcijańskiej modlitwy, wypowiadanej w Jezusie i w Duchu 

Świętym. Uwierzcie też w użyteczność krótkich wezwań, tzw. aktów strzelistych. 

 2. Wychowujcie dzieci od najmłodszych lat do ofiarności na rzecz najuboższych. 

I łączcie wasze dorosłe wyrzeczenia z ich wyrzeczeniami. 

 3. Zaplanujcie w tygodniu kilka razy po pół godziny, przeznaczając ten czas na dialog 

z dziećmi i dzielenie się z nimi sprawami codziennego życia. 

 4. Nie rezygnujcie nigdy z uczestnictwa z dziećmi w niedzielnej Eucharystii, która jest 

centrum tygodnia i źródłem życia. Nadaje ona właściwy kierunek naszym działa-

niom i napełnia radością na cały tydzień. 

 5. Każdego miesiąca starajcie się podejmować niewielkie zadania dotyczące wzajem-

nych relacji w codziennym życiu: nie podnosimy głosu; nie dajemy się ponieść 

gniewowi; odnosimy się do siebie w sposób uprzejmy i spokojny; wybaczamy sobie 

od razu po zaistniałej sprzeczce; jesteśmy posłuszni z miłości, wyrażamy swój punkt 

widzenia w sposób grzeczny i delikatny. 

 6. Kontrolujcie wydatki, biorąc pod uwagę nie tylko dochody, ale również potrzeby 

ubogich. Będzie to okazja, by bez ostentacji, próżności i marnotrawstwa korzystać 

z waszych możliwości ekonomicznych. 

 7. Wpajajcie dzieciom motywy podejmowanych wyborów i uświadamiajcie im ograni-

czenia, jakim podlegamy. 

 8. Nie pozwólcie, by minął choćby jeden dzień waszego życia bez słowa Bożego, które 

zstępuje do serca, niezależnie od tego, jakiego tekstu biblijnego używamy. Jeśli to 

możliwe, sięgajcie po tekst zgodny z tym, który czytany jest przez całą wspólnotę 

parafialną. 

 9. Bądźcie wobec siebie lojalni i prawdomówni, starajcie się wzrastać we wzajemnym 

szacunku, dostrzegając i dowartościowując pozytywne cechy każdego członka ro-

dziny. 

 10. Usiłujcie „współpracować we wzajemnej radości”, przygarniając jedni drugich 



z coraz większą mocą, dzień po dniu znajdując powody, które mogą przynieść ra-

dość. Uczcie się milczeć i mówić, zgodnie z tym, co podpowiada wam prawdziwa 

miłość do waszych bliskich. Uczcie się też przegrywać, ale w imię wyższych warto-

ści, a nie z powodu służalczej uległości, krok po kroku budując rodzinną przyjaźń 

i braterstwo. 



Aneks 25 

Błogosławieństwa rodziny misyjnej 

 1. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która jako Kościół domowy, którym jest, nie 

przestaje głosić w świecie, iż małżeństwo i rodzina są niezastąpionymi i nie mają al-

ternatyw. 

 2. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która wie, że otrzymała dar ochrony, obja-

wienia i przekazywania miłości innym ludziom, będąc jednocześnie budowniczym 

pokoju na świecie. 

 3. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która wie, że tylko wiara w Chrystusa 

i uczestnictwo w wierze Kościoła może zbawić/zbawia i ma powołanie prorockie 

manifestowania miłości Chrystusa. 

 4. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która mocno wierzy, że jest uprzywilejowa-

nym środowiskiem, w którym osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość. 

 5. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która wie, że w miarę, jak będzie żyła coraz 

bardziej w świadomości chrześcijańskiej, coraz to lepiej będzie wyrażała swe powo-

łanie do głoszenia Dobrej Nowiny światu. 

 6. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która wierzy i rośnie w tym, co objawił 

Chrystus: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was 

umiłowałem. Nikt bowiem nie ma większej miłości od tego, kto da życie swoje za 

przyjaciół swoich”. 

 7. Błogosławiona rodzina chrześcijańska która wie, żyje i głosi, że misja między swoi-

mi/w rodzinie jest kanałem przepływu wiary i miłości Pana Boga. 

 8. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, w której wszyscy jej członkowie żyją zobo-

wiązaniem szukania czasu do komunikowania się między nimi samymi, do wspólnej 

modlitwy i słuchania słowa Bożego, do wspólnego przeżywania niedzielnej Eucha-

rystii, aby dać publiczne świadectwo swej wiary. 

 9. Błogosławiona rodzina chrześcijańska, która odnajduje w Świętej Rodzinie 

z Nazaretu swój prototyp, ponieważ, zjednoczona/pojednana w sakramencie małżeń-

stwa, nakarmiona słowem Bożym w Eucharystii, jest powołana do przeżywania swo-



jego powołania i misji jako żywej komórki społeczeństwa i Kościoła. 



Aneks 26 

Zaproszenie i pamiątka odnowienie ślubowania  



Aneks 27 

Certyfikat  



Aneks 28 

Kalendarz rodzinny  



Aneks 29 

Misyjne ABC dla kapłanów 



Aneks 30 

Misyjne ABC dla katechety  



Aneks 31 

Misyjne ABC dla małżeństwa i rodziny  



Aneks 32 

Misyjne ABC dla bierzmowanych  



Aneks 33 

Misyjne ABC dla chorych  



Aneks 34 

Maryja ikona dla Parafialnej Komisji Misyjnej  

Maryja w codziennym życiu wiarą pozwala się „porwać” Duchowi. PKM zaanga-

żowana w pomnażanie wiary w swoim gronie i w świecie, przez szczególny czas modli-

twy, przyzywa Ducha Świętego jako światło i siłę potrzebne do życia i działania we 

wspólnocie. 

Maryja nie rozumie w pełni doniosłości prośby, ale zawierza się Panu, który w Niej 

staje się człowiekiem. PKM wie, że działalność misyjna przekracza wszelkie jej projekty, 

dlatego pokłada swoją ufność w Panu, którego stara się coraz lepiej poznawać i kochać. 

Kiedy Chrystus zamieszkał w Maryi, wszystkie Jej życiowe plany ulegają radykalnej 

zmianie: w ten sposób wchodzi w pełni w odkupieńczy plan Ojca wobec całej ludzkości. 

PKM nie koncentruje się na jakichś własnych projektach na rzecz misji, ale staje się dy-

namiczną siłą wspomagającą całą wspólnotę chrześcijańską w realizacji planu Ojca, któ-

ry chce zbawić wszystkich ludzi. 

Zaraz po przyjęciu Syna, Maryja nie zatrzymuje Go dla siebie i nie koncentruje się 

na swoich problemach. PKM, szczęśliwa z posiadanych darów duchowych, kościelnych 

i materialnych, otwiera się na cały świat i pomaga wspólnocie żyć komunią dóbr. 

Maryja dowiaduje się, że w górach judzkich kuzynka zmaga się z nadzwyczajną sy-

tuacją: poród w późnym wieku. PKM jest zawsze wrażliwa na potrzeby tego, kto jest 

„daleko”. Zarówno w swoim gronie, jak i we wspólnocie parafialnej budzi „powołania 

misjonarskie” i wspiera ich posłanie. 

Maryja decyduje się na podróż, wyrusza w drogę, wiedziona ufnością Temu, którego 

nosi w sobie, a także chęcią pomocy – „służebnica”. PKM przyjmuje rolę służebną 

w animacji całego duszpasterstwa parafialnego. Od środka stara się rozwijać tą wrażli-

wość, aby cała wspólnota jak najlepiej przeżywała misyjny dynamizm. 

Maryja nic ze sobą nie zabiera poza Synem, który jest jedynym celem Jej życia, 

a staje się najpiękniejszym darem dla Elżbiety, dla Jana Chrzciciela, dla świata. PKM 

zajmuje się nie tyle sprawami materialnymi, pomocą udzielaną misjom, co przede 

wszystkim stylem życia możliwie jak najbardziej ewangelicznym, aby On był pierwszy, 



znany i kochany przez wszystkich ludzi. 

Po wejściu do Elżbiety domu Jezus, którego nosi w sobie, uświęca Jana Chrzciciela, 

a ten „porusza się w matczynym łonie”. Maryja zaś nazwana jest błogosławioną przez 

kuzynkę i wszystkie pokolenia, bo zaufała słowu Pana. Pierwszym darem, jaki zawdzię-

czamy braciom, jest Chrystus, chleb życia, bo wiedząc o przyjściu Zbawiciela, nastanie 

przyjaźń z Bogiem i braćmi; nastanie sprawiedliwość – braterstwo – właściwa równowa-

ga między ubogimi – równy podział dóbr, a zatem pokój i radość życia. Stajemy się 

szczęśliwi, dbając o szczęście innych. 

Teraz Maryja rozumie i podejmuje „rewolucję” misyjną: na pierwszym miejscu sta-

wia Jezusa i angażuje się, by z Nim wywyższyć pokornych, rozproszyć pychę mocnych, 

obsypać dobrami głodnych, dając chleb ubogim, składając dzięki Ojcu, który w swoim 

miłosierdziu zbawił wszystkich ludzi, jak obiecał Abrahamowi. PKM najpierw we-

wnętrznie, a potem również we wspólnocie promuje, za przykładem Maryi, nowy porzą-

dek i nowy styl życia, gdzie ostatni są tymi, którzy się liczą, jako szczególnie umiłowani 

przez Boga. 



Aneks 35 

Katechezy o misjach w wybranych podręcznikach nauki religii 

Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jedność 

z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

Klasa 1 szkoły 

podstawowej 

„Jesteśmy w rodzinie  

Pana Jezusa” 

„Żyjemy w Bożym świecie” „Jesteśmy w rodzinie 

Pana Jezusa” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 47. „Uczmy się 

od Świętych” 

Katecheza 50. „Gdy 

idziemy poprzez świat” 

Brak katechez o misjach 2 katechezy misyjne: 

Katecheza 24. „Imię nasze-

go Ojca jest święte” 

Katecheza 52. „Jezus uczy 

nas kochać wszystkich 

ludzi” 

Klasa 2 szkoły 

podstawowej 

 

„Kochamy Pana Jezusa” „Idziemy do Jezusa” „Kochamy Pana Jezusa” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 46. „Zesłanie 

Ducha Świętego” 

Katecheza 47. „Nieść 

Jezusa do ludzi” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 5. „Bóg – Stwór-

ca całego świata” 

Katecheza 53. „Jestem 

pomocnikiem misjonarzy” 

3 katechezy misyjne: 

Katecheza 22. „Bóg przy-

chodzi do wszystkich ludzi” 

Katecheza 52.  

„Jesteśmy posłani” 

Katecheza 58. „Jezus 

wzywa nas do pomocy” 

Klasa 3 szkoły 

podstawowej 

 

„Przyjmujemy Pana 

Jezusa”  
„Jezus jest z nami” 

„Przyjmujemy Pana 

Jezusa” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 48. „Prawdzi-

wy przyjaciel Jezusa jest 

Apostołem” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 45. „Pan Jezus 

posyła nas do ludzi” 

4 katechezy misyjne: 

Katecheza 30. „Mała droga 

do świętości” 

Katecheza 37. „Wierzę 

w Święty Kościół Po-

wszechny” 

Katecheza 46. „Jesteśmy 

dziećmi Bożymi” 

Katecheza 51. „Otrzymu-

jemy misje!” 

Klasa 4 szkoły „Jestem chrześcijani- „Miejsca pełne  „Zaproszeni przez Boga” 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jedność 

z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

podstawowej 

 

nem” BOGActw” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 7. „Znaki 

niewidzialnego Boga” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 53. „Po krańce 

ziemi – apostolska misja” 

Katecheza 60. „Afryka 

i Azja – Ewangelia na 

krańcach świata” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 44. „Głoszę 

dobrą nowinę”  

Katecheza dodatkowa: 

opisane są cztery postacie 

ze świata misji: Jan Paweł 

II, Matka Teresa z Kalkuty, 

Jan Beyzym i Teresa od 

Dzieciątka Jezus  

Klasa 5 szkoły 

podstawowej 
„Wierzę w Boga” 

„Spotkanie  

uBOGAcające” 

„Obdarowani 

przez Boga” 

3 katechezy misyjne: 

Katecheza 1. „Wielkość 

Boga” 

Katecheza 23. „Święci 

wzorem wierności” 

Katecheza 50. „Świadec-

two naszej wiary” 

3 katechezy misyjne: 

Katecheza 51. „Błogosła-

wiona Teresa z Kalkuty – 

służyć Jezusowi przebrane-

mu za żebraka” 

Katecheza 53. „Święta 

Teresa z Lisieux – mała 

siostra od wielkich spraw”  

Katecheza 58. „Ten, który 

głosił naszym przodkom 

wiarę – św. Wojciech” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 32. „Wierzę 

w moc słów Pana Jezusa” 

Klasa 6 szkoły 

podstawowej  

 

„Wierzę w Kościół” 
„Tajemnice  

BOGAtego życia” 

„Przemienieni przez 

Boga” 

6 katechez misyjnych: 

Katecheza 7. „Święty 

Paweł – niestrudzony 

głosiciel dobrej nowiny” 

Katecheza 10. „Kościół – 

Jeden, Święty, Powszech-

ny i Apostolski” 

Katecheza 27. „Misyjna 

działalność Kościoła” 

Katecheza 30. „Odnaleźć 

własne miejsce we 

Brak katechez o misjach 2 katechezy misyjne: 

Katecheza 26. „Kościół 

ukazuje światu Zbawiciela” 

Katecheza 27. „Kościół 

głosi tajemnicę zbawienia” 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jedność 

z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

wspólnocie Kościoła” 

Katecheza 33. „Święty 

Wojciech – Patron budu-

jących nowoczesną 

Europę” 

Katecheza 49. „Błogo-

sławiony Jan Paweł II – 

Apostoł Bożej Miłości” 

Klasa 1  

gimnazjum 
„Spotkanie ze słowem” 

„Błogosławieni, którzy 

szukają Jezusa” 
„Jezus uczy i zbawia” 

2 katechezy misyjne: 

Katecheza 27. „Głosić 

wszystkim narodom dobrą 

nowinę” 

Katecheza 33. „Wielcy 

apostołowie – święci Piotr 

i Paweł” 

Brak katechez o misjach 2 katechezy misyjne: 

Katecheza 23. „Dobra 

nowina o zbawieniu” 

Katecheza 40. „Wspólnota 

Kościoła” 

Klasa 2 

gimnazjum 

„Aby nie ustać 

w drodze” 

„Błogosławieni, którzy 

ufają Jezusowi” 
„Jezus działa i zbawia” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 41. „Tydzień 

Modlitw o Jedność 

Chrześcijan” 

4 katechezy misyjne: 

Katecheza 28. „Gdy potrze-

buję innych to… – ruchy 

i wspólnoty w Kościele” 

Katecheza 36. „Chrześcijań-

stwo a świat antyczny” 

Katecheza 48. „Być czło-

wiekiem modlitwy. Przykła-

dy osób żyjących modlitwą” 

Katecheza 61. „Nowa ewan-

gelizacja w mojej parafii. 

Zesłanie Ducha Świętego” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 29. „Jezus 

ukazuje troskę o zbawienie 

wszystkich ludzi” 

Klasa 3 

gimnazjum 
„Żyć w miłości Boga” „Rodzina” 

„Jezus prowadzi 

i zbawia” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 29. „Apostol-

5 katechez misyjnych: 

Katecheza 27. „W jaki 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 9. „Powszech-



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jedność 

z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

skie inicjatywy” Kościół wierzę? Przymioty 

Kościoła” 

Katecheza 40. „Ile i czego 

zarabia misjonarz? Rozwój 

misji katolickich do począt-

ków XX w.” 

Katecheza 52. „Do czego 

prowadzi religijność bez 

miłości. Fanatyzm 

i obojętność religijna” 

Katecheza 58. „Trzech Króli 

– cały świat idzie do Jezusa” 

Katecheza 61. „Poszli na 

cały świat – zesłanie Ducha 

Świętego” 

ność Kościoła” 

Klasa 1 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce  

w Kościele” 
„W blasku Bożej prawdy” 

„Drogi świadków  

Chrystusa w Kościele” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 31. „Wierzę 

w Jeden, Święty, Po-

wszechny i Apostolski 

Kościół” 

Brak katechez o misjach 1 katecheza misyjna: 

Katecheza 32. „Filary 

Kościoła” 

Klasa 2 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce 

w świecie” 
„Na drogach wiary” 

„Drogi świadków  

Chrystusa w świecie” 

1 katecheza misyjna: 

Katecheza 46. „Jak ewan-

gelizować świat” 

8 katechez misyjnych: 

Katecheza 4. „Poemat 

o stworzeniu świata” 

Katecheza 15. „Osoba 

Ducha Świętego – Boże 

tchnienie, które ożywia” 

Katecheza 16. „Kościół 

w zamyśle i planach Bo-

żych”  

Katecheza 18. „Cztery 

wymiary Kościoła – Jeden, 

Powszechny i Apostolski”  

Brak katechez o misjach 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jedność 

z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

Katecheza 20. „Chrześcija-

nie dla zbawienia świata – 

misja Kościoła ad gentes”  

Katecheza 31. „Abyśmy byli 

razem – wspólnotowy 

wymiar modlitwy Pańskiej”  

Katecheza 52. „Kościele, co 

mówisz sam o sobie? – 

Sobór Watykański II”  

Katecheza 55. „Chrześcijań-

ska tożsamość Europy i jej 

święci patronowie” 

Klasa 3 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce  

w rodzinie” 
„W bogactwie miłości” 

„Drogi świadków  

Chrystusa w rodzinie” 

Brak katechez o misjach Brak katechez o misjach Brak katechez o misjach 

 



Aneks 36 

Katechezy o rodzinie w wybranych podręcznikach nauki religii 

Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

Klasa 1 szkoły 

podstawowej 

„Jesteśmy w rodzinie 

Pana Jezusa” 

„Żyjemy w Bożym 

świecie” 

„Jesteśmy w rodzinie 

Pana Jezusa” 

Brak katechez o rodzinie 2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 14. „Okazujmy 

miłość w rodzinie” 

Katecheza 26. „Poznaje-

my rodzinny dom Jezusa 

w Nazarecie” 

Brak katechez o rodzinie 

Klasa 2 szkoły 

podstawowej 

 

„Kochamy Pana Jezusa” „Idziemy do Jezusa” „Kochamy Pana Jezusa” 

Brak katechez o rodzinie 2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 2. „Bóg jest 

w moim domu” 

Katecheza 23. „Kocham 

moich rodziców” 

1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 49. „Pan Jezus 

błogosławi naszym rodzi-

nom” 

Klasa 3 szkoły 

podstawowej 

 

„Przyjmujemy Pana 

Jezusa” 
„Jezus jest z nami” 

„Przyjmujemy Pana 

Jezusa” 

Brak katechez o rodzinie 1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 15. „Jezus 

uczy nas czcić i kochać 

swoich rodziców” 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 12. „Kochamy 

rodziców” 

Katecheza 14. „Chcemy 

dawać szczęście” 

Klasa 4 szkoły 

podstawowej 

 

„Jestem chrześcijani-

nem” 

„Miejsca pełne BO-

GActw” 

„Zaproszeni przez 

Boga” 

Brak katechez o rodzinie 1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 29. „Ponownie 

Nazaret – rodzinny dom 

Jezusa”. 

Brak katechez o rodzinie 

Klasa 5 szkoły „Wierzę w Boga” „Spotkanie uBOGAca- „Obdarowani przez 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

podstawowej jące” Boga” 

3 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 2. „Bóg stwo-

rzył mężczyznę i kobietę” 

Katecheza 3. „Świętość 

życia” 

Katecheza 34. „Życie 

Świętej Rodziny” 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 12. „Szkoła 

wzajemnej troski – rodzi-

na wielodzietna” 

Katecheza 14. „Eksperci 

od życia – babcia 

i dziadek” 

Brak katechez o rodzinie 

Klasa 6 szkoły 

podstawowej  

  

„Wierzę w Kościół” 
„Tajemnice  

BOGAtego życia” 

„Przemienieni przez 

Boga” 

Brak katechez o rodzinie 4 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 42. „Służyć 

wspólnocie – małżonko-

wie” 

Katecheza 43. „Dlaczego 

rodzice wymagają od 

swoich dzieci?” 

Katecheza 61. „Jak oka-

zać im miłość? Dzień 

Matki i Ojca” 

Katecheza 62. „Dzień 

Dziecka – moje prawa 

i obowiązki” 

1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 25. „Domowy 

Kościół” 

Klasa 1  

gimnazjum 
„Spotkanie ze słowem” 

„Błogosławieni, którzy 

szukają Jezusa” 
„Jezus uczy i zbawia” 

1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 1. „Wartość 

życia” 

11 katechez o rodzinie: 

Katecheza 26. „Moja 

rodzina – mały Kościół”  

Katecheza 27. „Wzrastać 

w latach i w wierze” 

Katechezy 28–35 podej-

mują następującą tematy-

kę: postawy rodziny 

wobec chorych i star-

szych, świadome przeży-

wanie roku liturgicznego 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 26. „Jezus 

umacnia życie małżeńskie 

i rodzinne” 

Katecheza 27. „Jezus 

ubogaca ludzką miłość” 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

w rodzinie, świętowanie 

niedzieli w rodzinie oraz 

innych uroczystości jak 

również modlitwę w 

rodzinie i z rodziną i 

świadectwo wiary w 

rodzinie . 

Katecheza 61. „Daj mi 

Panie dobre myśli. Zesła-

nie Ducha Świętego 

w moim domu” 

Klasa 2  

gimnazjum 

„Aby nie ustać 

w drodze” 

„Błogosławieni, którzy 

ufają Jezusowi” 
„Jezus działa i zbawia” 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 30. „Rodzina 

jest wspólnotą” 

Katecheza 40. „Godność 

i trwałość małżeństwa” 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 29. „Jak ubiera 

się święty” 

Katecheza 49. „Dążenie 

do niezależności. Wy-

chowanie 

i samowychowanie” 

1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 38. „Bóg 

umacnia więzi rodzinne” 

Klasa 3  

gimnazjum 

„Żyć w miłości Boga” „Rodzina” „Jezus prowadzi 

i zbawia” 

8 katechez o rodzinie: 

Katecheza 7. „Kobieta 

i mężczyzna – dwa dopeł-

niające się światy” 

Katecheza 9. „Dziękuję 

Ci, że mnie stworzyłeś tak 

cudownie” 

Katecheza 10. „By narze-

czeństwo prowadziło ku 

szczęśliwej rodzinie” 

Katecheza 11. „Ślubują 

miłość, wierność 

i uczciwość” 

Katecheza 12. „Planowa-

8 katechez o rodzinie: 

Katecheza 5. „Rodzina 

szkołą miłości” 

Katecheza 6. „Rodzina, 

którą założę. Wartości 

chrześcijańskie 

w rodzinie” 

Katecheza 7. „Czego nas 

uczy rodzina z Nazaretu?” 

Katecheza 8. „Udane 

małżeństwo i rodzina” 

Katechezy 9–10 omawiają 

metody naturalnego 

planowania rodziny oraz 

6 katechez o rodzinie: 

Katecheza 23. „Chłopak – 

dziewczyna” 

Katecheza 25. „W rodzi-

nie” 

Katecheza 29. „Doświad-

czać odpowiedzialności” 

Katecheza 30. „Dzielić 

odpowiedzialność” 

Katecheza 31. „Ślubować 

odpowiedzialność” 

Katecheza 32. „Żyć 

odpowiedzialnie” 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

nie poczęć” 

Katecheza 13. „Narodziny 

nowego życia” 

Katecheza 14. „Odpowie-

dzialność za powołane do 

istnienia życia” 

Katecheza 15. „Pod 

rodzinnym dachem” 

antykoncepcję i in vitro  

Katecheza 11. „Pielęgno-

wanie miłości – przyj-

mowanie sakramentów” 

Katecheza 51. „Życie – 

święty dar Boga” 

Klasa 1 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce 

w Kościele” 

„W blasku Bożej 

prawdy” 

„Drogi świadków 

Chrystusa w Kościele” 

Brak katechez o rodzinie 6 katechez o rodzinie: 

Katecheza 25. „Dlaczego 

rodzice są potrzebni? 

Czcij Ojca twego i Matkę 

twoją” 

Katecheza 26. „Fałszywe 

rodzicielstwo” 

Katecheza 28. „Niedoce-

niony skarb –

chrześcijańskie powołanie 

do czystości” 

Katecheza 29. „Wycho-

wanie do czystości serca – 

Nie cudzołóż” 

Katecheza 29A. „Mimo 

trudności trwam – Nie 

pożądaj żony bliźniego 

swego” 

Katecheza 40. „Sakra-

menty w służbie wspólno-

ty Kościoła” 

1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 37. „Sakra-

menty w służbie wspólno-

ty” 

Klasa 2 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce 

w świecie” 
„Na drogach wiary” 

„Drogi świadków 

Chrystusa w świecie” 

2 katechezy o rodzinie: 

Katecheza 6. „Stworzony 

na obraz i podobieństwo 

Brak katechez o rodzinie 1 katecheza o rodzinie: 

Katecheza 31. „Rodzina 

w Królestwie Bożym” 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

Boga” 

Katecheza 50. „Więcej 

szczęścia jest w dawaniu 

niż w braniu (Dz 20,35), 

św. Mikołaj (6 XII)” 

Klasa 3 szkoły 

ponadgimna-

zjalnej 

„Moje miejsce 

w rodzinie” 
„W bogactwie miłości” 

„Drogi świadków 

Chrystusa w rodzinie” 

24 katechezy o rodzinie. 

Podręcznik ukazuje Boga 

jako źródło miłości. Mówi 

o płciowości człowieka, 

różnicach między męż-

czyzną a kobietą, o warto-

ści czystości, tłumaczy 

czym jest homoseksua-

lizm i pornografia. Przed-

stawia także istotę i cechy 

miłości małżeńskiej 

(katecheza nr 17) dając 

jako przykład postaci 

pierwszych błogosławio-

nych małżonków – Marii i 

Ludwika.  

Kolejne katechezy oma-

wiają następujące kwestie 

związane z życiem ro-

dzinnym. Katecheza nr 18 

– cele małżeństwa, kate-

cheza nr 19 – dlaczego 

małżeństwo jest sakra-

mentem, katecheza nr 20 i 

nr 21 – różne formy życia 

nieprawidłowego w 

małżeństwie, katecheza nr 

22 – jak budować szczę-

ście w małżeństwie, 

katecheza nr 23 – na 

czym polega dążenie do 

19 katechez o rodzinie: 

Katecheza 4. „Powołanie 

człowieka do życia 

w rodzinie” 

Katecheza 5. „Znaczenie 

płciowości w życiu czło-

wieka” 

Katecheza 6. „Miłość 

fundamentem więzi 

małżeńskiej” 

Katecheza 7. „Małżeń-

stwo jako wspólnota życia 

i miłości” 

Katecheza 8. „W stronę 

drugiego człowieka – 

konflikty w rodzinie” 

Katecheza 9. „Być ojcem, 

być matką – odpowie-

dzialne rodzicielstwo” 

Katecheza 9A. „Odpo-

wiedzialne rodzicielstwo 

– celebracja” 

Katecheza 10. „Dar życia, 

jego wartość i obrona, 

adopcja” 

Katecheza 11. „Rodzina 

Kościołem Domowym” 

Katecheza 12. „Ocalić 

ludzkość – manipulacje 

biomedyczne 

i wynikające z nich 

28 katechez o rodzinie. Te 

katechezy zawarte są w: 

Rozdział II – „Małżeń-

stwo” (s. 19–35), Roz-

dział III „Rodzina” (s. 

37–57), Rozdział IV 

„Domowy Kościół” (s. 

59–77), Rozdział V 

„Myśląc o małżeństwie i 

rodzinie chrześcijańskiej” 

(s.79– 92) 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

świętości w małżeństwie, 

katecheza nr 24 – odpo-

wiedzialne przekazywanie 

życia, katecheza nr 25 i nr 

26 – macierzyństwo i 

ojcostwo, katecheza nr 27 

i nr 28 – odpowiedzialne 

rodzicielstwo, katecheza 

nr 29, 32, 33, 34 – adop-

cja, zapłodnienie in vitro, 

aborcja, eutanazja, klo-

nowanie, katecheza nr 36 

– dom rodzinny szkołą 

wiary, katecheza nr 37 – 

modlitwa w rodzinie, 

katecheza nr 39– miłość i 

przebaczenie, katecheza 

nr 40 – Święta Rodzina – 

wzór i zaproszenie, 

katecheza nr 41– rodzina 

jako Kościół Domowy, 

którego fundamentem jest 

sakrament małżeństwa, 

katecheza nr 43– liturgia 

rodzinna, katecheza nr 

46– moc sakramentu 

chorych, katecheza nr 47– 

ostatnie chwile razem. 

zagrożenia” 

Katecheza 13. „Naturalne 

metody planowania 

rodziny” 

Katecheza 14. „Antykon-

cepcja – działanie antye-

kologiczne i sprzeczne 

z Bożym zamysłem” 

  Katecheza 15. „Zabójstwo 

niewinnej istoty ludzkiej 

– aborcja” 

Katecheza 16. „Daję ci 

siebie – sens rodziciel-

skiego życia w darze” 

Katecheza 17. „Ocal życie 

bezbronnemu – duchowa 

adopcja dziecka poczęte-

go” 

 



Poziom  

nauczania 

Wydawnictwo Święty 

Wojciech z Poznania 

Wydawnictwo Jed-

ność z Kielc 

Wydawnictwo WAM 

z Krakowa 

Katecheza 18. „Małżeń-

stwo w aspekcie prawa 

kanonicznego” 

Katecheza 20. „Karta 

praw rodziny” 

Katecheza 35. „Liturgia 

Kościoła Domowego – 

rytuał rodzinny” 

Katecheza 39. „Przedmał-

żeński rachunek sumie-

nia” 

 



Aneks 37 

Misyjny bukiet na prymicje 
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