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Wykaz skrótów

II PSAG II Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej
II PSP II Polski Synod Plenarny (1991-1999)
AG  Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes
AMP „Annales Missiologici Posnanienses”, Poznań 2000-
BMAG „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, Gniezno 

1996-2010
CL Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Christifideles laici 
CM Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów Cooperatio 

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

Dominus 
EN Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi
FC  Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Familiaris consortio 
KK Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
KKK Katechizm Kościoła Katolickiego
KPK Kodeks Prawa Kanonicznego
OsRomPol „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, Citta del Vaticano 

1980-
PDM Papieskie Dzieła Misyjne
PG  Adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II Pastores gregis 
RMis Encyklika papieża Jana Pawła II Redemptoris missio
ŚN „Światło Narodów”
VPDM Vademecum Papieskich Dzieł Misyjnych





Wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Misyjność w posłudze biskupa diecezjalnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i misyjności wspólnoty Kościoła,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Posługa delegata biskupiego ds. misji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Zadania diecezjalnego dyrektora PDM36 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

narzy (RMis 78), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Rola dekanalnego referenta misyjnego 

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

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

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

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

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

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

5. Misyjne zaangażowanie pasterza Kościoła parafialnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Katecheta jako parafialny i szkolny animator misyjny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Małżeństwo i rodzina wspierająca misje65 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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