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Gniezno, dnia 1 października 2010 r. 

W czasie mszy świętej na Wzgórzu Lecha, w dniu 3 VI 1979 r. po homilii, papież 
Jan Paweł II poświęcił misyjne krzyże i przekazał je misjonarzom, którzy udali się 
z posługą ewangelizacyjną na różne kontynenty, nawiązując w ten sposób do posłannic-
twa i misji św. Wojciecha. Ten symboliczny gest Jana Pawła II, powtórzony jeszcze raz 
w czasie kolejnej pielgrzymki do Gniezna w dniu 3 VI 1997 r. zapoczątkował coroczną 
praktykę nakładania – tu w Gnieźnie – krzyży misyjnych polskim misjonarzom, udają-
cym się od grobu św. Wojciecha z orędziem ewangelicznym do misyjnych krajów. 

W 1998 r. na prośbę ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego, abp. H. Muszyń-
skiego, jako nuncjusz apostolski w Polsce podjąłem ten zwyczaj święcenia i nakła-
dania krzyży.  Miałem to szczęście osobiście spotkać się z każdym z tych misjonarzy. 
A, jak to prezentuje niniejsza publikacja, była to spora „armia” (700 osób). 

Każdego roku ze wzruszeniem patrzyłem na te, często bardzo młode, uśmiech-
nięte twarze duchownych i świeckich, którzy z radością i nadzieją w sercu przyj-
mowali misyjny krzyż. Mam nadzieję, że słowa, które przez te lata kierowałem do 
nich będą nadal - dzięki tej książce - przedmiotem refleksji, także tych już doświad-
czonych misjonarzy. 

Kilkunastoletnia tradycja wręczania krzyży misyjnych zebrana przez ks. kan. 
dr. Franciszka Jabłońskiego w niniejszej książce: „Tradycja gnieźnieńskich krzyży 
misyjnych” zasługuje na uwagę tym bardziej, że daje czytelnikowi polskiemu bogate 
spektrum wyjazdów misjonarzy na misje z poszczególnych diecezji w Polsce, jak 
i zaangażowania polskich zakonów i zgromadzeń w misyjne dzieło Kościoła.

Niniejsza publikacja ukazuje się w roku zakończenia mojej posługi jako nun-
cjusza apostolskiego w Polsce, będącym jednocześnie rokiem objęcia posługi metropo-
lity w archidiecezji gnieźnieńskiej, prymasowskiej stolicy. Cieszę się, że odtąd dane 
mi będzie piastować rolę gospodarza tych wspaniałych świętowojciechowych uroczy-
stości, tak bogatych w treści misyjne.

abp Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński 

Prymas Polski





Wprowadzenie

Pierwsze posłanie misjonarzy przez Kościół opisane jest w Dziejach 
Apostolskich: „Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch 
Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powo-
łałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk wyprawili 
ich” (Dz 13,2-3). W ten sposób udał się Paweł w pierwszą podróż misyjną. 
Podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, tak i teraz, Kościół przez posłu-
gę biskupa diecezjalnego lub przełożonego instytutów życia konsekrowanego 
posyła misjonarzy poprzez liturgiczne posłanie. 

Misjonarz, opuszczając rodzinny kraj, zostawia w nim swoich najbliższych: 
rodzinę i przyjaciół. Do pracy misyjnej nie wyrusza jednak sam – jest z nim 
Chrystus. Każdego dnia przypomina mu o tym krzyż misyjny. Zatem moment 
jego wręczenia jest dla misjonarza niewątpliwie ważną chwilą. Wieńczy ona 
nie tylko okres przygotowań do pracy na misjach, ale też utwierdza misjonarza 
w słuszności dokonanego wyboru. Odtąd każdego dnia Chrystus z tego wła-
śnie krzyża będzie mu powtarzał: „Idź i nauczaj, głoś i udzielaj chrztu...”

Divisio Apostolorum, czyli święto Rozesłania Apostołów, zwane także 
świętem Rozesłańców, obchodzono niegdyś w Polsce 15 lipca. Najstarszy jego 
ślad zachował się w kalendarzu z mszału z XI-XII w. używanego w Gnieźnie1. 
Nieco później święto to znalazło swoje miejsce w  kalendarzach wszystkich 
diecezji polskich2. 

We wspomnianym mszale mamy trzy modlitwy. Pierwsza z nich zawiera 
tekst: Boże, którego orędzie ogłosili Twoi święci Apostołowie, na cały świat roze-
słani, daj prosimy nam, sługom Twoim, abyśmy radując się ich naukami, doznali 
w niebie pomocy ich zasług i modlitw. Przez Chrystusa...3

Druga modlitwa, nazwana Secreta, brzmi następująco: Ześlij, prosimy Pa-
nie, Świętego Ducha swego, który uzdolnił języki Apostołów Twoich do głoszenia 

 1  Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, BK Ms 149.
 2  Encyklopedia Katolicka, Lublin 1995, t. 1, 834; za: por. M. Bielski, Kronika polska, 
Warszawa 1830, III 28; M. Stryjkowski, Kronika polska, Warszawa 1846, II 138.
 3  Ms 149, k. 259 r. Tłumaczenie z łaciny: ks. dr Michał Sołomieniuk.
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[Ewangelii], aby uświęcił te dary oraz aby mieszkania naszych serc oczyścił na ich 
przyjęcie. Przez Chrystusa…4

W trzeciej, Ad Complendum, znajdujemy słowa: Boże wszechmogący, święte 
głoszenie uczyniło Apostołów sławnymi w całym Kościele; spraw, prosimy, abyśmy 
zasłużyli przez te sakramenty, które przyjęliśmy, zarówno na naśladowanie ich 
przykładu, jak i na dostąpienie radości wiecznych. Przez Chrystusa…5

Od 1415 r., na mocy statutu abp. Mikołaja Trąby, ogłoszono święto Ro-
zesłania Apostołów świętem obowiązującym w całej prowincji polskiej (fes-
tum fori). Powiązano je z obchodami rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. 
W tym dniu we wszystkich kościołach po mszy świętej odbywały się procesje, 
na które składały się (według agendy Powodowskiego z 1591 r. i rytuału piotr-
kowskiego z 1631 r.) responsorium Ite in orbem universum albo Ecce ego mitto vos, 
Litania do Wszystkich Świętych, trzy modlitwy (mówiąca o święcie, dzięk-
czynna za zwycięstwo, błagalna o pokój) oraz Te Deum śpiewane w czasie po-
wrotu do kościoła6.

Święto Rozesłania Apostołów, jak i  związane z  nim modlitwy – prze-
chowywane dotychczas w gnieźnieńskim archiwum – znalazły na nowo swoje 
miejsce w Kościele, kiedy Jan Paweł II w 1979 r. w Gnieźnie nałożył krzyże 
misyjne współczesnym apostołom – misjonarzom. Jednocześnie nowego zna-
czenia nabrało tak ważne dla Kościoła w Polsce genius loci, jakim jest Gniezno 
– pierwsza stolica Polski oraz pierwsza metropolia i diecezja. 

O posłaniu misjonarzy w dekrecie misyjnym II Soboru Watykańskiego 
Ad gentes czytamy: Wysłani przez prawowitą władzę, idą z wiarą i posłuszeń-
stwem do tych, którzy są daleko od Chrystusa, wyznaczeni do dzieła, do którego 
zostali powołani jako słudzy Ewangelii, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, 
uświęconą Duchem Świętym (Rz 15,16) (DM 23).

W świetle tego dokumentu posłanie misjonarza dokonuje się w diecezji 
przez ordynariusza lub przez przełożonego zakonu lub zgromadzenia. Wrę-
czenie zaś misyjnego krzyża w wymiarze ogólnopolskim ma wydźwięk sym-
boliczny. Jego celem jest ukazanie w sposób spektakularny  realizacji zadań wy-
nikających z misyjnej natury Kościoła przez diecezje i zgromadzenia w Polsce. 

Świadkami tego wydarzenia są każdego roku także biskupi przyjeżdżający 
na te uroczystości z zagranicy, którzy często podkreślają znaczenie wręczania 
krzyży misyjnych, stwierdzając przy tym – nie bez żalu – że w ich krajach (np. 
w Niemczech, w Czechach) nie ma niestety takich uroczystości ani tak licz-
nych nowych powołań misjonarskich. 

 4  Tamże.
 5  Tamże, k. 259 v. Określenie Ad Complendum lub Ad Completam na modlitwę po 
komunii pochodzi z tradycji Sakramentarza Gregoriańskiego.
 6  Encyklopedia Katolicka, dz. cyt., 834.
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Wręczenie krzyży misyjnych w  Gnieźnie jest więc wydarzeniem, przy 
którym warto się zatrzymać, poznać jego historię. Stąd ta publikacja.

Znajdziemy w niej m.in. szerokie relacje z dwóch papieskich pielgrzymek 
do Gniezna (1979 r. i  1997 r.), w czasie których Jan Paweł II zapoczątkował 
wręczenie misyjnych krzyży. Na uwagę zasługuje przemówienie papieża skie-
rowane do kleryków gnieźnieńskiego seminarium, które miało miejsce w dniu 
4 VI 1979 r. w pałacu prymasowskim. Przemówienie to jak dotąd nie było jesz-
cze nigdzie publikowane. W publikacji tej udokumentowana została ponadto 
relacja z obchodów 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża do Gniezna 
oraz z kolejnych ceremonii wręczania krzyży misyjnych w Gnieźnie (ponieważ 
odbywają się one w czasie uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, 
stąd zamieszczona jest również relacja z odpustu). Te zebrane w ciągu szes-
nastu lat relacje zasługują na uwagę tym bardziej, że są one pewnego rodzaju 
panoramą zaangażowania Kościoła w Polsce w dzieło misyjne.

Książka ta, jako zapis historycznych wydarzeń, niesie ze sobą przesłanie 
do młodego pokolenia Polaków, by wsłuchując się w Słowo Boże odkrywali 
powołanie do pracy w krajach misyjnych oraz mieli pełną świadomość odpo-
wiedzialności za misyjną naturę Kościoła.

W celach animacyjnych zaprezentowany został w  niej także konspekt 
katechezy, która może zostać przeprowadzona w szkole, czy też być wykorzy-
stana w ramach duszpasterstwa parafialnego, np. na spotkaniu dla młodzieży 
ponadgimazjalnej jako prezentacja powołania misjonarskiego.

Publikacja wzbogacona jest o zestawienie misjonarzy, którzy w poszcze-
gólnych latach otrzymali krzyże misyjne oraz o zdjęcia z tych uroczystości. 

Dołączona jest także płyta DVD z trzema filmami. Pierwsze dwa filmy 
nakręcone przez o. Feliksa Poćwiardowskiego SVD i ks. Kazimierza Muszyń-
skiego przedstawiają relację z wręczenia krzyży misyjnych w Gnieźnie w 1979 r. 
Trzeci film zatytułowany „Eucharystia. Ze mną w Komunii” został nakręcony 
przez Michaela Willesee i Rona Tosoriero z Australii. Dzięki ks. prał. Henry-
kowi Mickowi (byłemu misjonarzowi z Papui Nowej Gwinei) powstała pol-
ska wersja językowa. Film „Eucharystia. Ze mną w Komunii” zainspirowany 
został cudem nawrócenia, jakie dokonało się za sprawą Eucharystii w życiu 
autorów. To właśnie wielka radość z nawrócenia i chęć podzielenia się nią z jak 
największą rzeszą ludzi skłoniła autorów do nakręcenia filmu. Obaj panowie 
podkreślają, że nie nakręcili filmu dla zysku, nie chcą go sprzedawać ani też, 
żeby ktokolwiek na nim zarabiał. Zachęcają przy tym do jego kopiowania tak, 
by mógł dotrzeć do możliwie największego grona odbiorców.

To, co w 1979 r. rozpoczął i powtórzył w 1997 r. w Gnieźnie Jan Paweł II, 
przez szereg lat kontynuował nuncjusz apostolski w Polsce, obecny prymas 
Polski Abp. Józef Kowalczyk, który od 1998 r. w imieniu papieża wręczał mi-
sjonarzom krzyże misyjne i z zaangażowaniem uczestniczył w uroczystościach 
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wojciechowych. Każdego roku w słowie kierowanym do misjonarzy z paster-
ską troską zachęcał ich, by właśnie z Chrystusowego krzyża czerpali siłę tak 
potrzebną w tej niełatwej, misyjnej pracy. Niech ta publikacja będzie również 
wyrazem wdzięczności za każde to słowo ks. Prymasa, za Jego otwartość na 
sprawy misji, za błogosławieństwo i modlitwy, którymi otaczał każdego z wy-
ruszających z Gniezna na misyjne szlaki misjonarzy. 



1.

Historia wręczania 
 krzyży misyjnych w Polsce

Wręczenie krzyży misyjnych w Kościele w Polsce7 miało różny charakter: 
ogólnopolski, zakonny, diecezjalny i parafialny. Krzyże misyjne wręczał papież 
Jan Paweł II, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, kard. Józef Glemp, 
kolejni przewodniczący Konferencji Misyjnej Episkopatu Polski, biskupi pol-
scy i misyjni, przełożeni zakonni, referenci misyjni oraz dyrektorzy diecezjalni 
Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Jedna z pierwszych uroczystości wręczenia krzyży misyjnych po II wojnie 
światowej odbyła się w Pieniężnie, w lipcu 1965 r., po przygotowaniu pierw-
szej grupy misjonarzy – werbistów na misje do Indonezji. Wręczanie krzyży 
misyjnych w następnych latach miało miejsce m.in. w Białymstoku, Pienięż-
nie, Poznaniu, Sandomierzu, Włocławku, Nysie, Inowrocławiu, Górnej Gru-
pie, Bytomiu, Przemyślu, Wrocławiu – Popowicach, Katowicach, Raciborzu, 
Świdrze, Olsztynie, Krakowie, Laskach, Jarosławiu, Kołobrzegu, Chludowie, 
Niepokalanowie, Lublińcu, Rybniku, Warszawie i Gnieźnie.

Punktem zwrotnym w dowartościowaniu i podkreśleniu znaczenia pra-
cy misjonarzy było bez wątpienia wydarzenie, które odbyło się 3 VI 1979 r. 
w Gnieźnie, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Wówczas to misjonarze 
otrzymali krzyże z rąk samego następcy św. Piotra, papieża Jana Pawła II. Pod-
czas uroczystej mszy świętej na Wzgórzu Lecha papież poświęcił i osobiście 
nałożył krzyże misyjne 12 neoprezbiterom ze Zgromadzenia Słowa Bożego. 

Ta praktyka była kontynuowana w  czasie kolejnych papieskich piel-
grzymek. Kolejne uroczyste wręczenie krzyży misyjnych odbyło się w 1983 r. 

 7 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 
2003, 353-358; F. Jabłoński, Historia wręczania krzyży misyjnych, „Biuletyn Misyjny Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej” 13(2001)25-27; A. Fałat, Wkład o. Bronisława Poćwiardow-
skiego SVD w animację misyjną w Polsce w latach 1967-1991, Olsztyn 2010, 83-86 (praca 
magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. Ludwika Fąsa SVD na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
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w Niepokalanowie, skąd na misje wyruszył św. Maksymilian Kolbe. Poświę-
cenia krzyży misyjnych i posłania misjonarzy dokonał Jan Paweł II w czasie 
mszy świętej dziękczynnej za kanonizację o. Maksymiliana Kolbego, 18 VI 
1983 r. Krzyże misyjne otrzymało wówczas 110 misjonarzy. Osobiście papież 
wręczył je: ks. J. Gajdzie, o. W. Grześkowiakowi SVD, bratu J. Basiukowi CM, 
klerykowi J. Skowronowi SDB, s. L. Drapale, Michalitce, s. M. Cichoń ze 
zgromadzenia Aniołów Stróżów, s. A. Peszek FMM oraz p. A. Garbacz. Po-
zostałym misjonarzom krzyże wręczyli czterej biskupi. Po komunii św. papież 
pozdrowił polskich misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach i za-
chęcił, aby Kościół w Polsce posyłał jeszcze więcej misjonarzy diecezjalnych, 
zakonnych i świeckich, bowiem żniwo jest wielkie…

Podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 14 VI 1987 r. w War-
szawie, odbyła się kolejna uroczystość wręczenia krzyży misyjnych o charak-
terze ogólnopolskim. W  czasie mszy świętej wieńczącej Kongres Euchary-
styczny na Placu Defilad, 194 misjonarzy otrzymało krzyże misyjne, z czego 
20 dostało je osobiście z rąk Jana Pawła II. W czasie homilii papież odniósł 
się także bezpośrednio do misjonarzy: Wy, drodzy Bracia i Siostry, którzy – za 
przykładem ojca Beyzyma i  tylu innych – z ziemi polskiej wyruszacie do krajów 
misyjnych. Ulegając tej miłości, którą Chrystus „do końca umiłował” tych, którzy 
byli „na świecie”: wszystkich, przyjmujecie za swoje to ewangeliczne polecenie, jakie 
otrzymali pierwsi apostołowie: „Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w  imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. „Idźcie” – stańcie się sługami 
słowa Bożej Prawdy, szafarzami Bożych tajemnic, pionierami ewangelizacji. „Idź-
cie” – i niech rośnie na polskiej ziemi zapał misyjny: to tchnienie żywego Boga, zew 
Krzyża i Zmartwychwstania. „Idźcie” – zanosząc innym to, co jest tysiącletnią spu-
ścizną Kościoła na ziemi polskiej. Dzieląc się z innymi. „Kościół cały jest misyjny”. 
Cały i wszędzie!8 

Papież Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Gniezna, dnia 
3 VI 1997 r., również wręczył krzyże przyszłym misjonarzom, którzy na uro-
czystość przyjechali z Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy oraz z  całej 
Polski.

Od tego momentu, z  inicjatywy abp. Henryka Muszyńskiego, Gniezno 
stało się już tradycyjnym miejscem wręczania krzyży misyjnych misjonarzom 
i misjonarkom z całej Polski, a ceremonii tej towarzyszy zawsze stała, bogata 
w doniosłe elementy oprawa. Przez kilka lat misjonarze uczestniczyli w I nie-
szporach sobotnich, a następnie w procesji wieczornej z relikwiami św. Woj-
ciecha do kościoła św. Michała. 

W latach 1998-2005 kapłani-misjonarze w niedzielę rano koncelebrowali 
wspólnie mszę świętą pod przewodnictwem przewodniczących Komisji Mi-

 8 Trzecia Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań 1987, 190.
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syjnej Episkopatu Polski oraz innych biskupów, m.in. kard. A. Kozłowieckiego 
czy bp. E. Juretzko. Po Eucharystii otrzymywali misyjne różańce ofiarowa-
ne przez ks. dr. Ambrożego Andrzejaka z Poznania, później przez Papieskie 
Dzieła Misyjne z Warszawy. Następnie uczestniczyli we mszy świętej odpu-
stowej.

Co roku, począwszy od 2006, kapłani-misjonarze koncelebrują mszę 
świętą na placu św. Wojciecha wraz z biskupami. Przed błogosławieństwem 
specjalne słowo kieruje do nich nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk, któ-
ry następnie w imieniu papieża wręcza krzyże misyjne. 

Kontynuuje on tradycję zapoczątkowaną przez Jana Pawła II w  1979 r. 
w Gnieźnie: święci i wręcza krzyże misyjne misjonarzom: kapłanom zakon-
nym, kapłanom diecezjalnym zwanym fideidonistami, braciom i siostrom za-
konnym, diakonom, klerykom i osobom świeckim, którzy pojadą do krajów 
misyjnych bądź pomagać będą w duszpasterstwie w krajach, w których brakuje 
osób duchownych. Krzyże te – będące znakiem jedności z całym Kościołem 
powszechnym, który jest misyjny ze swej natury (por. DM 2) – otrzymają mi-
sjonarze posłani zarówno przez kościoły diecezjalne, jak i  ci, posłani przez 
przełożonych zakonów i zgromadzeń.

Od 2005 r. każdy z misjonarzy po wręczeniu krzyża misyjnego otrzymuje 
różę i laurkę od dzieci z Ogniska Misyjnego.

Każdego roku Świętowojciechowa Rodzina Misyjna organizuje przyjęcie 
misjonarzy w Gnieźnie. Dotyczy to noclegów dla misjonarzy9 spoza Centrum 
Formacji Misyjnej, przygotowania posiłków oraz dokumentacji ceremonii, 
którą w postaci zdjęć i  filmu DVD otrzymuje każdy misjonarz. Od 2010 r. 
do tego pakietu dołączany jest certyfikat potwierdzający otrzymanie krzyża 
misyjnego w Gnieźnie.

Śledząc historię wręczania krzyży misyjnych, należy także pamiętać, że 
26  IV 1992 r., podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha na 
Wzgórzu Lecha, 41 misjonarzy otrzymało krzyże misyjne od ks. prymasa i in-
nych biskupów. 

Podobna uroczystość odbyła się w Częstochowie, 3 V 1995 r., kiedy to pry-
mas Polski, kard. Józef Glemp, pobłogosławił nowych misjonarzy i misjonarki 
i w asyście biskupów wręczył im krzyże misyjne.

 

 9 Od 1998 r. parafia pw. św. Bogumiła w Gnieźnie przyjmuje tych misjonarzy. Jest 
to jeden z elementów szerzenia idei misyjnej w rodzinach.
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Bóg wybrał Was spośród świata

W dniu 5 IV 1979 r. kard. Stefan Wyszyński, w  związku z  planowanym 
przyjazdem do Gniezna papieża Jana Pawła II, wydał dekret powołujący komi-
tet organizacyjny papieskiej pielgrzymki. Przewodniczącym został bp Jan Mi-
chalski. W ramach tego komitetu powołano komisje, m.in.: prasowo-informa-
cyjną; kontaktu komitetu organizacyjnego z władzami wojewódzkimi i miasta; 
dokumentacyjną, duszpasterskiego przygotowania archidiecezji; porządkową; 
trasy przejazdu; dekoracji miasta Gniezna; do spraw przekazu – nagłośnienia 
placu przykatedralnego i ulic; pomocy sanitarnej; do spraw kwaterunku. Ks. pry-
mas Wyszyński w dekrecie powołującym dziewięcioosobowy komitet napisał: 
Stolica Bogurodzicy Dziewicy i św. Wojciecha rozradowała się wiadomością, że dnia 
3 VI br. miasto Gniezno i Bazylikę Prymasowską nawiedzi Ojciec święty Jan Paweł 
II, w czasie swej pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę i do Krakowa. Będzie to 
wydarzenie dziejowe zarówno dla Gniezna, jak i dla całej Polski10.

Prymas Wyszyński w bezpośrednim przygotowaniu do pielgrzymki, w li-
ście z dnia 23 IV 1979 r., zaprosił kapłanów i wiernych miasta Gniezna i archi-
diecezji do nowenny. Radosne oczekiwanie i gorliwe przygotowania podejmowa-
ne przez cały Naród na uroczyste dni pielgrzymki Ojca świętego do wspólnej nam 
Ojczyzny wkraczają w swój ostatni najbardziej ważny etap – napisał ks. prymas. 
Już tylko bowiem nieliczne dni dzielą nas od tej chwili, gdy papież stanie na ojczy-
stej ziemi i rozpocznie pielgrzymie nawiedziny Warszawy, Gniezna, Jasnej Góry 
i Krakowa. Na tym pielgrzymkowym szlaku najbardziej cieszy nas przybycie Ojca 
świętego do Gniezna i możliwość wspólnej z Nim modlitwy u grobu św. Wojcie-
cha w dniu 3 VI br. w doroczną uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Radując się 
z Wami spodziewanymi przeżyciami tej uroczystości oraz zapraszając wszystkich 
do gorliwego w niej uczestnictwa stosownie do przekazanych Wam przez duszpa-
sterzy informacji, dzisiaj zachęcam Was jeszcze i zapraszam do równie gorliwego 
i ofiarnego uczestnictwa w nowennie modlitw, którą rozpoczniemy w naszych pa-
rafiach w najbliższy piątek – jako czas naszego bezpośredniego przygotowania do 

 10 Kard. Stefan Wyszyński, Dekret powołujący Komitet Archidiecezjalny. N.1656/79/
PR, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
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zielonoświątkowej uroczystości z  Ojcem świętym w  Gnieźnie. Poświęćcie w  tych 
dniach swój czas na wspólną modlitwę i rozważania, a nade wszystko przystąpcie 
do sakramentalnej pokuty, abyście odnowieni duchowo mogli przyjąć Komunię św. 
w intencji Ojca świętego oraz w pełni się radować owocami Jego przybycia do nas. 
Towarzysząc duchowo wszystkim Waszym pragnieniom i czynom podejmowanym 
w dniach parafialnej nowenny oraz Waszych przygotowań na modlitewne spotka-
nie z Ojcem świętym ogarniam Was nieustanną swoją pasterską troską i modlitwą 
oraz z serca błogosławię11.

Dnia 9 V 1979 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego wydał komu-
nikat w sprawie przyjazdu Jana Pawła II do Gniezna: oczekując na przyjazd 
Ojca św. Jana Pawła II modlimy się każdego dnia słowami: „Matko Kościoła, daj 
nam Łaskę, abyśmy godnie przyjęli Ojca Świętego. Spraw, Matko, aby gdy przy-
będzie do swoich, swoi Go przyjęli i to nie tylko z radością, ale i z żywą, głęboką 
wiarą”. Czas oczekiwania i przygotowań na te wielkie „Gody” w Ojczyźnie naszej 
jest już coraz krótszy. W niniejszym Komunikacie pragniemy Wiernym przedsta-
wić ramowy program powitania, pobytu i pożegnania Ojca świętego Jana Pawła II 
w Gnieźnie. Zachęcamy wszystkich do przybycia i osobistego powitania na Błoniach 
Gnieźnieńskich, przy dojeździe do Gniezna od strony Wrześni. Teren na spotkanie 
z Ojcem świętym może przyjąć ponad trzy miliony Pielgrzymów. Dla nikogo więc 
nie zabraknie miejsca. Każdy będzie mógł spotkać się na modlitwie i  bezpośred-
nio z Ojcem świętym, który samochodem przejedzie wytyczonymi drogami pośród 
zgromadzonych Pielgrzymów. Po uroczystościach powitania na Błoniach Gnieź-
nieńskich, Ojciec święty uda się samochodem do katedry gnieźnieńskiej na Wzgórze 
Lecha, gdzie będzie sprawował Mszę św. i wygłosi Słowo Boże. Ze względu na 
ograniczoną przestrzeń przy katedrze gnieźnieńskiej, gdzie zgromadzić się może 
40 tys. Pielgrzymów, w uroczystości tej będą mogli wziąć udział jedynie nieliczni 
delegaci z Metropolii Gnieźnieńskiej oraz częściowo mieszkańcy miasta Gniezna. 
Po Mszy św. Ojciec święty przejedzie samochodem głównymi ulicami miasta Gnie-
zna i  szlakiem św. Wojciecha uda się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego. Młodzież spotka się z Ojcem świętym około godz. 18.oo na Placu przy 
katedrze. Serdecznym życzeniem i pragnieniem Ojca świętego jest spotkać się i na-
wiązać bezpośredni kontakt z jak największą rzeszą młodzieży naszej Metropolii. 
O godz. 21.00 Ojciec święty przewodniczyć będzie Apelowi Jasnogórskiemu z balko-
nu Rezydencji Prymasów, podczas którego udzieli błogosławieństwa Apostolskiego 
zgromadzonym Wiernym i  Narodowi. Dnia 4 VI o  godz. 7.30 pożegnamy Ojca 
świętego przy rezydencji prymasów, następnie na trasie przejazdu od Katedry na 
Błonia Gnieźnieńskie oraz na Błoniach Gnieźnieńskich przed odlotem do Często-

 11 Kard. Stefan Wyszyński, Zaproszenie kapłanów i wiernych Gniezna oraz całej Ar-
chidiecezji do nowenny modlitw przed pielgrzymką Ojca Świętego do Gniezna, N.1839/79/
PR, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
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chowy o  godz. 8.3o. W  uroczystości pożegnania w  szczególny sposób swój udział 
zaznaczą kapłani i siostry zakonne. Pielgrzymi mogą udać się na Błonia Gnieź-
nieńskie środkami lokomocji PKP i PKS, autokarami i  samochodami osobowymi. 
Komitet poczyni starania, by wszystkim Pielgrzymom przybywającym autokarami 
i samochodami zapewnić parkingi, w jak najbliższej odległości od miejsca uroczyste-
go powitania Ojca świętego. Wybudowane podium oraz nagłośniony teren pozwolą 
wszystkim Pielgrzymom włączyć się bezpośrednio i owocnie w modlitwie i spotka-
niu z Ojcem świętym. Po zakończeniu uroczystości powitania na Błoniach Gnieź-
nieńskich, zgromadzeni Pielgrzymi będą mieli możność uczestniczyć w uroczystej 
modlitwie Ojca świętego przy grobie św. Wojciecha i  wysłuchać Jego kazania za 
pośrednictwem środków nagłaśniających. Porzućmy lęk i obawę związane z bra-
kiem miejsca i trudnościami dojazdu. Ojciec św. przyjeżdża do nas i z nami chce się 
spotkać. Przybywa do swoich i chce, aby swoi Go przyjęli bezpośrednio i na żywo, 
z wiarą i głęboką miłością12.

Następnie, 23 V 1979 r., ks. prymas wystosował list do mieszkańców Gnie-
zna: Pierwsza Stolica Polski i millenijne miasto Bogurodzicy Dziewicy i świętego 
Wojciecha, otwiera swoje ulice i  serca na przyjęcie niezwykłego w swych dziejach 
Gościa – Ojca świętego Jana Pawła II, Namiestnika Chrystusowego, Głowy Ko-
ścioła Powszechnego i Następcy świętego Piotra, a zarazem naszego Rodaka i Brata. 
Na przestrzeni tysiąca lat, które wypełniają radosne i trudne dni, Gniezno miało 
różne przeżycia. Ale bodaj od sławetnego Roku Tysiącznego, gdy na Wzgórzu Lecha 
stanęli Legaci Papieża Sylwestra II i imperator rzymski – Otto III, przy boku króla 
Bolesława Chrobrego, gdy Gniezno ogłoszono stolicą pierwszej Metropolii polskiej, 
nie masz donioślejszego zdarzenia, jak pielgrzymka do Grobu świętego Wojciecha 
Ojca świętego w osobie Jana Pawła II. Gorąco pragnął nasz Gość – wspomnieć nie-
dawne czasy, gdy wieczorną porą prowadził procesję z Katedry Prymasowskiej, na 
szlak Wojciechowy, do Kościoła świętego Michała. Chciał raz jeszcze w swoim życiu 
przejść z relikwią świętego Wojciecha13. 

W dalszej części listu ks. prymas zwrócił się bezpośrednio z prośbą do 
wiernych: Włączmy się, Umiłowani Rodzice, Młodzieży i  Dzieci w  ten dusz-
pasterski wysiłek, by Miasto Bogurodzicy, która właśnie nawiedza naszą Archi-
diecezję płonęło radością czystych sumień, życzliwych oczu i otwartych ku chwale 
Stwórcy. Miasto Gniezno i cała Archidiecezja jesteśmy gościnnymi Gospodarzami, 
usłużnymi, uczynnymi, przyjaznymi. Niech wszyscy odczują, że starodawne Mia-
sto Gniezno, pierwsza Stolica Królów polskich i siedziba Prymasa, Katedra koro-

 12 Komunikat w sprawie przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Gniezna z dnia 
9 V 1979 r. N.2103/79/VI, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
 13 Kard. Stefan Wyszyński, Do Dzieci Bożych miasta Gniezna. N.2630/79/PP, Archi-
wum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Słowo ks. prymasa zostało odczytane w nie-
dzielę 27 V 1979 r. 
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nacyjna i wielkich zdarzeń historycznych, wytrwałej pracy religijnej i służby Bożej, 
Ołtarza naszych święceń kapłańskich i łask sakramentalnych, okaże się godne tego 
zaszczytu Nawiedzenia Głowy Kościoła Rzymsko-Katolickiego14. 

Do pielgrzymki przygotowywało się także seminarium duchowne, o czym 
można przeczytać w seminaryjnej kronice: Tak bardzo oczekiwany moment spo-
tkania z  Ojcem Świętym Janem Pawłem II stał się nagle rzeczywistością. Po raz 
pierwszy w historii na polskiej ziemi znalazł się papież, można więc powiedzieć, że 
każdy z tych powszednich dni z Ojcem Świętym urósł do roli wielkiego święta w na-
szych wnętrzach. Jest rzeczą niełatwą opisać w kolejności wszystkie wydarzenia tych 
dni i związane z nimi przeżycia, dlatego ograniczę się tylko do naszych „seminaryj-
nych” przygotowań na przyjazd Ojca Św. i do Jego pobytu w Gnieźnie. Ten „Papieski 
czas” miał się urzeczywistnić 3-4 czerwca 1979 r., dlatego w planie roku akademic-
kiego nastąpiło kilka zmian: święcenia kapłańskie odbyły się 24 maja, od 20 maja 
rozpoczęły się rekolekcje przed święceniami diakonatu i prezbiteratu. Drugi semestr 
zakończył się 24 maja. Czas od 28 maja do 2 czerwca, jest przeznaczony na prace 
przygotowawcze przed wizytą Namiestnika Chrystusowego. Dużo czasu zajmują 
przygotowania. Wszyscy alumni zostali podzieleni na kilka grup. Są to: I grupa de-
koracyjna – Grzegorza Groszkowskiego; II grupa dekoracyjna – Piotra Kalinowskie-
go; III Grupa porządkowa – Andrzeja Kłosińskiego; IV Grupa Elektryczna – Lecha 
Mąki; V Grupa ascetyczna – Ojca Duchownego Janusza Mnichowskiego15.

W ramach przygotowań do papieskiej pielgrzymki podjęto starania o zor-
ganizowanie uroczystości wręczenia krzyży misyjnych. Głównym inicjatorem 
tego wydarzenia był o. Bronisław Poćwiardowski SVD, ówczesny Prokurator 
Misyjny Polskiej Prowincji Księży Werbistów, oraz członek Archidiecezjalnej 
Komisji Misyjnej, a pomysłodawcą zorganizowania był przyjaciel współpracu-
jący z o. Bronisławem – ks. kanonik Stefan Fiutak. Pełnił on funkcję Dyrekto-
ra Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz był wykła-
dowcą w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. O. Bronisław 
za jego radą rozmawiał z ówczesnym rektorem seminarium gnieźnieńskiego 
– ks. Janem Nowakiem, który poparł ten pomysł. O. Poćwiardowski miał po-
rozmawiać w tej sprawie z sekretarzem ks. prymasa Wyszyńskiego – ks. Jó-
zefem Glempem. 21 IV 1979 r. ks. Józef Glemp przyjmował sakrę biskupią 
w katedrze gnieźnieńskiej. Był to dobry moment, aby spotkać się z nowym bi-
skupem w tej sprawie. Werbistowski Prokurator Misyjny, umocniony na duchu 
i zachęcony przez ks. rektora Jana Nowaka i ks. Fiutaka, czekał na bp. Glempa 
przed seminarium duchownym, aby jako pierwszy odbyć z nim rozmowę. Se-
kretarz ks. prymasa poparł ten pomysł i obiecał przedstawić go ks. prymasowi. 
Przełożony Zgromadzenia Słowa Bożego Polskiej Prowincji, o. Bernard Bona 

 14 Tamże.
 15 Kronika Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
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SVD, zaaprobował tę ideę i w tej sprawie udał się do kurii w Gnieźnie, aby 
uzgodnić szczegóły. Tam dowiedział się, że inne zgromadzenia misyjne wy-
raziły niezadowolenie, że krzyże misyjne mają być wręczane przez papieża 
tylko werbistom16. Z kolei 3 V 1979 r. do kurii przybył o. B. Poćwiardowski, 
aby ostatecznie rozstrzygnąć możliwość wręczenia krzyży misyjnych. O tym 
wydarzeniu napisał o. Bronisław: 3 maja 1979 r. (był to czwartek) przyjechałem do 
Gniezna, by dowiedzieć się jak ostatecznie sprawa stoi. W Kurii czekałem bardzo 
długo. Bp Michalski był zajęty. Po godzinie zostałem przyjęty. Ks. Biskup przyjął 
mnie bardzo życzliwie. Trudności rozwiązaliśmy. „Ojcze! – powiedział – dostanie-
cie bilety i zróbcie by się dobrze udało”. A moją torbę dość dużą napełnił pomarań-
czami. Byłem z tej wizyty bardzo ucieszony17.

Idea wręczenia krzyży misyjnych po tej rozmowie napotykała jeszcze wie-
le trudności. Chciano, aby krzyże misyjne były pobłogosławione przez Jana 
Pawła II na odległość, bez osobistego ich wręczania neoprezbiterom. Tak też 
ostatecznie ustalono18.

Przyjazd Jana Pawła II do Warszawy (2 VI 1979 r.)

Każdy, kto uczestniczył w historycznym momencie uroczystego powita-
nia ojca świętego Jana Pawła II na warszawskim lotnisku, zapamięta te chwile 
do końca życia. Oto w promieniach upalnego słońca, w drzwiach samolotu 
ukazał się Dostojny Pielgrzym, który powitał ojczyznę symbolicznym gestem 
ucałowania ziemi. Tym samym przełamał oficjalne, ustalone dla gości najwyż-
szej rangi ramy powitania19. 

Następnego dnia żegnał się z wiernymi na Placu Zwycięstwa. 
Chwile pożegnania były niezwykle wzruszające. Papież po przywitaniu 

się z przedstawicielami władz państwowych, zamiast skierować się do helikop-
tera, podszedł do ludzi, pozdrawiając ich i błogosławiąc. Jego promieniująca 
radością twarz wywoływała ogromny aplauz, wierni śpiewali pieśni religijne. 
Kiedy biały śmigłowiec LOT-u uniósł sie w górę, owacje tłumów zdawały się 
sięgać zenitu. Ludzie klęcząc wznosili ręce ku górze, żegnając papieża. Wielu 
z nich miało łzy w oczach, wielu trwało w modlitewnym skupieniu20.

 16 Por. A. Fałat SVD, 30-lecie wręczenia krzyży misyjnych (mps), Archiwum autora 
książki.
 17 Na podstawie listu o. Bronisława Poćwiardowskiego SVD do ks. F. Jabłońskiego 
z dnia 31 III 2008 r. Archiwum autora książki.
 18 Tamże.
 19 Por. H. Szareyko, Ojciec św. w Warszawie, „Przewodnik Katolicki” 24(1979)2-3.
 20 Por. Kronika Prymasowskiego Wyższego Seminarium w Gnieźnie. 
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Gniezno – Gębarzewo (3 VI 1979 r.)

Miejsce powitania papieża w Gnieźnie przygotowano bardzo starannie. 
Od wczesnych godzin rannych rzesza wiernych wypełniała rozległy teren. 
Miejsca starczyło dla wszystkich. Jawił się jakby symbol tej ziemi, która stała 
się kolebką polskości i chrzcielnicą – raczej Wieczernikiem Kościoła w Polsce. 
O godz. 9.30 bp Marian Przykucki odprawił mszę świętą dla wszystkich ocze-
kujących. W wielkim skupieniu tysiące wiernych przyjęło Komunię Świętą. 
Pielgrzymi przybywali pieszo ze wszystkich stron Wielkopolski, Kujaw i Po-
morza. W straszliwej spiekocie i tumanach kurzu trwali cierpliwie w oczeki-
waniu na ojca świętego. O godz. 11.00 helikopter z papieżem na pokładzie oraz 
towarzyszące mu dwa śmigłowce wylądowały na błoniach gnieźnieńskich. 
Głowę Kościoła powitali biskupi obu metropolii: gnieźnieńskiej i poznańskiej 
z arcybiskupem, metropolitą Jerzym Strobą na czele. Janowi Pawłowi II to-
warzyszyli m.in. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i  kard. A. Casaroli. 
Od miejsca wylądowania do oddalonego o  150 m podium, papież przeszedł 
wśród ludzi, którzy witali go z ogromnym entuzjazmem. Ochrona papieska 
była bezradna wobec napierających tłumów. Przed ołtarzem, na wysokim po-
dium, słowa powitalne wygłosił arcybiskup, metropolita gnieźnieński kard. 
Stefan Wyszyński21. W imieniu całych pokoleń współrodaków, które wyrosły 
i wyznawały wiarę na tych piastowskich ziemiach, mówił:

Na szlaku piastowskim z  Gniezna do Wrocławia i  Krakowa wita Cię lud 
Wielkopolski i Pomorza Zachodniego – jako Głowę Kościoła, Namiestnika Chry-
stusowego i następcę św. Piotra na stolicy biskupów rzymskich (…). Z  tego pod-
gnieźnieńskiego pogranicza prowadzimy Cię do serca pierwszej stolicy Polski 
Chrześcijańskiej, do Grobu św. Wojciecha, na Wzgórze Lecha, by wspólnie z Tobą 
uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Ołtarza, którą złożysz jako wyraz wdzięczno-
ści Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za tysiąclecie chrześcijaństwa „Polski zawsze 
wiernej”. Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, niech Cię otoczy swoją 
miłością i prowadzi do świątyni swej chwały i służby. „In viam pacis…”22

Na słowa powitania ojciec święty odpowiedział niezwykle serdecznie 
i wygłosił niezapomnianą „katechezę o katechezie”. (...) Tu na tym rozległym 
błoniu – rozpoczął Namiestnik Chrystusa – witam ze czcią samo gniazdo pia-
stowskie, początek dziejów Ojczyzny, a równocześnie Kolebkę kościoła, w którym 
praojcowie zjednoczyli się jednością wiary z  Ojcem, Synem i  Duchem Świętym 
(...). Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z Wami 
wszystkimi stało się żywą katechezą – dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały 

 21 Tamże.
 22 Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań 1979, 237-238.
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w dziejach całe pokolenia naszych przodków23. Nadeszło popołudnie. Papież ze 
wszystkimi obecnymi odmówił Anioł Pański – modlitwę, o  którą tak prosił 
Polaków w pamiętny dzień inauguracji swego pontyfikatu. Następnie błogo-
sławiąc przejechał błoniami Gębarzewa, udając się do Gniezna. Przejechał 
ulicami: Wrzesińską, Lecha, Chrobrego i Tumską. Cała trasa przejazdu była 
pięknie przystrojona. Choć upał dał się mocno we znaki, tłumy ludzi czekały 
już wzdłuż ulic, na rynku oraz placu przed katedrą, gdzie na tle wspaniałego 
masywu katedry znajdował się ołtarz. Papież pozdrowił wszystkich zebranych 
z balkonu rezydencji prymasowskiej, po czym udał się do bazyliki prymasów 
Polski, gdzie przy historycznych drzwiach gnieźnieńskich został powitany 
przez Kapitułę Prymasowską. Modlił się przez chwilę w Kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu, a następnie przed głównym ołtarzem, przed kopią obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej, która w tamtym czasie była obecna w archidie-
cezji gnieźnieńskiej oraz przed relikwiami św. Wojciecha24. 

Początek mszy świętej na placu przy katedrze

Założywszy szaty pontyfikalne, ojciec święty udał się do ołtarza na Wzgó-
rzu Lecha. W tle wykonywany był utwór Tu es Petrus. Podczas uroczystości 
oprawę muzyczną zapewniły: chór prof. St. Stuliogrosza, chór katedralny ks. 
prof. Bernata z Poznania oraz Prymasowski Chór Katedralny pod dyr. ks. Ry-
szarda Figla. Na początku uroczystości papież poświęcił kamienie węgielne 
wyjęte z fundamentów archikatedry gnieźnieńskiej, które miały w przyszłości 
posłużyć jako kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów. Mszę świętą 
z papieżem koncelebrowali biskupi: bp Lech Kaczmarek, bp Jan Czerniak i bp 
Jan Michalski. W czasie mszy świętej ojciec święty wygłosił homilię, w której 
powiedział m.in.: Pozdrawiam Polskę ochrzczoną przed tysiącem lat… Pozdra-
wiam Polskę wprowadzoną w tajemnicę życia Bożego przez Sakrament Chrztu 
i bierzmowania. Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców w jego wspólnocie 
i jedności hierarchicznej z następcą św. Piotra. Pozdrawiam Kościół w Polsce, który 
prowadzą od początku święci biskupi i męczennicy: Wojciech i Stanisław, zjedno-
czeni u boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani! Papież przypomniał rolę Do-
brawy, żony Mieszka I, która stała się Matką Chrzestną narodu polskiego. To 
z nią od pobratymczych Czechów przyszli do Polski misjonarze. Ojciec świę-
ty mówił także o chrystianizacji europejskich ludów słowiańskich: Bułgarów, 
Czechów, Morawian, Rusinów – ludów, które zostały ochrzczone i ukształ-
towały słowiańską cząstkę chrześcijańskiej Europy. Mówił, jak bardzo trzeba, 

 23 Tamże, 230-231.
 24 Por. W. Raczkowski, Ojciec Święty w Gnieźnie, „Przewodnik Katolicki” 25(1979)6-7.
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aby przypomniał o tym papież Słowianin. Jan Paweł II akcentował, jak ważne 
jest dalsze przekazywanie dziedzictwa wiary. Polacy otrzymawszy chrześcijań-
stwo, nieśli je z biegiem czasu do ludów bałtyckich, zawłaszcza do Litwinów, 
przy współudziale błogosławionej Królowej Jadwigi.

Papież nawiązał również do faktu nawiedzenia archidiecezji gnieźnień-
skiej przez obraz Maryi Jasnogórskiej, który ponad rok odwiedzał wspólnoty 
parafialne archidiecezji gnieźnieńskiej (1978/1979). Nawiedzenie obrazu za-
kończyło się w ostatnią niedzielę czerwca 1979 r. Jest moją ogromną radością, 
że ten etap mojego pielgrzymowania mogę odbyć wspólnie z Maryją. Że wspólnie 
z Nią mogę się znaleźć na tym wielkim szlaku dziejów, którym trzykrotnie wę-
drowałem od Gniezna do Krakowa poprzez Jasną Górę, od św. Wojciecha do św. 
Stanisława, poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem Sławioną Maryję. Kazanie 
przeplatane było oklaskami i  śpiewami, dzięki czemu nabrało ono między 
wiernymi a papieżem charakteru dialogu25.

Wręczenie krzyży misyjnych 

Po homilii papież poświęcił krzyże misyjne. Odmówił następującą mo-
dlitwę: Bóg wybrał Was spośród świata, abyście szli i owoc przynieśli, i aby owoc 
trwał. Idźcie teraz na cały świat. Pracujcie w Winnicy Pańskiej, aby przed świa-
tłością Słowa i duchem łaski ustępowały ciemności grzechu i noc niewiary. A Serce 
Jezusowe było w sercach ludzkich. Amen.

Kiedy nadszedł moment, w którym Jan Paweł II miał błogosławić krzy-
że, o. Bronisław Poćwiardowski SVD i o. Bernard Bona SVD wstali z miejsc 
i  udali się w  jego stronę. Za ich przykładem do papieża podążyło również 
dwunastu neoprezbiterów26, którym papież osobiście nałożył krzyże misyjne.27

Msza święta koncelebrowana dobiegła końca późnym popołudniem. Jan 
Paweł II pozdrowił zebranych raz jeszcze z balkonu domu prymasowskiego, 
składając zarazem specjalny hołd wszystkim polskim matkom.

O godz. 17.00 mszę świętą na Wzgórzu Lecha sprawował kard. Włady-
sław Rubin. Następnie odbyło się ważne spotkanie papieża z młodzieżą, któ-
re trwało bardzo długo. Przygotowany był specjalny program, jednak ojciec 
święty poprowadził je inaczej. Z balkonu domu prymasowskiego miał bardzo 
dobry widok i możliwość nawiązania kontaktu z młodzieżą. Jego śpiew, żarty, 
wspomnienia i przekomarzanie się wytworzyły przyjacielską i niesamowitą at-

 25 Tamże.
 26 Zostali oni wyświęceni 22 IV 1979 r. przez bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza 
diecezji przemyskiej.
 27 A. Fałat, Wkład o. Bronisława Poćwiardowskiego SVD..., dz. cyt., 84.
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mosferę. Spotkanie to było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, szczególnie 
dla starszych księży, którzy mieli w pamięci spotkania z poprzednimi papie-
żami. Zarówno przemówienie, jak i wystąpienie młodzieży przerywano okla-
skami. Jan Paweł II śpiewał i cieszył się razem z młodymi, wspomniał także 
o swoich przeżyciach z młodzieżą. Wskazał m.in. na nieprzemijające wartości 
kultury chrześcijańskiej, na której wychowały się całe pokolenia. Mówił o na-
dziei, jaką pokłada w młodym pokoleniu, które dalej ma nieść światło wiary. 
Kultura – powiedział papież – jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem czło-
wieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek tworzy przez nią siebie... O godz. 
21.00 papież poprowadził Apel Jasnogórski. Po dniu tak wielkich przeżyć, 
w miejscu, gdzie od wieków śpiewa się Bogurodzicę, szczególne wrażenie na 
wszystkich wywarły słowa: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. 

Sądzę, że to spotkanie – wspomina po latach bp Bogdan Wojtuś – było 
impulsem do kolejnych spotkań papieża z młodzieżą w innych miejscach w Polsce, 
a także stało się w przyszłości zaczątkiem Światowych Dni Młodzieży28.

Tego samego dnia papież miał przybyć także do seminarium, jednak spo-
tkanie to nie doszło do skutku. Fakt ten opisany został w kronice seminaryjnej: 
Wieczorem tego samego dnia długo czekaliśmy na naszego ukochanego Ojca Świę-
tego. Wiedzieliśmy, że i on tak bardzo pragnął się z nami spotkać. Niestety około 
godz. 20.00 nadeszła smutna wiadomość, że Namiestnik Chrystusa z przyczyn od 
Niego niezależnych nie może być Gościem naszego „Domu”. Każdemu z nas mimo 
woli stanęły w oczach łzy, a na usta cisnęło się pytanie: dlaczego? Po wspaniałej 
kolacji, w przepięknie przystrojonym Refektarzu, w której uczestniczyli m.in. kard. 
Agostino Casardi, bp Paul Marcinkus, bp Jan Czerniak, ks. prał. Juliusz Paetz, 
o. John Magee, ks. Stanisław Dziwisz, ks. prał. Virgillo Noe, o. Romero Panciroli, 
wiadomość, którą przekazał naraz wicerektor ks. Stanisław Grzechowiak rozjaśni-
ła nasze smutne i zmęczone twarze: „Ojciec Święty, Jan Paweł II zaprasza Mode-
ratorów, Profesorów i alumnów jutro na godz. 6.45 do swojej rezydencji”. Z wielką 
radością w sercach udaliśmy się na spoczynek29.

Poniedziałek, 4 VI 1979 r. 

Ten uroczysty i jak bardzo ważny dzień dla całego seminarium również 
został opisany w kronice: 

Następnego dnia wstaliśmy o godz. 6.10, natomiast do Domu Prymasowskiego 
– gnieźnieńskiej rezydencji Jana Pawła II udaliśmy się o godz. 6.30. Do rezydencji 
wpuszczono nas o godz. 6.40. Z powodu wielkiego tłumu wiernych mieliśmy wiel-

 28 F. Jabłoński, Bardzo niebezpieczna wyprawa, „Chrystus i Ty” 2(2009)12-13.
 29 Kronika Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
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kie kłopoty z przejściem do drzwi wejściowych. Jedna z osób towarzyszących Ojcu 
Świętemu w podróży do Polski, wprowadziła nas do sali przyjęć. Z niecierpliwo-
ścią oczekiwaliśmy na wejście Namiestnika Chrystusowego. Nagle boczne drzwi 
sali przyjęć się uchyliły i ujrzeliśmy białą postać Drogiego naszemu sercu Pielgrzy-
ma. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – powiedział Papież. „Na wieki 
wieków. Amen.” – padła pełna przejęcia, a zarazem radości odpowiedź. Za Ojcem 
świętym wszedł nasz Arcypasterz, ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, który 
powiedział: „Czasu mamy niewiele, 5 min. zaledwie. Ja przepraszam, mea culpa, 
Ojciec święty ma też Wam coś do powiedzenia”. Po swoim przemówieniu Ojciec 
Święty Jan Paweł II, wraz z ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim udzielili nam swego 
błogosławieństwa. Żegnany oklaskami Ojciec Święty wyszedł wraz z ks. Prymasem 
z sali przyjęć. Długo nie chciano rozstać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, 
który ponaglany do dalszej podróży, widząc nadjeżdżający samochód powiedział: 
„Komu w drogę, temu podstawiają samochód”. 

Nasza wspólnota seminaryjna po spotkaniu z  Ojcem Świętym, dwoma za-
mówionymi uprzednio autobusami udała sie na Gębarzewo, aby tam uczestniczyć 
w  uroczystości pożegnania Ojca Świętego. Przejazd z  Gniezna do Gębarzewa, 
gdzie oczekiwały Papieża tłumy wiernych, był jedną nieustającą owacją. Wzru-
szony Ojciec Święty dziękował wielokrotnie za zgotowane mu przyjęcie, podkre-
ślając swoją cześć dla Gniezna – kolebki chrześcijaństwa w  Polsce. Podziękował 
serdecznie ks. Prymasowi, biskupom, wiernym, wszystkim organizatorom uroczy-
stości gnieźnieńskiej, milicji, służbie zdrowia i służbie porządkowej. „Szczęść Boże 
tej całej polskiej pracy” – powiedział Papież. Na zakończenie Jan Paweł II udzielił 
wszystkim apostolskiego błogosławieństwa. Wśród serdecznych owacji zajął miejsce 
w śmigłowcu, którym udał się na Jasną Górę, by kontynuować swą posługę „na zie-
mi ojców”, gdzie przybył do katedry częstochowskiej o godz. 8.3030.

W dniu 13 VI 1979 r., w czasie pierwszej audiencji po powrocie do Polski 
na Placu św. Piotra, papież powiedział: Pozwólcie, że w tej chwili myśli moje raz 
jeszcze wrócą do Polski, z której powróciłem kilka dni temu. Były to dni szczególnej 
pielgrzymki po ziemi, na której się urodziłem i wychowałem wśród ludzi, z którymi 
nie przestaję być związany najgłębszymi więzami wiary, nadziei i miłości. Pra-
gnę tym wszystkim ludziom, moim rodakom, raz jeszcze najgoręcej podziękować. 
Dziękuję władzom państwowym, dziękuję moim braciom w biskupstwie, dziękuję 
wszystkim31.

Jan Paweł II, gdy przybył do Gniezna w  1997 r. w  ramach obchodów 
1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, nawiązał do swojej pierwszej 
pielgrzymki i wyznał, że to homilia gnieźnieńska „stała się poniekąd progra-
mem pontyfikatu”, a  „z tego miejsca rozlała się wówczas potężna fala, moc 

 30 Tamże.
 31 Audiencja Ogólna Ojca św. Jana Pawła II, „Przewodnik Katolicki” 26(1979)7.
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Ducha Świętego. Tutaj zaczęła przybierać konkretne formy myśl o  nowej 
ewangelizacji”32.

Słowo Jana Pawła II skierowane do kleryków  
Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego  

w Pałacu Prymasowskim, 4 VI 1979 r.33

Tak jest, ja też jestem nieutulony w żalu, żeście nie przyszli i nie po-
rwali Mnie. Niewątpliwie, że ta młodzież świecka działała. Nawet organi-
zator spotkania był po ich stronie, bo mówi: „Oni przyszli z Kołobrzegu, 
a  to ze Szczecina, a z Torunia”. Stali i  stali, no i co było zrobić? Ale to 
nie była główna przeszkoda, bo doświadczam tego samego w Gnieźnie, 
co i w Rzymie, nie mogę kroku zrobić poza dom, jeżeli mnie nie dostawi 
policja. Macie, na co mi przyszło. I tej policji nie było już. Jedyne wyjście, 
to było dokonać „raptus – raptus Papoe”, nie ma takiej kategorii w Prawie 
Kanonicznym. Są różne kategorie, ale o  tym „raptus” to nie pamiętam. 
Trzeba było dokonać tego „raptus Papoe”. Ja myślę, że my to sobie wy-
równamy. Je też jestem nieutulony w  żalu, ale tak lekko się utulam, bo 
sobie pomyślałem, no ci studenci, jak tutaj byli, to już ich ostatnia szansa, 
a klerycy mają jeszcze spotkanie na Jasnej Górze. Jest takie spotkanie prze-
widziane dla kleryków z całej Polski – nie wiem, czy tam się wybieracie, 
a jest i Msza św., nawet kazanie do Was napisane – specjalnie. Więc moi 
kochani to tyle wyjaśnień! 

A prócz wyjaśnień musi być jasność. Myślę, że tej jasności jest tu 
sporo. Przede wszystkim jest jasność niezwykłych dni, które dla zwyczaj-
nego Rzymianina są zaskakujące w Polsce. Nie dziwiłby się temu Polak 
w Rzymie, ale Rzymianin w Polsce musi się dziwić, że są takie dni. A po 
za tym jest inna jasność, jest jakaś jasność spraw. Ks. Prymas wymodlił 
sobie wiele rzeczy w ciągu swojego 30-lecia. Trudno byłoby to nawet so-
bie wyliczyć. Ale do tych trudnych rzeczy, które włączył sobie w program 
swojego prymasowskiego pielgrzymowania była także obecność Papieża 
w Polsce. I zdawało się, że to nie dojdzie do skutku. Wiemy, jak bardzo 
pragnął tej obecności Paweł VI. Do końca życia, jeden z dwóch sekretarzy, 
właśnie ten Irlandczyk, który był przy Pawle VI w ostatnich latach życia 
nieraz mi to opowiadał. Papież stale do tego wracał w ostatnim roku życia, 

 32 Por. K. Wętkowski, Dziedzictwo św. Wojciecha, „Przewodnik Katolicki” 18(2009)12.
 33 Niniejsze przemówienie zostało nagrane przez ks. prał. Janusza Mnichowskiego, 
a następnie przepisane i zamieszczone w seminaryjnej kronice. Jak dotąd nie było ono 
jeszcze nigdzie publikowane. 
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żeby tylko Mszę na Jasnej Górze odprawić. Z tym zszedł do grobu. Otóż 
wracam do ks. Prymasa. Ks. Prymas ten program swego pasterskiego po-
sługiwania w Polsce włączył obecność Papieża i to się urzeczywistnia. To 
jest jakaś jeszcze jedna jasność spraw. Ja tutaj jestem tylko „instrumentem 
providentiae”, że ta jasność spraw mogła się ujawnić. 

Wreszcie jest trzecia jasność spraw – to już Was dotyczy. To jest 
Wasze powołanie. Dzisiaj sprawa powołania kapłańskiego w kościele na 
Zachodzie wciąż jeszcze przechodzi przez jakieś wahania. Nadano tej 
sprawie w pewnym okresie z różnych stron niepowołany bieg, nie taki jak 
trzeba było. Ta sprawa załamania się powołań kapłańskich, rzuciła nawet 
jakiś cień na Sobór Watykański II, który przecież jest Soborem pastoral-
nym, misyjnym. Czyli jego najprostszym wnioskiem, najbardziej życiową 
konsekwencją, jest powołanie kapłańskie, powołanie zakonne i misyjne. 

Otóż na Zachodzie też sprawa uległa jakiemuś zachwianiu. Myślę, 
sądząc na podstawie ostatnich doniesień, z ostatnich dwóch, trzech lat, że 
jakieś przełomy i tam się dokonują, że tak jak oni teraz śpiewają: „Duch 
tchnie, kędy chce” i ta rewolucja idzie. Ja dużo się spotykam z młodzieżą 
w Rzymie, ile mogę, bo to nie tak łatwo spotkać sie z nimi. Tak jak tu, tam 
trochę czasem musimy mówić na migi, chociaż jak umiem, tak staram się 
mówić językami. Ale to nie jest to samo, a mówić w ojczystym języku, 
nie wszystko można tak wypowiedzieć. Niemniej te spotkania mi ukazują, 
że idzie to jakieś tchnienie Ducha i idzie przez młodzież, idzie na całym 
świecie. To się bardzo wyczuwa we Włoszech. Myślę, że nie tylko we Wło-
szech. Nie mówię już o Meksyku, ponieważ Meksyk to jest Polska Amery-
ki, jeżeli tak można powiedzieć zachowując wszystkie proporcje i dyspro-
porcje. To jest Polska Ameryki, ponieważ ich doświadczenia w wierze są 
częściowo podobne do naszych. Natomiast w Polsce, Bogu dzięki, mówi-
my to z głębokim poczuciem wdzięczności dla Chrystusa Pana, dla Matki 
Bożej, w Polsce sprawa powołań kapłańskich jest taką jasną pozycją. 

Wasze powołanie jest tą właśnie sprawą. Ona jest jasna w doświadcze-
niu Kościoła w Polsce. Ona jest jasna w całym wychowaniu seminaryjnym, 
w przygotowaniu do kapłaństwa, w formacji seminaryjnej, w formacji teo-
logicznej, akademickiej – jest bardzo jasna. Myślę, że jest jasna w każdym 
z nas. I to jest ta jasna jasność, która w ciemnościach świeci, bo przecież 
tutaj nad tą ziemią, usiłuje się roztoczyć ciemność – usiłuje się. Na Zacho-
dzie może się one roztaczają w jakiś sposób zdawałoby się spontaniczny. 
Chociaż te same siły tworzą ją tam i tu. Inaczej się tylko charakteryzują 
do tej gry, ale te same siły tworzą ją tam i tu. Otóż na tle tej ciemności, 
która się tu roztacza, wasze powołanie, powołanie każdego z was, jest jakąś 
wielką jasnością. 
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Każdy z was nosi w sobie świadectwo tego, że działa Duch i, że On 
dokonuje tej właśnie rewolucji, o  której oni tam śpiewają, tej rewolucji 
w człowieku, że człowiek mówi w pewnym momencie „nie, to mi nie wy-
starcza, to nie może być ani celem mojego życia, ani moim powołaniem 
życiowym, nie mogę być tylko na taką miarę, jaką mi pokazują”. Mówią, 
że to jasność, ale to ciemności. Nie mogę żyć na taką miarę, nie mogę 
zrezygnować z  tego wszystkiego, co jest we mnie, jeżeli mam być sobą. 
I to jest ta trzecia jasność. Więc już nie będę o niej mówił, bo można by 
długo mówić, ale myślę, żeśmy się zrozumieli. Bardzo was proszę, abyście 
tę trzecią jasność nosili w sobie i żebyście przede wszystkim nosili ją w so-
bie jako odpowiedź na światło, które otrzymał każdy z was i żebyście sami 
stawali się jasnością dla innych, bo jej bardzo potrzeba, potrzeba w Polsce 
i potrzeba na świecie. 

Wiecie dobrze jak każdy z polskich biskupów, jak Wasz ks. Prymas 
i  jak ja teraz w Rzymie czuję się, gdy przyjdzie biskup czy z Afryki, czy 
z Ameryki Południowej, przychodzi i zaczyna mówić z jakieś 5 minut: „No 
ja myślę, że Polska pożyczy mi księży!” 

Tyle dość! Moi Kochani, niech Wam Pan Bóg błogosławi!





1992 

Jak piękne stopy tych, 
 którzy zwiastują Dobrą Nowinę

Doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha34 rozpoczęły się 
tradycyjnie w sobotni wieczór, odprawionymi w katedrze Nieszporami. Prze-
wodniczył im bp Kazimierz Nycz z Krakowa, a Słowo Boże wygłosił bp Sta-
nisław Stefanek ze Szczecina. Po zakończeniu Nieszporów wyruszyła procesja, 
w czasie której przeniesiono relikwie św. Wojciecha z katedry do kościoła pw. 
św. Michała. Na Wzgórzu Zbarskim, przed kościołem św. Michała przemówił 
najpierw ks. prymas. Pozdrowił licznie przybyłych wiernych i przedstawił go-
ści obecnych na uroczystości: abp. J. Vlka z Pragi, abp. Giuseppe Amar z We-
rony, przedstawicieli Episkopatu Polski oraz przybyłych z Italii – na zaprosze-
nie Towarzystwa św. Wojciecha – Rycerzy Cesarstwa Rzymskiego. Następnie 
słowa pozdrowień skierował do wiernych abp Vlk. Mówił m.in. o męczeńskiej 
krwi św. Wojciecha, która aż do czasów współczesnych przynosi plon – wia-
rę rodzącą się w  ludzkich sercach. Po błogosławieństwie udzielonym przez 
wszystkich biskupów, relikwie św. Wojciecha przeniesiono do kościoła św. Mi-
chała, gdzie przez całą noc trwała adoracja. 

Następnego dnia o  godz. 9.30 rozpoczęło się procesyjne przeniesienie 
relikwii św. Wojciecha z kościoła św. Michała na plac przykatedralny. Świę-
towojciechowa procesja z  przedstawicielami hierarchii Kościoła w  Polsce, 
z ks. prymasem na czele, zmierzała w kierunku Wzgórza Lecha. Przed nimi 
– za skromnym znakiem II Krajowego Kongresu Misyjnego zmierzało 41 no-
wych misjonarzy, gotowych iść od Wzgórza Lecha dalej, aż po krańce ziemi... 
z krzyżem, który ściskali z przejęciem i z wiosną Ewangelii w sercu. Otaczali 
ich bliscy: rodzice, krewni, przełożeni zakonni, weterani pracy misyjnej, ani-
matorzy, przyjaciele i pomocnicy misji. 

 34 Por. A. Kmiecik, Kościołowi powszechnemu procent Wojciechowem krwi (Poznań – 
Gniezno, 25-26 IV 2010 r.), „Papieskie Intencje Misyjne” 4(1992)2; Uroczystości odpusto-
we ku czci św. Wojciecha, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 3-4(1992)218-219.
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W porze budzącej się wiosny szli w  pielgrzymce do korzeni Kościoła 
w Polsce. Czyż może być inne miejsce i inny czas dla „Słowiańskiej Pięćdzie-
siątnicy”? U progu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa właśnie tę glebę użyź-
niła męczeńska krew św. Wojciecha i Kościół Chrystusowy zapuścił w Polsce 
swoje korzenie. Na progu trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II, słowiański papież, 
zwiastuje wielką wiosnę chrześcijaństwa i cały Kościół – przygotowując się do 
obchodów jubileuszu dwutysięcznego – angażuje się jeszcze bardziej w misyj-
ny adwent nowego tysiąclecia (por. RMis, 86). Wiosna chrześcijaństwa? Trze-
ba na nowo uprawić żyzną glebę misyjną, nie tylko poznańską – gdzie korzenie 
tradycji oczekują nowej wiosny, trzeba dbać o korzenie i nie ścinać wiosennych 
pędów, aby drzewo nie usychało: Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają 
wiarę i  tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm 
i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (RMis, 2) 

Grupa ludzi prowadzona w procesji świętowojciechowej pod kongreso-
wym znakiem przez bp. Andrzeja W. Suskiego, dyrektora Papieskich Dzieł 
Misyjnych w  Polsce, jest głęboko przekonana, że w  sprawie II Krajowego 
Kongresu Misyjnego chodzi nie tyle o imponujący zlot misyjny w paździer-
niku na Jasnej Górze, ile o wielką mobilizację wszystkich sił kościelnych na 
rzecz misji. Kto boi się dziś misji, ten boi się entuzjazmu i młodości Kościoła. 
Misjonarze idą w świat ze Wzgórza Lecha. Są jakby zadatkiem „Słowiańskiej 
Pięćdziesiątnicy”, wiosennymi pędami tysiącletnich korzeni Kościoła w Polsce 
Anno Domini 1992.

Przed rozpoczęciem sumy odpustowej abp Vlk ponownie zwrócił się do 
wiernych. Jedną z myśli wyrażonych przez ks. arcybiskupa była konieczność 
naśladowania św. Wojciech w jego wierności wobec spraw Bożych. 

Około godz. 10.00 kard. Józef Glemp rozpoczął sumę odpustową. Konce-
lebrował ją wraz z grupą księży, którzy w najbliższym czasie mieli udać się na 
misje. Kazanie w czasie mszy świętej wygłosił abp Henryk Muszyński. Myślą 
przewodnią była konieczność nowej ewangelizacji, którą należy widzieć jako 
kontynuację dzieła św. Wojciecha oraz obowiązek spoczywający obecnie na 
wszystkich wierzących. Po zakończeniu kazania nastąpiło wręczenie krzyży mi-
syjnych. Z rąk ks. kardynała otrzymała je 41-osobowa grupa księży, zakonników, 
sióstr zakonnych oraz świeckich przygotowujących się do wyjazdu na misje. 

Idźcie ze Wzgórza Lecha! Kościół Was posyła. Jesteście znakiem jego 
katolickości. Jesteście jego stopami na misyjnych drogach: Jak piękne stopy tych, 
którzy zwiastują dobrą nowinę! Nie jesteście anonimowi. Nie idziecie sami. Po 
imieniu wezwał Was Chrystus i wspólnota Kościoła Was posyła. Coraz śmielej 
wznosić będziemy znak II Krajowego Kongresu Misyjnego: Wiara umacnia 
się, gdy jest przekazywana! Uczynimy wszystko, aby Kościół w naszej ojczyź-
nie wobec nowych czasów nie zamknął się w obronnych murach triumfalnej 
przeszłości. Ryzyko wiary. Brak pewności i stabilizacji. W imię Chrystusa iść 
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odważnie i nawet nieroztropnie, jak św. Wojciech. To jest młodość Kościo-
ła, w której natchnienie i oparcie znajdzie nowa ewangelizacja. Oby wiosna 
chrześcijaństwa zakwitła bujnymi pędami powołań misyjnych na słowiańskie 
Zielone Święta.

Mimo deszczu, spora część wiernych pozostała po mszy świętej, aby wy-
słuchać słów pozdrowienia i  pożegnania skierowanych z  balkonu rezyden-
cji arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jako pierwszy przemówił abp H. Muszyń-
ski, dziękując wszystkim, którzy przybyli na uroczystości odpustowe, szcze-
gólnie gościom z zagranicy i przedstawicielom Episkopatu Polski. Następnie 
ks. prymas pozdrowił wiernych i opowiedział o swojej bliskiej więzi z miastem 
Gnieznem oraz relikwiami św. Wojciecha. Abp G. Amari przypomniał, że św. 
Wojciech otrzymał sakrę biskupią w Weronie i wyraził pragnienie umocnie-
nia więzi między Gnieznem a Weroną. Jako ostatni przemówił przedstawiciel 
Rycerzy Cesarstwa Rzymskiego. Zobrazował, jakie są cele tej organizacji i za-
pewnił, że doświadczenia wyniesione przez nich z Gniezna będą przekazywa-
ne wiernym w Europie Zachodniej. Uroczystości odpustowe zakończyły się 
Nieszporami o godz. 16.00. Celebrował je bp Czesław Lewandowski z Wro-
cławia, a homilię wygłosił bp Adam Lepa z Łodzi.

Fragment kazania wygłoszonego przez abp. Henryka Muszyńskiego 
podczas sumy w uroczystość św. Wojciecha (Gniezno, 1992 r.)35

Dzisiejsza deszczowa pogoda, a nadto i przykład Następcy samego św. 
Wojciecha, Arcybiskupa Vlka z Pragi, zwalnia mnie od tego, by przedłożyć 
wam to, co dzisiaj przygotowałem jako homilię. Pozwólcie, że stając po 
raz pierwszy tu, na tym miejscu, jako pasterz tej czcigodnej Metropolii, 
Archidiecezji, powiem wam po prostu od serca, to co ożywia moją duszę 
w tej chwili i w tym momencie. 

Na Wzgórzu Zbarskim, przy kościele św. Michała, skąd wyruszyła 
nasza procesja, mogliśmy wyczytać znamienne wezwanie: „Św. Wojciechu, 
krwi twojej posiew niech zrodzi obfite owoce nowej ewangelizacji”. Wydaje 
się, że te słowa mogą być i są wspaniałą klamrą, która spina Chrystusowe 
polecenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), Pawłowe 
polecenie: „Sprawujcie się w sposób godny Chrystusowej Ewangelii” (Flp 
1,27) z dzisiejszej liturgii oraz posłanie, posłannictwo i orędzie Wojciecha 
głoszone w tym miejscu przed wiekami. Tym, który łączy wszystkie te wy-
darzenia jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, żyjący, obecny w Kościele, 
jedyny Zbawiciel świata.

 35 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 3-4(1992)203-207.
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Św. Wojciech przyszedł do Polski ze słowem Radosnej Nowiny, by 
utwierdzić i  umocnić owoce chrztu św. przyjętego przez Mieszka I  za 
przyczyną Dąbrówki przybyłej również z Czech. Apostołami są nie tylko 
ci, którzy zostali wysłani bezpośrednio przez Chrystusa. Siewcami Ewan-
gelii są nie tylko biskupi i kapłani. Świadkiem Jezusa Chrystusa jest każdy 
człowiek wierzący. Być uczniem Jezusa Chrystusa to nie jest sprawa pry-
watna. Być uczniem Jezusa Chrystusa to znaczy zostać obdarowanym po-
nad miarę i świadczyć o tym obdarowaniu, i świadczyć o tym, że Jezus żyje, 
i świadczyć o tym, że wszyscy jesteśmy z kręgu Bożej miłości. Być uczniem 
Chrystusa to iść, tak jak szli apostołowie świadcząc o  tej niewidzialnej 
mocy Ducha Świętego, która najpierw przemieniła ich własne serca i wła-
sną duszę. Ewangelizacja zaczęła się w  dniu zesłania Ducha Świętego, 
w tym dniu, który nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział mówiąc: „Otrzy-
macie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). 

Za chwilę będziemy świadkami podniosłej ceremonii, podniosłego 
obrzędu. Ksiądz Prymas wręczy krzyże misyjne nowym misjonarzom 
i misjonarkom, duchownym i świeckim, którzy stąd wyruszą na misję na 
cały dosłownie świat, aby uświadomić nam, jak bardzo zobowiązujące 
jest to dziedzictwo, które przyniósł do nas św. Wojciech, św. Stanisław, 
to dziedzictwo, którego my dziś jesteśmy stróżami. Oni również pójdą 
śladem Apostołów i św. Wojciecha na cały świat i będą „głosić Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Będzie im towarzyszyła nasza modli-
twa, nasze wsparcie. Ale kochani moi, pozwólcie, że powiem: to dziś nie 
wystarczy! Dzisiaj potrzeba nowej Ewangelizacji.



1997

Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii

Po długich przygotowaniach nadszedł wreszcie ten oczekiwany dzień. 
W poniedziałek, 3 VI 1997 r., od rana panował w Gnieźnie świąteczny nastrój. 
Większość zakładów pracy miało dzień wolny. Święta nie zakłóciły ostatnich 
drobnych prac zarówno na placu św. Wojciecha, gdzie następnego dnia odbyła 
się uroczysta Eucharystia z okazji tysiąclecia śmierci Patrona Polski, jak i w ca-
łym mieście. Wszędzie były tłumy pielgrzymów. Z zainteresowaniem przyglą-
dali się miejscu spotkania z ojcem świętym i, pamiętając o numerach sektorów, 
komentowali widoczność ołtarza. Wielu, zwłaszcza ci, którym towarzyszyły 
dzieci, zaopatrywało się w stosowne chorągiewki, chusty i okazjonalne baloni-
ki. Na ulicach rozbrzmiewały, obok polskiego, różne języki.

Pierwsze spotkanie, 2 VI 1997 r.

Już na kilka godzin przed planowanym przyjazdem papieża Jana Pawła 
II, przy lądowisku i na „papieskiej trasie” zgromadziło się mnóstwo ludzi. Naj-
więcej wiernych było przy rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich oraz przy 
pomniku św. Wojciecha, który wcześniej został odsłonięty przez metropolitę 
gnieźnieńskiego, abp. Henryka Muszyńskiego. Wśród oczekujących na prze-
jazd ojca świętego panował radosny nastrój. Dawno nie widziałem tak pogod-
nych ludzi, jak wówczas. Oczywiście najwięcej ożywienia wnosiły dzieci, które 
niecierpliwie spoglądały w niebo, patrząc, czy nadlatuje papieski śmigłowiec 
i machały chorągiewkami, jakby ćwicząc, by potem dobrze wypaść. Tuż przed 
godz. 21.30 zaczęła lądować „papieska armada”. Papież już z okienka śmigłow-
ca serdecznie pozdrawiał zebranych. Potem nastąpiło krótkie powitanie przez 
gospodarzy: metropolitę gnieźnieńskiego, abp. Henryka Muszyńskiego oraz 
prezydenta miasta, Bogdana Trepińskiego. Następnie ojciec święty przejechał 
ulicami Grodu Lecha. Zatrzymał się na chwilę przy pomniku św. Wojciecha, 
by poświęcić odsłonięty kilka godzin wcześniej monument. 

Przy katedrze zgromadziła się młodzież z całej Polski, z wielkim entuzja-
zmem powitała papieża. Wkrótce potem Jan Paweł II pojawił się na balkonie 
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rezydencji. Pozdrowił wszystkich, życzył dobrej nocy i udzielił błogosławień-
stwa, po czym udał się na odpoczynek.

Gniezno jednak nie spało…

 Na stację kolejową przez całą noc, co dwanaście minut, przyjeżdżały po-
ciągi, te z rozkładu jazdy, dodatkowe i specjalne, przywożąc dziesiątki tysięcy 
ludzi. Kto mógł, próbował nabrać sił w dworcowej poczekalni lub w pobliskim 
parku. Większość udawała się jednak na plac celebry, by zająć jak najlepsze 
miejsca. Nad ranem zaczęły zjeżdżać się autobusy niemal z całej Polski. Więk-
szość pielgrzymów przybywała z  wojciechowych diecezji na północy kraju: 
Gdańska, Ełku, Elbląga, Koszalina i związanej przez przynależność do metro-
polii gnieźnieńskiej diecezji włocławskiej.

Papieski dzień, 3 VI 1997 r.

Z godziny na godzinę rosła liczba pielgrzymów kierujących się do kil-
ku wejść na plac św. Wojciecha i okoliczne ulice. Przed godz. 7.00 tak zwane 
„rękawy wpustowe” zostały zablokowane. Nie wszyscy w tym momencie mo-
gli dostać się do sektorów, do których mieli zaproszenia. Staruszka z Tczewa 
próbowała przekonać pilnujących porządku, by ją wpuścili. Pokazywała swój 
bilet do sektora w pobliżu ołtarza. Odeszła ze łzami w oczach. Smutne miny 
miała również młodzież akademicka, która w nocy przywędrowała z Lednicy. 
Niedopełnienie formalności było powodem, dla którego w ostatniej chwili zli-
kwidowano przeznaczony dla nich sektor. Duszpasterz jednej z grup, jezuita, 
ks. Kazimierz Kubacki, chociaż sam był niezadowolony z zaistniałej sytuacji, 
starał się dodawać im otuchy. Przez cały czas trwało nabożeństwo przygoto-
wawcze. O godz. 9.00 papież udał się do katedry. U wejścia serdecznie powi-
tali go księża, którzy później, w czasie Eucharystii, udzielali Komunii św. Po 
krótkiej modlitwie ojca świętego przed Najświętszym Sakramentem gospo-
darz, abp Henryk Muszyński, z dumą pokazywał zrekonstruowany sarkofag. 
To jedno z wielu dzieł, które z inspiracji ks. arcybiskupa przygotowano na ju-
bileusz tysiąclecia śmierci św. Wojciecha. Papież poświęcił także nowy ołtarz, 
dar Episkopatu Niemiec i tumbę – nagrobną płytę św. Wojciecha. Były to wota 
narodu na milenium. Następnie Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki 
Bożej z kościoła oo. Franciszkanów w Gnieźnie i figury Matki Bożej Bolesnej 
ze Skulska.
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Eucharystia

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia – jeden z centralnych 
punktów tegorocznej pielgrzymki papieża. Liczba pątników przekroczyła 
oczekiwania organizatorów. Ojciec święty na początku swojej homilii dzię-
kował Trójjedynemu Bogu za to, że u schyłku tego tysiąclecia dane mu było 
modlić się przy relikwiach św. Wojciecha, które są największym skarbem naszego 
narodu. Głęboko w pamięci zapisują się słowa papieża o nowym murze, któ-
ry jest w naszych sercach. Ojciec święty wręczył przedstawicielom młodzie-
ży Ewangelie. Na pamiątkę tego faktu młodzi ludzie zgromadzeni na placu 
otrzymali specjalną kartkę do Pisma świętego ze słowami podpisanymi przez 
Jana Pawła II: Z okazji Tysiąclecia św. Wojciecha z serca błogosławię36.

Wręczenie krzyży misyjnych

Niezapomniane chwile przeżywali misjonarze, którzy otrzymali od pa-
pieża krzyże misyjne. Podczas tej uroczystości we wspólnej modlitwie uczest-
niczyli m.in. misjonarze pochodzący z archidiecezji gnieźnieńskiej: ks. prałat 
Zbyszko Hanelt (Papua Nowa Gwinea); ks. Włodzimierz Dziadek (Wenezu-
ela); ks. Henryk Jankowski (Wenezuela); ks. Kazimierz Domek (Puerto Rico); 
ks. Andrzej Szczęsny (Kazachstan); ks. Grzegorz Pawlaczyk (Kazachstan); ks. 
Antoni Bajek (Brazylia); ks. Jan Łykowski (Czad); ks. Mieczysław Majdan 
(Kamerun); ks. Mariusz Misiorowski (Kamerun). Do ich grona dołączyło tak-
że 3 kombonianów z Warszawy, pochodzących z różnych stron świata: ks. Ma-
nolo Torres (Hiszpania); ks. Guillermo Aguinaga (Meksyk); ks. Jezus Zarrago 
(Wenezuela).

Jan Paweł II pobłogosławił 53 krzyże misyjne księży, braci i sióstr zakon-
nych oraz misjonarzy świeckich, którzy mieli udać się z Polski do 14 krajów 
świata. 

Abp Henryk Muszyński zwrócił się do papieża słowami: Pan nasz Je-
zus Chrystus, przed swym odejściem do Ojca, posłał Apostołów z misją niesienia 
Ewangelii całemu światu. Wspominając dzisiaj to rozesłanie Apostołów, prosimy 
Ojca Świętego Jana Pawła II, o poświęcenie dla naszych misjonarzy krzyży misyj-
nych, które potem z Jego rąk otrzymają, aby wraz ze swymi misyjnymi siostrami 
i braćmi, z radością i poświęceniem zanieśli je do krajów, do których zostaną posłani. 
Podtrzymują oni w  ten sposób misję i  posłannictwo św. Wojciecha i  przedłużają 
Tysiąclecie chrztu naszych przodków.

 36 A. Jasiński, Modlitwa z Papieżem u największego skarbu narodu, „Niedziela Gnieź-
nieńska” 25(1997)2.
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Po tych słowach papież odmówił modlitwę:
Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł na drzewie Krzyża dla naszego zbawie-

nia; prosimy Cię, pobłogosław ten znak Jego Męki i Zmartwychwstania. Niech słu-
dzy Ewangelii noszą go z pobożnością i zaniosą do wszystkich ludów ziemi; niech 
zawsze będą świadomi swego powołania i  zostaną przyjęci jako zwiastunowie 
zbawienia; niech w pokoju ducha służą Tobie i miłują każdego człowieka. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pięcioro misjonarzy otrzymało te krzyże z rąk papieża. Wśród nich była 
misjonarka świecka, Małgorzata Aneta Stępień, udająca się na misje do Gwa-
temali, a także s. Ewa Interewicz, ks. Jerzy Bubułka z diecezji tarnowskiej, ks. 
Andrzej Marmurowicz z archidiecezji gnieźnieńskiej i o. Wiesław Wróblew-
ski OFM Conv, udający się na misje do Kenii. Pozostałym misjonarzom krzy-
że wręczył, już po mszy świętej, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu 
Polski bp Wojciech Ziemba.

Wśród darów ofiarnych składanych papieżowi był także pierwszy polsko-
języczny podręcznik misjologii pt. Kościół misyjny. Został on przygotowany 
w celu uświadomienia chrześcijanom w Polsce naglącej potrzeby misji wśród 
innych narodów. Podręcznik ten, wraz z obrazem z kozich skór, ojciec święty 
otrzymał z rąk ks. Włodzimierza Dziadka i ks. Henryka Jankowskiego, pracu-
jących w Wenezueli37.

Świadectwa misjonarzy

Tak naprawdę chyba nikt z powołanych do kapłaństwa czy zakonu nie 
potrafi wyrazić słowami, jak w jego sercu zrodziła się ta całkowita gotowość 
pójścia za Chrystusem i Jego Ewangelią. Trudno było to wyrazić także czterem 
misjonarzom, których nieprzypadkowo poprosiłem, aby w kilku słowach opo-
wiedzieli o  swoim misyjnym powołaniu. Nieprzypadkowo, ponieważ to oni 
właśnie należeli do „piątki szczęśliwców”, którzy z rąk ojca świętego otrzymali 
krzyże misyjne. Dla każdego z nich było to ogromne przeżycie, bo przecież 
krzyż misyjny to jakby „bilet wstępu” na tak długo oczekiwaną misyjną pla-
cówkę, a  jeśli dodać do tego jeszcze fakt, że wręczył im je Największy Mi-
sjonarz naszych czasów… Chyba nikt nie ma wątpliwości, co do tego, że ta 
uroczystość zostawiła w ich sercach trwały ślad. Ale wróćmy na początek ich 
historii z misjami… 

Czasami myślałam, że może kiedyś i ja pojadę. Co prawda wydawało mi się 
to nierealne, ale jednak dalej niepokoiło. Pracowałam przy chorych, a ta myśl nie 

 37 Por. F. Jabłoński, Wręczenie krzyży misyjnych polskim misjonarzom, „Biuletyn Mi-
syjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(1997)29.
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dawała mi spokoju. Trzy lata temu złożyłam pisemną prośbę – gotowość wyjazdu 
na misje i po prostu czekałam. Dowiadywałam się o  coraz bardziej rozwijającej 
się działalności naszych sióstr w Kenii, powstawały nowe domy, potrzeba było no-
wych rąk i serc. Teraz wiem, że jestem jedną z tych, których dłonie i serce, właśnie 
w Kenii są najbardziej potrzebne.

s. Ewa Interewicz

Świecka misjonarka już na początku rozmowy zastrzegła, że trudno jest 
jej mówić o swoim powołaniu, bo dla niej samej jest ono ogromną tajemnicą. 

Myślałam o tym od dawna, sama nie wiedząc, dlaczego. Jedno wiem na pewno: 
w życiu każdego człowieka – tak samo było i w moim – przychodzi taki moment, że 
trzeba podjąć decyzję, która zaważy na całej jego przyszłości. I wtedy warto zadać 
sobie pytanie: kim ja jestem? Dla kogo żyję i komu służę? Ja to zrobiłam. Na wyjazd 
na misje czekałam siedem lat.

Małgorzata Stępień

Wyjechać na misje chciałem zawsze. Wciąż jednak nie starczyło odwagi, by 
zostawić rodziców i  brata. Początkowo wybrałem drogę kapłana diecezjalnego. 
Jednak w seminarium myśl o misjach towarzyszyła mi niemal na każdym kroku. 
W działającym tam Ognisku Misyjnym pełniłem funkcję kolportera – miałem dzię-
ki temu szczególnie łatwy i szeroki dostęp do czasopism misyjnych. Lektura „Mi-
sjonarza” i „Misyjnych Dróg” podtrzymywała we mnie ten misyjny płomień także 
wtedy, gdy już po święceniach pracowałem na swojej pierwszej parafii. Miałem 
świadomość, że prędzej czy później będę prosił o zgodę na wyjazd. Po dwóch i pół 
roku zadzwoniłem do ks. Franciszka – referenta misyjnego – z zapytaniem, co mam 
robić (wtedy już nie miałem wątpliwości, co do tego, jakie jest moje powołanie). 
Przy jego pomocy załatwiłem wszystkie formalności i w czerwcu abp Henryk Mu-
szyński wyraził zgodę na mój wyjazd. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mam już swoją 
pierwszą misyjną placówkę – w Kamerunie, w diecezji Baturii. Dając mi ją, Bóg 
utwierdził mnie w słuszności mego wyboru. Fakt, że myślę o wyjeździe na misje 
już od 10 lat, potwierdza, że nie jest to jakiś chwilowy kaprys. Tym bardziej cieszę 
się, że wreszcie do tego dochodzi i cieszę się, że jest to właśnie Afryka.

ks. Andrzej Marmurowicz

Już do seminarium szedłem z taką myślą. Trudno powiedzieć, dlaczego idzie 
się do seminarium. Prawdą jest, że młody człowiek, w którymś momencie swego ży-
cia, wśród wielu miejsc odnajduje to jedno właściwe - widzi się w nim i w żadnym 
innym. Misje były dla mnie takim właśnie miejscem, początkowo nieco „zamglo-
nym”, ale zawsze tym właściwym.

ks. Jerzy Bubułka
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Rozmawiając z tymi, którzy reprezentowali w Gnieźnie niemałą przecież 
liczbę polskich misjonarzy i misjonarek, nie sposób nie było zadać pytania o to, 
jak każdy z nich przyjął wiadomość o tym niesamowitym wybraniu. Oto, co 
odpowiedzieli:

 S. Ewa: O wyborze osoby, która otrzyma krzyż misyjny z rąk Ojca świętego 
zadecydowało losowanie. W ogóle nie spodziewałam się, że to właśnie ja zostanę 
wybrana. Byłam bardzo zaskoczona. Teraz odczuwam to jako wielkie wyróżnienie, 
szczególnie, gdy dotarło do mnie, że to tylko 5 osób z całej Polski, a ja jestem jedną 
z nich.

Ks. Jerzy: Byłem przekonany, że do tego jednak nie dojdzie, abyśmy tylko my 
– pięciu misjonarzy dostąpili tego zaszczytu. To jest takie niesamowite. Zadaję sobie 
pytanie: dlaczego ja? Jest to radość – z pewnością, ale w większym stopniu to także 
poczucie zobowiązania i to chyba ma dla mnie większe znaczenie.

Ks. Marmurowicz: Muszę przyznać, że już w Warszawie zastanawiałem się, 
czy nie będzie wręczenia krzyży misyjnych dla misjonarzy właśnie w Gnieźnie. 
Nie muszę chyba mówić, jaka była moja radość, gdy dowiedziałem się od księdza 
dyrektora, że rzeczywiście tak będzie i że to właśnie mnie abp Muszyński wybrał 
jako tego, któremu Ojciec święty wręczy krzyż misyjny. Dziękuję za to Bogu.

Czytając te świadectwa, może umknąć naszej uwadze bardzo ważna spra-
wa: odpowiednie przygotowanie każdego z misjonarzy do wyjazdu. Nie jest 
tak, że misjonarz w pewnym momencie podejmuje decyzję wyjazdu i po pro-
stu wyjeżdża. 

Potwierdzeniem tego niech będzie wypowiedź dyrektora Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie, ks. Andrzeja Halemby, byłego misjonarza, który 
wraz ze swoimi „wychowankami” przyjechał do Gniezna: Każdy z misjonarzy 
przygotowujących się do wyjazdu na misje musi odbyć roczny kurs. Mam świadomość 
tego, że zorganizowanie takiego kursu wymaga dużo większego doświadczenia niż 
to, jakie ja miałem, podejmując się tego zadania. Miałem doświadczenie misyjne, 
ale formacyjnego – prawie wcale. Było to więc dla mnie zadanie naprawdę trudne. 
Teraz widzę, że zadaniem każdego, który prowadzi takie Centrum, jest bardziej 
towarzyszenie, podpowiadanie pewnych rzeczy, umożliwianie kontaktów z misjo-
narzami niż konkretne formowanie – to wymaga raczej własnego wysiłku każdego 
z przygotowujących się. Zapewne nie jest to proces łatwy, szczególnie ze względu 
na przygotowanie językowe, które trwa 9 miesięcy, jak również ze względu na 
ogromne zróżnicowanie tematyczne (sama Afryka wymagałaby specjalistycznego 
przygotowania). Jakimi więc cechami musi charakteryzować się każdy misjonarz, 
by podołać nie tylko temu, ale – co przecież ważniejsze – wszystkim trudom co-
dziennego życia na misjach? Zasadniczą cechą jest duchowość misjonarza. Nawet 
najlepszy entuzjasta nie poradzi sobie na misjach bez tego specyficznego „misyjnego 
ducha”. Poza tym cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość – względem siebie 
i względem innych. I jeszcze radość; radość z tego, że jest się z innymi – mimo trud-
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nych warunków. Bo jakże tu głosić Ewangelię, która jest Dobrą, Radosną Nowiną, 
samemu będąc smutnym?38

Papież został z nami39

Kiedy siadam, by napisać ten tekst, papieża Jana Pawła II nie ma już w Polsce. 
Od jego wyjazdu z Gniezna minął już ponad tydzień. Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że on jest ciągle tutaj, wśród nas. W jakimś sensie spełniły się prośby setek tysięcy 
Polaków wypowiadane przy każdym niemalże spotkaniu z ojcem świętym: „Zostań 
z nami” i „Góralu (...) wracaj do hal”. W rozmowach wracają jeszcze wspomnienia 
tych trzech niezwykłych dni jego pobytu w Grodzie Lecha. Skąd ta tęsknota, by Pa-
pież pozostał z nami? „To było wielkie święto naszego narodu” – to odpowiedź, jaką 
często formułowano w czasie papieskiej pielgrzymki. To prawda! Jednak nie sposób 
nie zadać następnego pytania: na czym to święto polegało? Dla wielu obserwatorów 
znamienne dla wizyty Jana Pawła II były radość i entuzjazm, jakie w nas wywołał.

Zagraniczni dziennikarze porównywali nastrój, jaki towarzyszył Papieżowi 
z pierwszą jego pielgrzymką do ojczyzny. Dlaczego ci ludzie są tacy radośni, inni 
jak ci, których spotykam każdego dnia na ulicy czy w kościele? Wracam pamięcią 
do niepozornych zda się wydarzeń. Zgromadzeni na ulicy Poznańskiej pielgrzymi 
oglądają uroczystości na wielkim ekranie telewizyjnym. Cóż z tego, kiedy głos Na-
miestnika Chrystusowego do nich nie dociera. Wtedy w oknie jednego z mieszkań 
pojawiają się kolumny podłączone do odbiornika telewizyjnego wystawione przez 
życzliwego człowieka. Oprócz wizji jest więc i fonia. Ks. Sławomir biega z kamerą 
po świętowojciechowym placu. Chce jak najwięcej z tego, co się dzieje uwiecznić. Nie 
ma dziennikarskiej akredytacji, a więc nie może za dużo zdziałać. Wtedy zapra-
szają go mieszkańcy domu tuż przy placu, którzy dysponują balkonem ze wspania-
łym widokiem na ołtarz. „Przepuścimy księdza do przodu!” – słyszę we wtorkowy 
wieczór, kiedy z tysiącami pielgrzymów oczekuję przed rezydencją arcybiskupią na 
powrót Jana Pawła II z Poznania. Starsze panie zorientowały się, że trzymam 
w ręku aparat fotograficzny i chciały mi pomóc. Dlaczego ci ludzie są tacy życzliwi, 
inni od tych, których spotykam każdego dnia na ulicy czy w kościele? 

I jeszcze jeden obrazek z wtorkowego wieczoru. Na podest, na którym stoi te-
lewizyjna kamera wchodzi jej operator. Zawiesza swoją kurtkę tak, że przysłania 
ona widok kilkunastu osobom na balkon, na którym ma pojawić się Papież. Odzy-
wają się prośby o jej usunięcie. Ktoś stojący w pobliżu rusztowania wyraża chęć jej 
potrzymania, by nie przeszkadzała innym. Ktoś inny dowcipnie proponuje odku-

 38 Por. F. Jabłoński, Misja św. Wojciecha nadal trwa, „Niedziela Gnieźnieńska” 
25(1997)3.
 39 A. Jasiński, Papież został z nami, „Niedziela Gnieźnieńska” 26(1997)1-2.
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pienie owej kurtki od pana kamerzysty drogą licytacji, na czym właściciel mógłby 
zrobić dobry interes. Dlaczego ci ludzie nie są tacy nerwowi, wybuchający złością 
z byle powodu, inni od tych, których każdego dnia spotykam na ulicy czy w kościele? 
Dlaczego? Myślę, że sprawiła to miłość. Miłość, której tak wiele ma dla każdego ów 
skromny człowiek w białej sutannie, i który miłością promieniuje z taką mocą, że 
nią „zaraża”.

Fragment homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej z okazji  
1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha 

(Gniezno, plac św. Wojciecha, 3 VI 1997 r.)40

Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego wi-
dzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal 
dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega przez ludzkie serce? Jest on 
zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pocho-
dzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego 
i  gospodarczego oraz osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego 
i godności każdego człowieka (...).

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. 
Ten najgłębszy fundament jedności przynosiło i  przez wieki umacniało 
chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka 
i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów (...).

U progu trzeciego tysiąclecia świadectwo św. Wojciecha jest wciąż 
obecne w Kościele i wciąż przynosi owoce. Winniśmy jego dzieło ewan-
gelizacji podjąć z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego 
nauce, pomóżmy odkryć Go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy 
wiernych świadków Ewangelii zaczną znów przemierzać nasz kontynent 
(...); gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiego miło-
sierdzia, heroicznej miłości i świętości.

(...) Tylko sprawujcie się w  sposób godny Ewangelii Chrystusowej, 
abym ja – czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć, że trwacie mocno w jed-
nym duchu, jednym sercem walcząc o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie 
dajecie się zastraszyć przeciwnikowi.

 40 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 6(1997)413-418.
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1998

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię 

W czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej w dniu głównych obcho-
dów świętowojciechowych, nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk wręczył 
przybyłym misjonarzom krzyże misyjne. W  tym roku kolejny raz w  czasie 
uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha misyjne krzyże otrzymało 
40 misjonarzy – 15 kapłanów, 3 diakonów, 2 kleryków, brat zakonny oraz świec-
ki misjonarz pochodzący z archidiecezji gnieźnieńskiej. Św. Wojciech pobło-
gosławił „misyjnym szaleńcom” na trudy i znoje, na pracę bez nagrody... Bo 
przecież wiele jest serc, które czekają na Ewangelię... czy to w Kamerunie, czy 
w Republice Centralnej Afryki, w Tanzanii, Brazylii, Kongo, Boliwii, Gwate-
mali, Peru, na Jamajce... 

Myśląc o misjonarzach i misjach często mamy na uwadze kapłanów, za-
konników, braci zakonnych czy siostry zakonne. Rzadko kiedy pamiętamy 
o  misjonarzach świeckich. Nic pewnie dziwnego. Z  całej Polski pracuje na 
misjach zaledwie 16 osób. Są oni często nieznani. A przecież świecki staje się 
misjonarzem nie z braku misjonarzy duchownych. Ma on prawo i obowiązek 
bezpośredniego uczestniczenia w  ewangelizacji misyjnej świata, dotąd nie-
chrześcijańskiego, w charakterze nie tylko pomocnika misyjnego, ale misjona-
rza i to takiego samego, jakim jest misjonarz duchowny. W roku 1997 zgłosił 
swoją gotowość podjęcia pracy misyjnej pierwszy świecki misjonarz – Przemy-
sław Grzechowiak. Pochodzi on z miejscowości Pomarzany (parafia Łagiew-
niki Kościelne). Ukończył technikum rolnicze, studia teologiczne oraz kurs 
przygotowawczy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie; w czerwcu br. 
obronił pracę magisterską. Obecnie przebywa w Paryżu na rocznym kursie ję-
zykowym, a w przyszłym roku wyjedzie do pracy misyjnej w Kamerunie. Bę-
dzie pomagał dwom naszym misjonarzom: ks. Eugeniuszowi Bednarkowi i ks. 
Mariuszowi Misiorowskiemu. 

Poprosiłem naszego misjonarza, aby podzielił się swoim doświadczeniem 
powołania misyjnego. Może ta ciekawa lektura będzie zachętą dla innych, pra-
gnących podążyć tą samą drogą… 

Pierwsze wiadomości na temat misji zaczerpnąłem z „Misyjnych Dróg”, które 
zaprenumerowała dla całej rodziny moja babcia Pelagia. Wtedy jeszcze poważnie 
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nie myślałem o pracy na misjach, choć robiła na mnie wrażenie. Kiedy studiowałem 
teologię i uczyłem katechezy w szkole podstawowej, podświadomie czułem, że coś się 
jeszcze w moim życiu wydarzy, że Bóg do czegoś mnie przygotowuje. Pomyślałem 
wówczas – może misje? Prosząc Matkę Bożą o pomoc w rozeznaniu mego powoła-
nia napisałem do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Był to rok 1994. Napi-
sałem w liście, że poważnie myślę o wyjeździe do kraju misyjnego. Przeżyłem mały 
szok, otrzymując odpowiedź w dniu 26 sierpnia, a więc w Święto Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Poinformowano mnie o możliwości wyjazdu na misje do Kazach-
stanu lub na Syberię. Pomyślałem wówczas – czyżby odpowiedź Maryi? Moi bliscy 
radzili mi, abym najpierw skończył studia, może się odmyślę… W roku 1995 zna-
lazłem się w Odnowie w Duchu Świętym. Tam moje relacje z Bogiem nabrały wy-
razistości. Podczas modlitwy o uzdrowienie, otrzymałem dwa proroctwa. Pierwsze 
mówiło, że mam iść głosić Ewangelię, gdyż Pan jest ze mną, drugie przedstawiało 
perykopę o Filipie i cudzoziemcu. „Gdzie mam iść i co głosić? Przecież jestem już 
katechetą i nie boję się mówić o Tobie, Panie” – myślałem. Kim jest Filip i kto jest 
cudzoziemcem? Nie rozumiałem tego proroctwa. Studia dobiegały końca, a  myśl 
o pracy misyjnej nie ustawała. Na początku 1997 roku odbyłem poważne spotkanie 
z księdzem Franciszkiem Jabłońskim, odpowiedzialnym za dzieło misyjne w naszej 
archidiecezji. A że ma on żywego i ochoczego ducha misyjnego, szybko doszliśmy do 
porozumienia. Podanie, życiorys, zgoda arcybiskupa i zaproszenie do Kamerunu. 
Pozostała teraz tylko miłość, tzn. czekanie. Wszystko wskazywało na to, że w 1997 
nie uda mi się dostać do CFM. W sierpniu byłem na Jasnej Górze, u tronu naszej 
Matki. Prosiłem, że jeśli mam wyjechać, to teraz, bez odkładania tego. Wakacje let-
nie dobiegały końca, a ja wziąłem udział w Radzie Pedagogicznej, rozpoczynającej 
nowy rok szkolny. Nadszedł 26 sierpnia – Święto MB Częstochowskiej. Listonosz 
zapukał do mych drzwi… „Do 2 września proszę stawić się do CFM, został pan 
przyjęty na kurs przygotowania misyjnego”. Już wiedziałem, że 26 VIII 1997 r. to 
była odpowiedź Maryi, że „idź i głoś...” to słowa, które każą mi jechać do Kameru-
nu, że Filip to ja, cudzoziemiec to ci, których spotkam – szukający Chrystusa, że ten 
dzień to potwierdzenie tego wszystkiego. Skoro Chrystus tego pragnie, to wszelkie 
konsultacje, zapytania są zbędne. Plecak, kilka osobistych rzeczy i z 1 na 2 września 
zapukałem do drzwi CFM w Warszawie41.

 41 Por. F. Jabłoński, Pierwszy świecki misjonarz Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Prze-
mysław Grzechowiak, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(1998)47-48.
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Słowo pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 26 IV 1998 r.)42

Drodzy Czciciele Świętego Wojciecha!
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas zeszłorocznych, jubileuszowych 

uro czystości tysiąclecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha przypomniał 
nam tu w Gnieźnie, że Chrystus wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowali 
nową wiosnę Kościoła. Chce, aby Kościół – ten sam, co w czasach apostolskich 
i w czasach św. Wojciecha – wkroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, roz-
kwitającego nowego życia i ewangelicznego rozmachu (3 VI 1997 r.).

Przed błogosławieństwem, kończącym Mszę św. jubileuszową, Oj-
ciec święty poświęcił krzyże i przekazał je misjonarzom, którzy udali się 
z  posłu gą ewangelizacyjną na różne kontynenty, nawiązując w  ten spo-
sób do posłan nictwa i misji św. Wojciecha. Ten symboliczny gest Piotra 
naszych czasów – Jana Pawła II – zapoczątkował coroczną praktykę po-
święcania – tu w Gnieźnie – krzyży misyjnych, które będą przekazywane 
polskim misjonarzom, udającym się, od grobu św. Wojciecha, z orędziem 
ewangelicznym do krajów mi syjnych. Wszak Z tego miejsca – powiedział 
papież – rozlała się potężna fala, moc Ducha Świętego. Tutaj zaczęła przybie-
rać konkretne formy myśl o nowej ewangelizacji (3 VI 1997 r.).

Drodzy Bracia i Siostry, którzy otrzymujecie misyjne krzyże!
W duchu słów wypowiedzianych przez Ojca świętego, polecamy 

Bogu w  modlitwie Waszą misyjną pracę. Życzymy, aby dzieło ewange-
lizacji, dzięki mocy Ducha Świętego i  Waszej posłudze, rozszerzało się 
z Miasta św. Wojciecha na tych wszystkich, do których zostaniecie posłani, 
przynosząc błogosławione owoce dla całego Kościoła.

Niech Bóg Wam błogosławi, prowadzi Was i strzeże.

 42 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 4(1998)366-367.





1999

…Z miłością ku drugiemu człowiekowi 

 Jakże podniosłe uroczystości przeżywaliśmy 24 i 25 kwietnia br. w Gnieź-
nie. Przecież minęło właśnie 1000 lat, odkąd papież Sylwester II ogłosił bi-
skupa Wojciecha świętym. I chociaż mijają lata, a świat ciągle się zmienia, to 
jednak zakorzeniona w polskiej ziemi wiara przypieczętowana krwią świętego, 
niczym stary dąb nieustannie wrasta w ludzkie serca. Uroczystości odpustowe 
ku czci św. Wojciecha, żarliwego misjonarza, jak każdego roku bogate były 
w treści i wydarzenia misyjne. 

Już w sobotę, gdy procesja z relikwiami św. Wojciecha dotarła do kościoła 
św. Michała, bp Nowak z Niemiec przypomniał o odpowiedzialności każdego 
chrześcijanina za misyjne dzieło Kościoła: Jako chrześcijanie nie możemy tylko 
wygodnie siedzieć w swoich fotelach. Musimy wyjść z miłością ku drugiemu człowie-
kowi. Jezusowe posłanie Idźcie winno nieustannie budzić w chrześcijańskich 
sercach gotowość do działania, jakiś niepokój, który nie pozwoli stać bezczyn-
nie z boku. A ten niepokój to właśnie misyjne powołanie. Tak pięknie mówili 
o nim w samym środku nocy, w czasie misyjnego czuwania przy Najświętszym 
Sakramencie i relikwiach św. Wojciecha, postulanci z misyjnego zgromadzenia 
ojców kombonianów. Ich żywe świadectwo pójścia za wezwaniem Chrystusa, 
misyjne modlitwy i śpiewy w afrykańskich rytmach, miały szczególny wyraz 
właśnie w  tym miejscu – przed relikwiami Świętego Misjonarza, za które-
go wstawiennictwem proszono o nowe liczne powołania do pracy na misjach. 
A prosić trzeba. Tym bardziej, że naprawdę są tego owoce. Bo gdzie szukać 
źródła nowych powołań misyjnych, jeśli nie w modlitwie? 

Najlepszym przykładem tego, że te powołania budzą się i rozwijają, byli 
ci wszyscy misjonarze, którzy przyjechali do Gniezna, by właśnie tutaj, w mie-
ście, z którego kiedyś wyruszył św. Wojciech, otrzymać krzyże misyjne – ten 
najpiękniejszy znak misyjnego powołania. 32 misjonarzy zgromadziło się 
w niedzielny, choć deszczowy poranek, w gnieźnieńskiej katedrze na wspólnie 
sprawowanej Eucharystii, której przewodniczył bp Wojciech Ziemba, prze-
wodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. W homilii ks. biskup powie-
dział m.in.: Św. Wojciech, przekraczając rzekę, wkroczył na teren Prus; przekra-
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czając bród, przekroczył próg. Próg, którego Jan Paweł II nazwał progiem nadziei. 
Próg oznacza przeszkodę; coś, co trzeba pokonać. Taki próg jest w każdym misjona-
rzu i każdy z nich musi go w sobie pokonać: swój lęk, obawę, słabości... 

Przed błogosławieństwem misjonarze otrzymali ofiarowane przez ks. dr. 
Ambrożego Andrzejaka z diecezji poznańskiej różańce misyjne z posłaniem, 
by różaniec, właśnie dzięki misjonarzom, stał się bliski ludom i narodom całej 
ziemi. Odpustowa suma na placu św. Wojciecha przy katedrze zgromadzi-
ła liczne delegacje duchowieństwa z Europy i z całej Polski, a także licznych 
wiernych. W delegacji misyjnej obecni byli: wiceprowincjał księży werbistów, 
dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, dyrektor Wydawnictwa 
Missio oraz dyrektor diecezjalnej PDM z diecezji rzeszowskiej. 

Gdy przyszedł czas wręczania krzyży misyjnych, do abp. Józefa Kowalczy-
ka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, podchodzili kolejno misjonarze udający 
się od grobu św. Wojciecha do 24 krajów świata. Ks. arcybiskup przypomniał, 
że tę praktykę wręczania krzyży misyjnych właśnie w Gnieźnie zapoczątkował 
dwa lata temu Jan Paweł II. Dla każdego misjonarza otrzymanie krzyża jest 
niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem. Krzyż jest przecież wyznaniem 
wiary, znakiem zbawczego orędzia, które misjonarz ma głosić innym narodom 
– na wzór św. Wojciecha. Biskup podkreślał, że nie wystarczy tylko poświęcić 
krzyż, a  potem go nosić. Trzeba też być jego obrońcą. Ten znak Zbawienia 
i  odpowiedzialności za niego niech towarzyszy Wam w  codziennym życiu. Gło-
szenie Eucharystii zaś, niech przyniesie plon tak obfity, jak przyniosła męczeńska 
śmierć św. Wojciecha. Już po raz trzeci misjonarze z całej Polski wyszli z Gnie-
zna ku temu, co nieznane. Odtąd wielu z nich podejmie samotną wędrówkę 
aż po krańce ziemi. Chociaż, czy rzeczywiście samotną? Przecież każdy z nich 
„przeszedł” przez gnieźnieńskie drzwi z krzyżem misyjnym, Ukrzyżowanego 
niosąc w sercu...43

Słowa pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odpustowej na placu św. Wojciecha 
(Gniezno, 25 IV 1999 r.)44

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, Czciciele św. Wojciecha!
Ojciec Święty Jan Paweł II – podczas generalnej audiencji w ubie-

głą śro dę – skierował do Polaków następujące słowa: Dzisiejsza katecheza 

 43 Por. F. Jabłoński, Przeszli przez gnieźnieńskie drzwi… Posłanie misjonarzy, „Biu-
letyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(1999)37-39.
 44 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 4(1999)494-495.
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(...) była poświęcona Bogu, jako Ojcu. Tego Boga Ojca nauczył nas wyznawać 
i modlić się do Niego święty Wojciech, jeden z pierwszych misjonarzy, którzy 
nawiedzili ziemię polską przed tysiącem lat. W tym tygodniu jest uroczystość 
św. Wojciecha w Gnieźnie i w całej Polsce. Będziemy dziękować za wielki dar 
Bożego Ojcostwa, który stał się udziałem naszych przodków i nas samych przez 
jego (św. Wojciecha) misyjną posługę.

Wsłuchani w  tę zachętę Piotra naszych czasów, pielgrzymujemy do 
Gnie zna i innych Sanktuariów, aby dziękować Bogu Ojcu za dar św. Woj-
ciecha – patrona Polski, za misyjną posługę Kościoła, za nową ewangelizację.

Znamienne są słowa Ojca Świętego odnoszące się do św. Wojciecha. Był 
on jednym z pierwszych misjonarzy, którzy – przed tysiącem lat – szli poprzez 
chrześcijańską Polskę, aby nieść orędzie ewangeliczne krajom misyjnym. Misja 
św. Wojciecha – jak wiemy – trwała zaledwie kilka dni od chwili przybycia do 
Prus. W dniu 23 kwietnia 997 r. poniósł on męczeńską śmierć z rąk pogan. Ta 
męczeńska ofiara życia wydała jednak szybko bogate owoce.

Polska jest świadoma tej ofiary, tych nawiedzin i dziedzictwa, które 
przeka zał naszym Praojcom św. Wojciech. Dzisiaj Polska stara się odpo-
wiedzieć na potrzeby współczesnych ludów świata swym zaangażowaniem 
w dzieło ewan gelizacji i w posługę misyjną. Tą odpowiedzią są misjonarze, 
którzy na wzór św. Wojciecha, pełni zapału wyruszają każdego roku do 
różnych krajów świata.

Ojciec Święty, Jan Paweł II, zapoczątkował przed dwoma laty, tu 
w Gnieźnie, praktykę poświęcenia – w Uroczystość św. Wojciecha – krzyży 
misyjnych, z którymi polscy misjonarze wyruszają szlakiem misyjnym od 
grobu św. Biskupa-Męczennika. Poświęcone krzyże, które dzisiaj nałożę 
nowym polskim misjonarzom, są wyzwaniem, są znakiem zbawienia i orę-
dzia ewangeliczne go, które będą głosić na wzór św. Wojciecha.

Bracia i Siostry Misjonarze! 
Pamiętajcie o tym wszędzie, że krzyż Chrystusa doznawał przez wieki 

ogromnej czci w naszym narodzie. Był obecny w pałacach królewskich, 
domach rycerskich, dworach szlacheckich i wiejskich chatach. Był obecny 
w szkołach, szpitalach, urzędach, w miejscach świętych i na rozstajach dróg. 
Ale był także wykopywany i zdejmowany przez nieprzyjaciół Chrystusa. 
W  Polsce zrzucali go ze ścian zaborcy, naziści, ścią gali funkcjonariusze 
urzędowi w czasach stalinowskich, ale także ci, którym krzyż przeszkadzał, 
jeszcze kilkanaście lat temu, gdy toczyła się walka o krzyże.

Nie wystarczy więc poświęcić krzyże misjonarzom. Wszyscy jesteśmy 
powołani, aby czcić ten święty znak wiary, aby stawać się coraz bardziej 
– każdego dnia – jego obrońcami. To jest nasze – wspólne – misyjne zada-
nie. Terenem misyjnym może być nasz dom, szkoła, uczelnia, zakład pracy, 
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biuro, urząd, każde zresztą środowisko naszego bytowania. Niech ten znak 
– i nasza za niego odpowiedzialność – towarzyszy nam wszędzie.

Życzę wszystkim misjonarzom, ażeby swą posługę spełniali zawsze 
z wia rą i nadzieją, że ich głoszenie Ewangelii przyniesie plon, na podo-
bieństwo tego, który my zbieramy przez posługę świętego Wojciecha.



2000

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie… 

Dochodziła północ, gdy na dwa dni przed rozpoczęciem głównych uro-
czystości milenijnych u grobu św. Wojciecha, do mojego mieszkania zadzwonił 
dzwonek. Otwierając drzwi, nawet przez chwilę nie przypuszczałem, jak nie-
zwykłego gościa za chwilę zobaczę. 

Oto dwóch policjantów, przepraszając za tak późną i nagłą wizytę, przed-
stawia mi bp. Jana Ozgę – misjonarza z Kamerunu. Moje zaskoczenie szyb-
ko (równie szybko, jak odeszli „eskortując” biskupa policjanci) przeszło w ra-
dość. Wiedziałem, że tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojcie-
cha bogate będą w „akcenty” misyjne i przyznaję, że niecierpliwie na nie cze-
kałem, ale ten przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Radość moja była tym 
większa, że ta niespodziewana wizyta ks. biskupa dawała mi możliwość bliż-
szego poznania jego osoby, porozmawiania o biskupiej posłudze w dalekim 
Kamerunie. Długa nocna rozmowa o pracy na misjach, związanych z nią pro-
blemach, a także o tak potrzebnej animacji misyjnej była nie tylko spełnieniem 
tych oczekiwań – była także zapowiedzią tego, co czekało nas nazajutrz – jak-
by preludium dnia następnego. 

Właśnie w piątek bowiem, z inicjatywy bp. Wojciecha Ziemby i za apro-
batą abp. Henryka Muszyńskiego, odbyło się w  Gnieźnie spotkanie człon-
ków Komisji Misyjnej Episkopatu Polski oraz dyrektorów diecezjalnych Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych. Obrady te dzięki gościnności bp. Bogdana Wojtu-
sia odbywały się w jego mieszkaniu. Uczestniczyli w nich dyrektorzy z 8 diece-
zji (Pelplina, Torunia, Legnicy, Warszawy, Pragi, Elbląga, Łowicza i Gniezna). 

W  czasie spotkania podjęto m.in. temat zbiórek pieniężnych będących 
wsparciem dla krajów Afryki i Wschodu. Przedstawiono problem, jaki stwa-
rza w parafiach organizowanie wielu różnych zbiórek pieniężnych przepro-
wadzanych nierzadko niemal w  tym samym czasie. Podkreślono również – 
co niezmiernie cieszy – ogromną wrażliwość zarówno naszych wiernych, jak 
i różnych instytucji państwowych na potrzeby Kościoła na misjach, czego do-
wodem były ostatnie zbiórki na wsparcie tychże lokalnych kościołów. O godz. 
12.00 w  czasie Eucharystii wszystkie te misyjne sprawy zostały powierzone 
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św. Wojciechowi – żarliwemu misjonarzowi – u grobu którego wspólnie się 
modliliśmy.

W sobotni wieczór pojawił się kolejny misyjny „akcent”. Po procesyjnym 
przeniesieniu relikwii św. Wojciecha z katedry do kościoła św. Michała do licz-
nie zgromadzonych tam wiernych przemówił kard. Adam Kozłowiecki z Za-
mbii. Ten niestrudzony misjonarz z wielkim entuzjazmem, jak i z pokorą pro-
sił o modlitwę w intencji misjonarzy. Jestem jeszcze młody – mówił z uśmie-
chem – przecież to jeszcze 11 lat do stu, ale już teraz dziękuję Bogu za to wspania-
łe misyjne powołanie. Módlcie się za Zambię, za umęczony i przez wieki wykorzy-
stywany afrykański lud. 

Głos kard. Kozłowieckiego nie był jedynym płynącym tego wieczo-
ru z misyjnego serca. Po nim przemówił bp Jan Ozga pochodzący z diecezji 
przemyskiej, a obecnie pracujący w Kamerunie. Podziękował on za ofiary, jakie 
otrzymał dla kameruńskiej diecezji, którą zastał obarczoną ogromnymi długa-
mi. Pieniądze pochodziły ze zbiórki zorganizowanej w ubiegłym roku na te-
renie cłego naszego kraju. Pomoc ta umożliwiła w połowie spłacenie długów 
– głównie szkół katolickich, których w całej diecezji kameruńskiej jest 30. Ks. 
biskup prosił także o modlitwę w intencji Kamerunu i o solidarność z księż-
mi diecezjalnymi pochodzącymi z Polski, a pracującymi obecnie na misjach. 
Ponowił także – często kierowaną do naszego kraju – prośbę o nowych kapła-
nów, których posłanie misyjne byłoby najpiękniejszym wyrazem dzielenia się 
darem wiary z innymi narodami. Tej sobotniej nocy bp Ozga celebrował jesz-
cze mszę świętą w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego. W wygłoszonym Sło-
wie Bożym dał świadectwo życia misyjnego, a wiernych wzywał do nieustan-
nej pomocy misjom (przez modlitwę, korespondencję z misjonarzami, ofiary 
materialne).

Niedzielny ranek, 29 IV 2000 r., przywitał wszystkich gnieźnian i przy-
byłych na główne uroczystości milenijnych obchodów ku czci św. Wojciecha 
gości, piękną słoneczną pogodą. O godz. 8.00 w katedrze, u grobu św. Woj-
ciecha, rozpoczęła się msza święta, w której uczestniczyli przygotowujący się 
do wyjazdu na misje misjonarze wraz ze swoimi rodzinami i  przyjaciółmi. 
Mszy świętej przewodniczył kard. Adam Kozłowiecki, a słowo Boże wygłosił 
bp Wojciech Ziemba – przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Pol-
ski. Przemawiając do tych, którzy już za kilka godzin mieli otrzymać krzyże 
misyjne, ukazał sens posłania ich „aż po krańce ziemi” właśnie od grobu św. 
Wojciecha, podkreślając przy tym wielką łaskę posłania w Roku Wielkiego 
Jubileuszu. Co oznacza to misyjne posłanie dla każdego misjonarza? To Bóg 
powołuje i umacnia w tym posłaniu. 

Przed błogosławieństwem każdy z misjonarzy otrzymał z rąk ks. kardy-
nała różańce misyjne (podarowane przez ks. Ambrożego Andrzejaka) z prze-
słaniem, aby były one znakiem modlitewnej jedności wszystkich misjonarzy. 
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Niech ta modlitwa na różańcu towarzyszy waszemu posłaniu misyjnemu i nigdy 
Was nie opuszcza. 

Punktem kulminacyjnym obchodów świętowojciechowych była uroczy-
sta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski, kard. 
Józefa Glempa z  licznym udziałem biskupów z całej Polski i Polonii zagra-
nicznej. 57 misjonarzy, trwając we wspólnej modlitwie ze zgromadzoną na 
przedkatedralnym placu rzeszą wiernych, oczekiwało na to ten najważniejszy 
moment: posłanie misyjne. 

Uroczysta ceremonia wręczenia krzyży misyjnych rozpoczęła się przed 
błogosławieństwem. Nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk rozpoczął ją 
krótkim, ale jakże ciepłym słowem skierowanym do misjonarzy. Krzyże otrzy-
mało 11 kapłanów diecezjalnych (z Tarnowa, Lublina, Sandomierza, Płocka, 
Częstochowy, Sosnowca), 18 sióstr zakonnych, 3 osoby świeckie, 3 braci zakon-
nych i  23 kapłanów zakonnych (najwięcej ze Zgromadzenia Słowa Bożego, 
Zgromadzenia Ducha Świętego, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
i Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).

Oby te krzyże misyjne, otrzymane w wojciechowym Gnieźnie otwierały 
naszym polskim misjonarzom nie tylko granice miast, wiosek czy plemion, ale 
przede wszystkim granice ludzkich serc wszędzie tam, dokąd się udają: w Bo-
liwii, Burgundii, Brazylii, Kamerunie, Kazachstanie, Meksyku, Peru, Zambii, 
Tanzanii i Japonii. A my, którzy zostajemy tutaj w Polsce, pomóżmy im dźwi-
gać te krzyże naszą codzienną modlitwą, listem, kartką na święta, najdrobniej-
szą nawet ofiarą45.

Słowa pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce  

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 29 IV 2000 r.)46

W kontekście dzisiejszej jubileuszowej celebry, związanej z milenium 
Archidiecezji i  Metropolii Gnieźnieńskiej oraz Uroczystości Świętego 
Woj ciecha, która przypada w  Roku Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, 
myśl naszą kierujemy do Ojca Świętego Jana Pawła II, jako Głowy Ko-
ścioła i  całej wspól noty Ludu Bożego Kościoła Powszechnego, którego 
Metropolia Gnieźnień ska jest milenijną cząstką. Wierni wezwaniu Chry-
stusa myśli nasze kierujemy ochoczo do krajów misyjnych, które oczeku-

 45 Por. F. Jabłoński, Milenijne krzyże misyjne, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 11(2000)52-54.
 46 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 4-5(2000)294-295.
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ją pomocy misjonarzy duchow nych i  świeckich: kapłanów, zakonników, 
sióstr zakonnych i osób świeckich – autentycznych świadków Ewangelii 
i Chrystusowego przykazania miłości.

Cieszymy się, że w dniu dzisiejszym wyrusza w świat nowa grupa pol-
skich misjonarzy, od Relikwii Świętego Wojciecha, aby nieść ewangeliczne 
przesłanie aż po krańce ziemi. Jak co roku poświęcamy tu w  Gnieźnie, 
Wojciechowym Mieście, misyjne krzyże, które za chwilę zostaną nałożone 
misjo narzom, jako szczególne wyzwanie i zadanie misyjne.

Bracia i Siostry Misjonarze! 
Modlimy się za was i za wszystkich ludzi, których spotkacie na Wa-

szych misyjnych drogach, gdziekolwiek Opatrzność Boża Was pośle. Idź-
cie odważnie z całym oddaniem; za przykładem Święte go Wojciecha służ-
cie im z całym oddaniem wszystkim, co posiadacie i czym jesteście. Niech 
Wasze posługiwanie misyjne wpisze się w  Wielki Jubileusz odkupienia 
jako wkład polskich misjonarzy w  humanizację i  ewangelizację świata 
w duchu przykazania miłości Boga i bliźniego. To wszystko niech Wam 
przypomina krzyż misyjny otrzymany tu w  Gnieź nie; wszak – w  tym 
znaku – zawiera się przeogromna treść, którą nasi przodko wie wyrazili 
w pieśni: W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu mi łości nauka. 
(...) Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. (...) Gdy grom się zbliża pośpiesz do 
krzyża, on ciebie wesprze ocali (!)

Szczęść Wam Boże w tej ewangelicznej, apostolskiej posłudze!
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2001

Przekazujcie wiernie Ewangelię, 
 aby skutecznie owocowała w sercach ludzi

Niedzielne uroczystości w dniu 29 IV 2001 r. rozpoczęła procesja z relik-
wiami Męczennika, która wyruszyła spod stojącego na Wzgórzu Zbarskim 
kościoła św. Michała Archanioła na znajdujący się u podnóża katedry plac św. 
Wojciecha. Tradycja głosi, że w miejscu tym miał się zatrzymać orszak wiozą-
cy do Gniezna ciało zabitego przez Prusów Wojciecha. Na pamiątkę tamtego 
wydarzenia, w noc poprzedzającą odpust przy relikwiach odbyło się czuwanie 
modlitewne. Po północy postulanci księży kombonianów prowadzili czuwanie 
misyjne przy relikwiach św. Wojciecha. Modlili się za tych, którzy przyjmą 
misyjny krzyż oraz prosili o nowe powołania misjonarskie.

W rannej procesji prowadzonej ulicami gnieźnieńskiej Starówki przez 
metropolitę wrocławskiego, kard. Henryka Gulbinowicza oraz biskupa cze-
skiego Hradec Králové – Dominika Dukę i biskupa witebskiego na Białoru-
si – Władysława Blina, podążało kilkudziesięciu hierarchów, m.in. metropo-
lita krakowski, kard. Franciszek Macharski oraz arcybiskupi: Józef Życiński 
z Lublina, Wojciech Ziemba z Białegostoku i  Juliusz Paetz z Poznania. Do 
Gniezna przyjechali też abp Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy i bp Leopold 
Nowak z Magdeburga – to tam w młodości św. Wojciech pobierał nauki. Na 
procesję przybyła także grupa niemieckiej młodzieży.

Wszystkich pątników na placu św. Wojciecha powitał abp Henryk Mu-
szyński, który nawiązując do Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powie-
dział: Prymasowskie Gniezno, pierwsza stolica Polski i miasto św. Wojciecha, prag-
nie w sposób szczególny wyrazić swój hołd i wdzięczność Prymasowi Tysiąclecia za 
33 lata posługi w pierwszej archidiecezji i metropolii w Gnieźnie.

Kilka tysięcy wiernych z marszałkiem Sejmu, Maciejem Płażyńskim oraz 
kilkudziesięcioma kardynałami, arcybiskupami i biskupami z kraju i zagranicy 
uczestniczyło w tym dniu w Gnieźnie w tradycyjnych uroczystościach odpu-
stowych ku czci św. Wojciecha, patrona Polski. Tegoroczny odpust połączono 
z obchodami Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przez 33 lata kie-
rował archidiecezją gnieźnieńską. 
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W homilii metropolita szczecińsko-kamieński, abp Zygmunt Kamiński, 
apelował do pielgrzymów, by pozostali wierni wartościom głoszonym przez św. 
Wojciecha i Prymasa Tysiąclecia. Choć dzieli je dziesięć wieków historii, obydwaj 
kierowali się w życiu i posługiwaniu bezgranicznym zawierzeniem Bogu i wielką 
gorliwością w głoszeniu Ewangelii Chrystusowej. Szli za Jezusem, nie zważając 
na przeciwności, zawsze zatroskani o dobro człowieka i umacnianie Królestwa Bo-
żego, gotowi za tę sprawę poświęcić wszystko, nawet własne życie. Obydwaj cierpieli 
dla sprawiedliwości – mówił abp Kamiński. Dodał, że potrzeba nam dziś takich 
Bożych szaleńców, którzy idą przez ziemię jak Chrystus, jak św. Wojciech, jak Słu-
ga Boży Stefan kardynał Wyszyński i którzy mają odwagę miłować, nie cofając się 
przed żadną ofiarą, w nadziei, że kiedyś wyda ona owoc wielki. Kończąc homilię, 
abp Kamiński modlił się do Boga, abyśmy potrafili dar ich życia pomnażać, by 
nowy wiek i nowe tysiąclecie stawało się prawdziwym Królestwem prawdy i życia, 
sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Prymas Polski kard. Józef 
Glemp. Po odczytaniu Ewangelii ks. prymas wręczył grupie młodzieży eg-
zemplarze Pisma Świętego i powiedział: Przekazujcie ją wiernie, by okupiona 
męczeńską krwią św. Wojciecha, skutecznie owocowała w sercach ludzi.

Pod koniec mszy świętej abp Józef Kowalczyk wręczył krzyże misyjne 
grupie prawie 50 duchownych i świeckich misjonarzy, którzy wyjadą wkrótce 
głosić Ewangelię do krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji oraz Białorusi, 
Estonii i Rumunii. Niech Pan rozlewa przez swego Ducha taką miłość w Waszych 
sercach, która będzie zdolna do każdej ofiary, do podjęcia każdego krzyża w imię 
Jezusa – powiedział nuncjusz do misjonarzy47.

Słowa pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 29 IV 2001 r.)48

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś przeżyliśmy uroczystą Liturgię Eucharystyczną przy relikwiach 
św. Wojciecha, Biskupa, Męczennika i  Misjonarza. Wspominamy tego 
wielkiego Świętego po raz pierwszy w nowym stuleciu i w nowym tysiąc-

 47 Por. http://www.archidiecezja.pl/pl/informacje/archiwum_wydarzen/2001/kwie-
cien/suma_odpustowa_na_placu.html, 3 V 2010 r. (za KAI); F. Jabłoński, Krzyże Mi-
syjne 2001, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 14(2001)73-74.
 48 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 3(2001)364-365.
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leciu. Ma to swoją szczególną wymowę także z  tego względu, że w na-
szą modli twę dziękczynną włączyliśmy także osobę Prymasa Tysiąclecia, 
Kardynała Ste fana Wyszyńskiego, Pasterza tej Archidiecezji, którego setną 
rocznicę uro dzin w tym roku upamiętniamy. Naszą gorącą modlitwą obję-
liśmy także polskich misjonarzy, którzy, zwy czajem lat poprzednich, przyj-
mą za chwilę krzyż misyjny, aby iść z  posługą ewangeliczną tam, gdzie 
Opatrzność ich pośle. A czynić to będą wpatrzeni w świetlany wzór św. 
Wojciecha, Wielkiego Misjonarza, oraz Prymasa Ty siąclecia, Pasterza tej 
Archidiecezji.

Drodzy Bracia i Siostry – Misjonarze!
Za chwilę każdy z Was przyjmie poświęcony krzyż misyjny, który jest 

znakiem naszego zbawienia, ale też znakiem i wyzwaniem dla Was, misjo-
narzy, w całej posłudze misyjnej. Niech słowa polskiej pieśni o krzyżu będą 
programem misyjnego trudu:

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam,  
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę;  
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, 
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.  
Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia,  
Na krzyż przybijam błędnych myśli roje, 
Bo z krzyża płyną promienie zbawienia,  
Bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje.  
Pod krzyżem świata starty i złamany,  
Pragnę już odtąd krzyż Twój w duszy nosić.  
Niewoli świata pokruszyć kajdany,  
Bym mógł na krzyżu, krzyża chwałę głosić.

W duchu tych słów składam wam najlepsze życzenia: niech Pan roz-
lewa przez swego Ducha taką miłość w  waszych sercach, która będzie 
zdolna do każdej ofiary, do podjęcia każdego krzyża – w imię Jezusa. Za 
tymi życzeniami idzie zapewnienie o modlitwie mojej i wszystkich, któ-
rym bliska jest troska o misyjną posługę w Kościele. Szczęść Boże!
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Niech Pan umocni Was 
 do dawania świadectwa miłości

Od uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie upłynęło już trochę 
czasu, ale sądzę, że warto sięgnąć do nich pamięcią, szczególnie pod kątem mi-
syjnych wydarzeń i słów, które wówczas zostały wypowiedziane. Odpust, który 
odbył się w dniach 27-28 IV 2002 r. był wyjątkowo bogaty w akcenty misyjne. 
Fakt ten zwiastowały już same przygotowania. Kolejny raz bowiem wszyst-
kie zakony i  zgromadzenia w  Polsce oraz dyrektor Centrum Formacji Mi-
syjnej w Warszawie otrzymali od abp. Henryka J. Muszyńskiego zaproszenie 
do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia krzyży misyjnych wraz z prośbą 
o modlitwę za misjonarzy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy 
z inicjatywy ks. Jana Wnęka – nowego dyrektora CFM, przyszli misjonarze 
24 IV, niemal w przeddzień uroczystości w Gnieźnie, mogli wysłuchać w War-
szawie wykładu ks. Franciszka Jabłońskiego na temat dziedzictwa misyjnego 
św. Wojciecha i historii wręczania krzyży misyjnych w Polsce. 

W sobotni wieczór, 27 IV 2002 r., misjonarze zgromadzili się w katedrze 
gnieźnieńskiej na uroczystych Nieszporach. Po ich zakończeniu procesja z re-
likwiami św. Wojciecha (oraz św. Stanisława, św. Bogumiła i bł. Jolanty) wy-
ruszyła ulicami miasta Gniezna do kościoła św. Michała. W tym roku po raz 
pierwszy przez część procesyjnej drogi relikwie nieśli sami misjonarze. Św. 
Wojciech na ramionach misjonarzy – widok ten stał się niejako przesłaniem 
dla wszystkich nowych misjonarzy, aby nie zrażając się codziennymi, ewange-
licznymi trudnościami, stale siali ziarno Ewangelii, ufając wstawiennictwu św. 
Wojciecha, żarliwego misjonarza u Boga. Na zakończenie procesji, przy ko-
ściele św. Michała, do zgromadzonych wiernych pasterskie słowo skierowa-
li dwaj biskupi: bp Władysław Blin z Białorusi (z Witebska) oraz bp Tomasz 
Peta z Kazachstanu (z Astany), pochodzący z archidiecezji gnieźnieńskiej. 

Bp Blin skierował przesłanie nadziei i miłości. Powiedział m.in.: Moi ko-
chani! Przyjechałem z kraju, gdzie zniszczono wiarę, nadzieję i miłość. Mam przed 
oczyma ostatnie spotkanie w domu dziecka. Zapytałem mieszkające tam dzieci: „Co 
chciałybyście ode mnie otrzymać?”. Mały, być może najodważniejszy z nich chłopiec 
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odpowiedział: „Wujek, Ty nas tylko pocałuj, bo nas nikt nie kocha”. Nic nie chcia-
ły, tylko miłości. Po powrocie do domu długo nie mogłem zasnąć. Myśląc o tym do-
szedłem do wniosku, że tak naprawdę każdy z nas jest jak to małe dziecko. Nie po-
trzeba nam nic więcej, tylko miłości. Chcemy, żeby nas ktoś kochał, my chcemy ko-
chać innych – w naszym życiu liczy się tylko miłość. I dlatego tak ogromnie się cieszę, 
że macie Jezusa za przyjaciela – Jezusa, który jest Miłością. On chce, żebyście byli 
szczęśliwi. Chcesz być szczęśliwy, to myśl i działaj radośnie. Chcesz być szczęśliwy, 
to nie walcz z wrogiem, bo siebie skrzywdzisz bardziej niż jego. Zamiast przeży-
wać, że nikt nie dziękuje za Twoje dobro, po prostu tego podziękowania nie oczekuj. 
Licz zawsze swoje błogosławieństwo, a nie kłopoty. Bądź zawsze sobą, nie naśla-
duj innych. Nie udało się? Spróbuj jeszcze raz, a tym razem może się udać. I w koń-
cu przestań myśleć o sobie. Zainteresuj się drugim człowiekiem. Modlitwa, w któ-
rej trwasz, niech Ci zawsze towarzyszy. Tego z całego serca każdemu z Was życzę. 
Gratuluję Wam Waszej wiary, nadziei, miłości. I przypomnę to, co powiedziałem 
w ubiegłym roku – nie narzekajcie. A jak komuś jest tu bardzo źle, to zapraszam do 
mnie, do Witebska, na Białoruś, na pięć minut chociaż, a i pamięć Wam wróci i chęć 
do życia, i pieszo będziecie wracać do swojego pięknego Gniezna. Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus.

Następnie bp Tomasz Peta, nawiązując do świętych, polskich wzgórz, pod-
kreślił wartość kierunku, jaki te wzgórza wytyczają: Przyszliśmy tutaj w trady-
cyjnej pielgrzymce ze Wzgórza Lecha, żeby jutro na nie powrócić. Co to za dziwna 
i wspaniała góra – Wzgórze Lecha. Chociaż fizycznie najwyższym szczytem Polski 
są Rysy, to jednak są w tym kraju wzgórza nacechowane szczególną mocą Bożą. 
Poczynając od Jasnej Góry, gdzie króluje Królowa Polski, po Wzgórze Wawelskie ze 
św. Stanisławem. Są to góry, do których pielgrzymujemy od wieków. Wspominano 
już tu dzisiaj, że papież Jan Paweł II w 1979 roku, właśnie z tego pozornie niewiel-
kiego wzgórza, Wzgórza Lecha, upominał się o kraje Europy Wschodniej. I chociaż 
Ojciec święty nie wymienił wówczas Kazachstanu, który należał jeszcze wtedy do 
byłego Związku Radzieckiego, wiemy, że ze Wzgórza Lecha widział i Kazachstan. 
Z tego wzgórza, wznosząc się na skrzydłach wiary, widać bowiem bardzo, bardzo 
daleko. We wrześniu 2001 roku papież Jan Paweł II pielgrzymował do Kazach-
stanu i wtedy właśnie, w ciągu czterech zaledwie dni, przelał wiele mocy w serca 
nie tylko katolików, ale wszystkich mieszkańców Kazachstanu – tak bardzo kiedyś 
umęczonego narodu. Na marginesie wspomnę tylko, że Kazachstan, rozciągający się 
od Chin do Morza Kaspijskiego, jest ośmiokrotnie większy od Polski, zaś na 15 mln 
mieszkańców składa się 120 narodowości, w tym są także Polacy. Katolików jest tyl-
ko 2% – 300 tys. Wszyscy bez wyjątku przyjmowali papieża z wielkim sercem tak, 
że ojciec święty po powrocie do Rzymu powiedział: „Nikt jeszcze (chodzi o przyjęcie 
władz) nie przyjmował mnie tak, jak Wasz prezydent”. A to był 127 kraj, który Oj-
ciec święty odwiedził. Ale tak jak ze Wzgórza Lecha widać Kazachstan, tak ze Ste-
pu Kazachskiego, który już dwukrotnie odwiedził ks. prymas, a także abp Henryk 



752002 – Niech Pan umocni Was do dawania świadectwa miłości

Muszyński, widać Polskę. I ci, którzy tam mieszkają, są przekonani, że dopóki my, 
Polacy, będziemy pielgrzymować do tych świętych wzgórz, którymi są Jasna Góra, 
Wzgórze Lecha, Wzgórze Wawelskie, dopóty będziemy iść w dobrym kierunku, po-
nieważ, pielgrzymując do Ojczyzny wiecznej pielgrzymujemy na te święte miejsca, 
gdzie tyle już pokoleń karmi się mocą Bożą. To jest właściwy kierunek, to jest jedyny 
kierunek – Jezus Chrystus, którego pokazuje nam nieustannie Matka Boża i święci 
nasi patronowie: Wojciech i Stanisław. Jedyny kierunek, drugiego nie ma i nigdy nie 
będzie. Wszystkie inne są ślepymi uliczkami. Szczęść Boże!

Tradycją obchodów wojciechowych jest nocne czuwanie przy relikwiach 
Świętego. Także i w tym roku również nie zabrakło modlitwy za misje, a to 
za sprawą postulantów ze zgromadzenia księży kombonianów z  Warszawy. 
W  swoich rozważaniach postulanci ukazali, kim jest misjonarz, gdzie jest 
źródło jego misyjnego posłania. Przez wstawiennictwo św. Wojciecha modlili 
się za misjonarzy i o nowe liczne powołania misyjne.

W niedzielę rano u grobu św. Wojciecha w gnieźnieńskiej katedrze o godz. 
8.00 sprawowana była msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem bp. 
Wiktora Skworca – przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. 
Uczestniczyli w niej przyszli i obecnie pracujący misjonarze. Wśród nich: ks. 
Henryk Micek, pracujący od 16 lat w Papui Nowej Gwinei oraz ks. Antoni 
Bajek, pracujący od 28 lat w Brazylii (obaj pochodzący z archidiecezji gnieź-
nieńskiej), p. doktor Wanda Błeńska, znana świecka misjonarka oraz prowin-
cjałowie: werbistów z Pieniężna – ks. Ireneusz Piskorek i pallotynów z War-
szawy – ks. Parzyszek, dyrektor CFM – ks. Jan Wnęk i dyrektor krajowy PDM 
– ks. Jan Piotrowski oraz p. Przemysław Grzechowiak, były świecki misjonarz 
z Gniezna (obecnie pracownik CFM). Na Eucharystię przybyli również wier-
ni z parafii św. Bogumiła, którzy gościli w swoich domach kilkudziesięciu mi-
sjonarzy. 

W homilii ks. biskup podkreślił, jak wielkim darem są misjonarze, którzy 
wyruszają na cały świat, by głosić Ewangelię: Szczególnie serdecznie pozdra-
wiam tych 50 misjonarzy, którzy dzisiaj otrzymają krzyże misyjne, niejako błogo-
sławieństwo Kościoła w Polsce na podjęcie pracy misyjnej (....). Św. Wojciech nosił 
w sobie jakby dwie tradycje: chrześcijańskiego wschodu i zachodu. I właśnie z tej 
tradycji wschodu zrodziła się w jego osobie synteza wielkiego ewangelizatora, ot-
wartego na ówczesny świat, na człowieka. Możemy powiedzieć, że św. Wojciech 
był darem wiary – „Fidei donum”. Darem wiary Kościoła praskiego dla Kościoła 
tej części Europy, dla Kościoła w Polsce, dla tego Kościoła, który nieustannie głosi 
Ewangelię. Ale możemy także z  łatwością zauważyć, że jako dar wiary stał się 
ziarnem wiary. Stał się tym ziarnem, które obumiera, aby dać życie, aby wydać 
plon. Stał się ziarnem wiary w naszej ojczyźnie, a owoce tego właśnie ziarna zbie-
ramy po dzień dzisiejszy, przejmując bogatą tradycję, naukę i duchowość św. Wojcie-
cha, którego dzisiaj wspominamy tutaj, w tym szczególnym miejscu, jakim jest dla 
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każdego z nas, jako Polaka i chrześcijanina to miasto, Gniezno. Moi drodzy bracia 
kapłani, diakoni, klerycy, siostry zakonne, osoby świeckie, którzy dzisiaj otrzyma-
cie tutaj, u grobu św. Wojciecha, misyjne krzyże. Wy także jesteście darem wiary. 
Jesteście darem wiary Kościoła w Polsce dla Kościoła powszechnego. Wchodząc w tę 
tradycję wojciechową, spłacamy niejako dług jego posługi – Waszą posługą. Pragnę 
podziękować także Bogu za to, że w sercu każdego z Was wzbudził to powołanie 
do pracy misyjnej. Wam Bóg zapłać za to, że to powołanie usłyszeliście, podjęliście je 
i teraz ukształtowani pragniecie być tym darem wiary Kościoła w Polsce dla innych 
Kościołów, do których zostaliście posłani. Moi drodzy! Przy grobie św. Wojciecha nie 
możemy zapomnieć, że jako dar wiary stajecie się jeszcze ziarnem wiary. I Wam nie 
będzie oszczędzony ów proces obumierania, ofiarowania swojego życia. Bóg zapłać 
Wam za gotowość dania życia dla Ewangelii. Dzień po dniu w misyjnym wysiłku, 
w pracy, w znoju, w wierności. Za to wszystko składam Wam Bóg zapłać i będę 
razem z Wami wypraszał tu, przy grobie św. Wojciecha, podczas tej mszy świętej 
potrzebne Wam błogosławieństwo, które niech zaowocuje tym wojciechowym du-
chem w gorliwości, ofiarności i wierności Chrystusowi i jego Ewangelii.

Przed błogosławieństwem każdy z przyszłych misjonarzy otrzymał z rąk 
ks. biskupa różaniec, którego ufundował ks. A. Andrzejak z Poznania, z prze-
słaniem, aby ta modlitwa towarzyszyła im na misyjnych szlakach. Po mszy 
świętej misjonarze zasiedli na specjalnie przygotowanych miejscach na pla-
cu św. Wojciecha i oczekiwali na przyjście procesji z relikwiami św. Wojciecha.

W  czasie uroczystej mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem 
kard. Franciszka Macharskiego, homilię wygłosił bp Wiktor Skworc. Podkre-
ślił on, jak ważne znaczenie wnoszą polscy misjonarze w ewangelizację świa-
ta: Noś w sercu ogień i światło misyjnego nakazu Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Mocny mocą tego niebieskiego, 
bo Chrystusowego nakazu, szedł Wojciech z orędziem nadziei wiedząc, że Ewan-
gelię trzeba głosić w porę i nie w porę, bez czekania na lepsze czasy, niezależnie od 
koniunktury. Jakże w tym miejscu, przy grobie Apostoła tej części Europy, wyjątko-
wo znaczące jest wręczanie misyjnych krzyży misjonarzom z Polski, o których woła 
cały świat. Dziś kolejna grupa – 50 osób. Są wśród nich kapłani, diakoni, klerycy, 
siostry zakonne, a także osoby świeckie. Grupa ta przygotowała się do podjęcia dzia-
łalności misyjnej. Oni to otrzymają misyjne krzyże – znak i symbol ukrzyżowane-
go i zmartwychwstałego Chrystusa, aby nieść Go światu. Ten fakt, to jakby nawią-
zanie do Wojciechowej misji i jej przedłużanie aż po krańce świata, przez posługę 
misjonarzy początku trzeciego już tysiąclecia głoszenia Ewangelii. Właśnie, Bracia 
i Siostry, na przełomie wieku i tysiącleci wybiła godzina zaangażowania misyjne-
go Kościoła w Polsce. A jest ono coraz większe. Świadczy o tym zarówno misyjna 
animacja w kraju, a także liczby. W latach 1960-1980 wyjechało na misje łącznie 
124 fideidonistów. W następnym dziesięcioleciu ich liczba się podwoiła. W roku 1987 
wyjechało na misje 44 kapłanów. Byli oni misyjnym darem dla papieża Jana Paw-
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ła II z racji jego wizyty w ojczyźnie. W sumie w latach 1981-1991 udało się na misje 
228 kapłanów diecezjalnych. Obecnie na misjach pracuje łącznie 1997 polskich mi-
sjonarzy, w tym 273 fideidonistów, 34 osoby świeckie, 563 siostry zakonne i 1127 za-
konników. Głoszą oni Dobrą Nowinę w 85 krajach, wspomagani siłami modlitwy, 
a także wsparciem materialnym wielu przyjaciół misji w naszym kraju. Można po-
wiedzieć, że w taki właśnie sposób spłacamy dług wdzięczności za misyjną posłu-
gę św. Wojciecha, pomni na słowa dokumentu soborowego o misjach „Ad gentes”, że 
sprawa działalności misyjnej jest najważniejszym i najświętszym zadaniem Ko-
ścioła. Moi Drodzy, bądźcie wspaniałomyślni w podejmowaniu tej misji. Nic bo-
wiem tak nie dynamizuje życia kościelnego i nie przyczynia się do budzenia powo-
łań, jak dawanie głosicieli Chrystusa ludziom, którzy nie znają Jego nauki. Tak 
mówił do nas, Pasterzy Kościoła w Polsce, Jan Paweł II podczas wizyty w 1998 r.

Przed błogosławieństwem kończącym uroczystą mszę świętą nuncjusz 
apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk skierował słowo do przyszłych mi-
sjonarzy. Następnie 50 osób otrzymało krzyże misyjne49.

A oto kilka refleksji misjonarzy na temat historii swojego powołania…50 
Pochodzę ze Słowacji. Kiedy miałam 20 lat spotkałam Boga. Kościół był jeszcze 

w „podziemiu”. Moje pierwsze zaangażowanie w życie Kościoła polegało na pomocy 
przy pakowaniu paczek na misje. Razem z innymi studentami spotykaliśmy się raz 
w tygodniu. Była to okazja do podzielenia się wiadomościami – listami od różnych 
misjonarzy, którym wysyłaliśmy paczki. To wszystko wzbudziło we mnie pragnienie, 
by być na misjach i pomagać misjonarzom. Płynęły lata i to pragnienie oczyszczało się 
i stawało się jaśniejsze i mocniejsze. W tym też czasie dowiedziałam się o działalno-
ści Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w którym również przygotowują się 
świeccy misjonarze. W końcu jednak moje życie potoczyło się inaczej. Poznałam siostry 
Franciszkanki Misjonarki Maryi. Rozpoczęłam moją formację i w 2001 roku przy 
okazji ślubów wieczystych otrzymałam posłanie misyjne do Peru. 

s. Jarmila Vasickova FMM (Peru)

Jako kapłan diecezji pelplińskiej pracowałem, pełniąc funkcję wikariusza przez 
sześć lat w Kartuzach i rok w Koronowie. 30 kwietnia ubiegłego roku w Koronowie 
bp Jan Bernard Szlaga podczas spotkania z księżmi z dekanatu przy stole po spra-
wowaniu sakramentu bierzmowania podzielił się swymi wrażeniami z uroczysto-
ści wręczenia krzyży misyjnych w Gnieźnie. Wśród misjonarzy, którzy otrzymali 
krzyże misyjne było dwóch kapłanów diecezji pelplińskiej. W tym roku rozpoczną 

 49 Por. F. Jabłoński, Wręczenie krzyży misyjnych w Gnieźnie – 28 kwietnia 2002 r. – 
Święty Wojciech na ramionach misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnień-
skiej” 17(2002)52-57.
 50 Por. F. Jabłoński, Świadectwa misjonarzy przygotowujących się w Centrum Formacji 
Misyjnej, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 16(2002)44-54.
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oni swoją misyjną pracę w Brazylii. Następnie ks. biskup zapytał, czy nie chciałby 
któryś z księży pojechać na misję. „Jeżeli ktoś byłby chętny, to niech się zgłosi” – mó-
wił ks. biskup. Te słowa jakoś nie dawały mi spokoju i po jakimś czasie (po kilku 
dniach) zadzwoniłem do ks. biskupa – po prostu wyraziłem swą chęć na wyjazd 
na misje. Ks. biskup poprosił o złożenie oficjalnego podania, co uczyniłem następ-
nego tygodnia. Bardzo cieszę się z mojej decyzji i z całej zaistniałej sytuacji, tzn. 
z tego, iż ks. biskup będąc pod wrażeniem uroczystości wręczenia krzyży misyjnych 
w Gnieźnie, sam wyszedł z inicjatywą wysłania nowych misjonarzy ze swej die-
cezji. Gdyby nie słowa ks. biskupa to – po pierwsze nie pomyślałbym tak poważnie 
o tym, że mogę wyjechać na misje. Bo tak naprawdę, nigdy nie myślałem o misjach 
i to być może z tego powodu – co dopiero teraz rozumiem – że nie byłem pewien, czy 
sobie poradzę w pracy, gdzieś na innym kontynencie, daleko od bliskich i ojczyzny. 
Po drugie na pewno sam nie ośmieliłbym się prosić o zgodę ks. biskupa na wyjazd 
na misje, bo wszyscy wiemy, że z reguły księża biskupi niezbyt chętnie pozwalają 
na to swoim kapłanom. W tym wypadku było zupełnie inaczej – ks. biskup wyszedł 
z inicjatywą posłania nowych misjonarzy ze swej diecezji. 

ks. Marek Kaleta (Zambia)

Pewne myśli, aby pracować w krajach misyjnych pojawiły się jeszcze w dzie-
ciństwie. Były to jednak oczekiwania, które można nazwać marzeniami, choć nie 
były one pozbawione tego zabarwienia, aby złożyć ofiarę siebie dla Boga poprzez 
trudy i wyrzeczenia. Te pierwsze myśli o pracy misyjnej towarzyszyły mi również 
w czasie formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Był to czas, 
aby marzenia o  pracy misyjnej głęboko przemyśleć, przeanalizować, przemodlić 
i  nadać im właściwą motywację i  kierunek. Czas seminarium sprzyjał również 
bezpośrednim kontaktom z misjonarzami, czy to przebywającymi okazyjnie w sto-
licy diecezji, czy też z moimi rodakami, w czasie wakacji – w rodzinnej parafii. 
Punktem zwrotnym w moich misyjnych przemyśleniach i decyzjach był dzień, kiedy 
otrzymaliśmy wiadomość, że w Kongo zginął tarnowski fideidonista – ks. Jan Czu-
ba. Plany, aby poświęcić się dziełu ewangelizacji „ad gentes” kiedyś – w przyszłości, 
stały się bardzo konkretnymi. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracowałem 2 lata 
w parafii bardzo zaangażowanej misyjnie. Ten klimat współpracy misyjnej, kolejne 
doświadczenie, to tylko coraz bardziej podsycało mój „misyjny żar”. Wreszcie przy-
szedł moment, kiedy moja parafia rodzinna przeżywała uroczystość peregrynacji 
kopii obrazu MB Częstochowskiej – dla mnie dzień, kiedy zawierzając moją decy-
zję właśnie Maryi – poprosiłem ks. biskupa ordynariusza o zgodę na mój wyjazd na 
misję. Początkowo miałem wyjechać do Ameryki Południowej (Ekwador lub Peru), 
ale po kolejnych spotkaniach z bp. W. Skworcem postanowiłem jechać do Afryki – do 
Kongo. Trzeba przecież, aby ponad 25-letnią pracę misjonarzy tarnowskich w tym 
kraju, przypieczętowaną męczeństwem ks. Czuby podjął ktoś następny...

 ks. Tomasz Atłas (Kongo) 



792002 – Niech Pan umocni Was do dawania świadectwa miłości

Myśl o wyjeździe na misje zrodziła się we mnie kilka lat temu. Dojrzewała 
pod wpływem przeczytanych i usłyszanych wiadomości o tych, którzy poświęcili się 
leczeniu i pomocy potrzebującym w Afryce (o ojcu Janie Beyzymie, Albercie Sch-
weitzerze czy dr Wandzie Błeńskiej). Po ukończeniu studiów medycznych i stażu 
podyplomowego podjęłam decyzję o wyjeździe do Afryki, by tam nieść ulgę w cier-
pieniu w konkretny sposób – jako lekarz.

Dominika Salomon (Tarnów – Republika Środkowej Afryki)

„Idźcie i głoście” oraz „Wypłyń na głębię” te słowa stanowiły kiedyś hasła piel-
grzymek gnieźnieńskich z Górki Klasztornej przez Gniezno na Jasną Górę. Dla 
mnie stały się pytaniem i odpowiedzią. Jako brat zakonny, misjonarz Świętej Ro-
dziny pracowałem w  latach 1989-1993 w  Austrii. Po powrocie do Polski brałem 
udział we wspomnianych pielgrzymkach. „Idźcie i głoście” stało się pytaniem: „Czy 
może misjonarz nie iść i nie głosić?” a tym bardziej misjonarz-zakonnik pochodzą-
cy z archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie co roku tylu innych misjonarzy otrzymuje 
krzyże misyjne u grobu św. Wojciecha. W roku 2001 hasło kolejnej pieszej pielgrzym-
ki gnieźnieńskiej na Jasną Górę stało się odpowiedzią, wprost poleceniem samego 
Chrystusa: „Wypłyń na głębinę”. Obecnie, aby wypłynąć, przygotowuję swoją łódź 
i wiosła w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, dokąd skierowali mnie moi 
przełożeni. Moim pierwszym celem i pragnieniem był Madagaskar, lecz Pan Bóg 
pokierował mną inaczej i w końcu przygotowuję się do wyjazdu na Papuę Nową 
Gwineę, gdzie pracuje już kilku moich współbraci misjonarzy Świętej Rodziny oraz 
kilku księży z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nie mam żadnego doświadczenia mi-
syjnego, ale czuję w głębi duszy, że tutaj w Polsce pozostaną krewni, przyjaciele, 
znajomi i ludzie dobrej woli, którzy będą się ze mną i za mnie modlić, abym był 
prawdziwym świadkiem Bożej Miłości. Świadkiem posłanym przez Kościół Polski, 
Kościół gnieźnieński i zgromadzenie zakonne misjonarzy Świętej Rodziny. Będzie 
to także wyrazem powszechności i jedności Kościoła. Dla modlitwy nie ma granic 
i o taką „bezgraniczną” modlitwę bardzo proszę. 

br. Marian Kołodziński – misjonarz Świętej Rodziny 
(Papua Nowa Gwinea)51

 51 Tamże.
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Słowo pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce  

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 28 IV 2002 r.)52

Drodzy Bracia i Siostry!
Dziś przeżyliśmy uroczystą Liturgię Eucharystyczną przy relikwiach 

św. Wojciecha, Biskupa, Męczennika i  Misjonarza. Relikwie te są dla 
Gniezna i całej Polski bezcennym skarbem. Są one wiarygodnym świad-
kiem jego całkowitego poświęcenia się dla Chrystusa i dla Kościoła. Cen-
niejsze jednak niż same relikwie jest to, o czym one przypominają i czego 
są pamiątką. Nad re likwiami Wojciecha wyrosła konfesja i  cała gnieź-
nieńska Bazylika. Natomiast na wierze i miłości Wojciecha Misjonarza, 
przypieczętowanych męczeńską krwią, wyrosła wspólnota wiary i miłości 
– Kościół, który jest w Polsce i dla którego Chrystus stał się kamieniem 
węgielnym. Naszą gorącą modlitwą objęliśmy dziś w  sposób szczególny 
polskich misjonarzy, którzy, zwyczajem lat poprzednich, przyjmą za chwilę 
krzyż misyjny, aby iść z posługą ewangeliczną tam, gdzie Opatrzność ich 
pośle. A czynić to będą wpatrzeni w świetlany wzór św. Wojciecha, dzieląc 
się owocami posiewu wiary, jakiego ten Wielki Misjonarz dokonał także 
na naszej, polskiej ziemi.

Drodzy Bracia i Siostry – Misjonarze!
Za chwilę każdy z  Was przyjmie poświęcony krzyż misyjny, który 

jest znakiem naszego zbawienia, ale też znakiem i wyzwaniem dla Was, 
Misjonarzy, w całej posłudze misyjnej. Ojciec Święty Jan Paweł II w ho-
milii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej w czerwcu 1987 r. mówił: „Bądź 
pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa! Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do 
Apostoła: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28,18), 
wówczas nasza myśl i  serce zwracają się do Krzyża. [...] Bądź pozdro-
wiony, Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus 
daje świadectwo swojej Pas chy: owego przejścia ze śmierci do życia. I daje 
świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć” 
(Kraków, 10 czerwca 1987 r.)

Niech te słowa staną się programem Waszego misyjnego trudu. 
W duchu tych słów składam Wam najlepsze życzenia: niech Pan, który 
posyła Was na swoje żniwo, umocni Was przez swego Ducha i uzdalnia do 
dawania świadec twa o miłości, która jest większa od śmierci. Za tymi ży-
czeniami, idzie zapewnienie o modlitwie mojej i wszystkich, którym bliska 
jest troska o misyjną posługę w Kościele. Szczęść Wam Boże!

 52 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 4(2002)269-270.
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2003

Św. Wojciechu, daj świętej wierze 
 wytrwać aż do końca 

W sobotnie popołudnie, 26 IV 2003 r., do Gniezna przyjechali pielgrzy-
mi – misjonarze, którzy przez rok przygotowywali się do wyjazdu na misje 
w  Centrum Formacji Misyjnej w  Warszawie, bądź w  swoich, zakonnych 
ośrodkach formacyjnych. Po gościnnym przyjęciu w domu sióstr pallotynek 
oraz u  rodzin z parafii św. Bogumiła, ci szczególni pielgrzymi uczestniczyli 
w Nieszporach, a po nich w wieczornej procesji z relikwiami św. Wojciecha. 
W ten sposób misjonarze oddali cześć swemu wielkiemu poprzednikowi, któ-
ry – podobnie jak oni teraz – wyruszył właśnie z Gniezna, by głosić światu 
Ewangelię. W niedzielę rano w katedrze gnieźnieńskiej bp Wiktor Skworc 
– Przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski – przewodniczył mszy 
świętej koncelebrowanej z udziałem misjonarzy. 

W  homilii powiedział m.in.: W  dzisiejszą drugą niedzielę wielkanocną 
stajemy u grobu szczególnego świadka Ewangelii, stajemy u grobu św. Wojciecha. 
Wszyscy jesteśmy owocami tego siewu z  wojciechowego ziarna, które obumarło 
i przyniosło plon obfity. Każdy też misjonarz podobnie obumiera, pracując w kra-
jach misyjnych. Drodzy misjonarze i misjonarki! Dzisiaj, z tego miejsca, zostaniecie 
„wyposażeni” w narzędzie zbawienia, w misyjny krzyż. Macie iść mocą i siłą Je-
zusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tam gdzie Kościół Was pośle. 
Macie żyć dla Chrystusa i dla Kościoła. Pragniemy was zapewnić, że Kościół o Was 
będzie pamiętał i będzie Was wspomagał. Jesteście bowiem posłani przez Kościół, 
którego świętym obowiązkiem jest o Was pamiętać. I będzie Kościół pamiętał o każ-
dym z Was. Pragniemy to zapewnienie spełnić, modląc się razem z Wami, którzy 
jesteście posłani, ale chcemy się modlić przede wszystkim za Was. Chcemy się modlić, 
abyście mieli odwagę do głoszenia Ewangelii i byli wierni swojej posłudze. Miejcie 
odwagę przyjąć w swoim sercu moc Ewangelicznego ziarna, a Pan da Wam wzrost. 

Na zakończenie mszy świętej ks. biskup wręczył misjonarzom różańce, 
ofiarowane przez ks. dr. Ambrożego Andrzejaka z Poznania, do których Pa-
pieskie Dzieła Misyjne z Warszawy dołączyły specjalną książeczkę z rozważa-
niami różańcowymi. W przeżywanym Roku Różańca gest ten miał szczególne 
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znaczenie. Bracia i Siostry – powiedział biskup – bądźcie wiernymi głosicielami 
tajemnic światła, tajemnic bolesnych, radosnych i chwalebnych. Ks. biskup podzię-
kował także gnieźnianom, którzy przyjmowali misjonarzy w swoich domach.

Głównym punktem uroczystości wojciechowych, jak każdego roku, była 
msza święta odpustowa sprawowana o  godz. 10.00 na placu św. Wojciecha 
przy katedrze gnieźnieńskiej. We wprowadzeniu do mszy świętej abp Henryk 
Muszyński, witając zaproszonych gości, powiedział m.in.: Bardzo gorąco witam 
misjonarzy, którzy stąd wyruszają głosić Ewangelię w różnych częściach świata. 
W tym roku są to misjonarze, misjonarki, a także ci, którzy zostali oddelegowani do 
pracy w innych kościołach, w liczbie 72. Jest to wielki dar i wielka łaska, że każdego 
roku od grobu św. Wojciecha wyruszają misjonarze, udając się na wszystkie konty-
nenty, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wraz z nimi obecni są: ks. Jan Pio-
trowski – dyrektor Krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Andrzej Halemba 
– sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski oraz ks. Jan Wnęk – dyrektor Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie, których również bardzo serdecznie witam.

W homilii abp Stanisław Gądecki, nawiązując do 1000. rocznicy śmierci 
polskich Braci Męczenników, ukazał ich misyjne powołanie: Najpierw kształ-
towali oni w sobie prawe sumienie, potem dobre życie w zgodzie z dobrze ukształto-
wanym sumieniem. W ten sposób tworzyli przestrzeń, kryteria pokoju i sprawiedli-
wości. Pokazywali drogę wiary i czyny miłości w świecie (...). Kościół nie tylko ma 
głosić Ewangelię w coraz odleglejszych zakątkach ziemi i coraz większym rzeszom 
ludzi, ale także mocą Ewangelii dosięgać, jakby przewracać kryteria oceny i hierar-
chię dóbr, postawy i nawyki myślowe, i bodźce postępowania i modele życiowe, które 
stoją w sprzeczności ze Słowem Bożym (...). Święty Wojciechu, daj świętej wierze 
wytrwać aż do końca. Krwi Twojej posiew niechaj wyda plon, wiecznie trwający. 

Szczególną wagę dla uczestniczących w uroczystościach misjonarzy miały 
bez wątpienia słowa skierowane do nich przez nuncjusza apostolskiego, abp. 
Józefa Kowalczyka, po poświęceniu krzyży misyjnych53.

 53 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne 2003, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” 20(2003)39-41.
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872003 – Św. Wojciechu, daj świętej wierze wytrwać aż do końca

Słowo pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce,   

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 27 IV 2003 r.)54

Drodzy Bracia i Siostry!
Z wielką radością uczestniczyliśmy we Mszy św. z  okazji Wojcie-

chowego Święta w Gnieźnie. Myśl nasza wybiega do Ojca Świętego Jana 
Pawła II, który z tym miastem, z tym Wzgórzem Lecha i z tą Wojciecho-
wą świątynią jest duchowo związany od dawna, czemu dał wyraz w kolej-
nych pielgrzymkach do Polski jako Piotr Naszych Czasów. 

Stąd też, w  czasie ostatniej swojej pielgrzymki, rozesłał misjonarzy 
do różnych krajów i kontynentów, aby nieśli światło Ewangelii osobom, 
ludom i narodom. 

Nawiązując do tamtego papieskiego rozesłania, jak nam przypomniał 
ks. Arcybiskup Henryk, tutaj wręczamy każdego roku krzyże misyjne ko-
lejnym misjonarzom, którzy idąc za głosem powołania, pragną dzielić się 
z innymi bogactwem Chrystusowej Ewangelii. 

Pozwólcie, drodzy Bracia i Siostry, że zanim przekażę Wam misyjne 
krzyże, zacytuję słowa polskiej pieśni, w których wyrażona jest głębia wia-
ry w zbawczą moc Chrystusowego Krzyża:

Króla wznoszą się znamiona, 
Tajemnica krzyża błyska; 
Na nim życie śmiercią kona, 
Lecz z tej śmierci życie tryska. 

Krzyżu, bądźże pozdrowiony, 
O nadziejo ty jedyna! 
Dobrym łaski pomnóż plony, 
Z grzesznych niech się zmyje wina.

Niech te słowa zapiszą się głęboko w Waszej pamięci i będą dla Was 
umoc nieniem w różnych momentach misjonarskiego trudu. Niech Wam 
też przypo minają to dzisiejsze spotkanie na Wzgórzu Lecha, przy reli-
kwiach św. Wojciecha.

 54 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 4(2003)338.





2004

Panie, spraw, aby ich życie stawało się 
 żywą Ewangelią…

Sobotni wieczór, wigilia odpustu ku czci św. Wojciecha. Za chwilę roz-
pocznie się uroczysta procesja z relikwiami Świętego. Wychodząc z misjona-
rzami z katedry zapytałem jednego z nich: kogo wybraliście do niesienia tru-
mienki? W odpowiedzi usłyszałem: oto oni. I zobaczyłem czterech potężnych, 
wysokich kapłanów. Po chwili ktoś dopowiedział: Oni są w  stanie zanieść tę 
trumienkę aż na krańce świata... Takie jest właśnie misjonarskie posłannictwo, 
zanieść ewangeliczne przesłanie – dodałem w duchu, bo jest to bez wątpie-
nia jakieś szczególne zadanie dla tych wszystkich, którzy właśnie u grobu św. 
Wojciecha otrzymują misyjny krzyż. Zgodnie w wieloletnią już tradycją, gdy 
procesja doszła do kościoła św. Michała, zgromadzoną rzeszę wiernych po-
zdrowili przybyli na uroczystości wojciechowe biskupi z  zagranicy. Między 
nimi obecny był biskup z  Argentyny, który powiedział m.in.: Przyjeżdżam 
z dalekiej Argentyny, dalekiej, ale bliskiej sercu, bliskiej Wam wszystkim. Uczestni-
cząc w dzisiejszych uroczystościach, miałem okazję doświadczyć prawdziwej „duszy 
polskiej”. Jest to moją ogromną radością! Przekazuję Wam pozdrowienia od naszego 
Kościoła Argentyńskiego i życzę, aby Polska, tak jak to jest teraz, zawsze pozostała 
wierna Bogu.

W niedzielę, 25 IV 2004 r., o godz. 8.00 w katedrze gnieźnieńskiej, u grobu 
św. Wojciecha, zgromadzili się misjonarze, aby uczestniczyć we mszy świętej 
sprawowanej pod przewodnictwem bp. Stanisława Budnika z Tarnowa – de-
legata przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, bp. Wiktora 
Skworca. Bp Budnik przed rozesłaniem wręczył przyszłym misjonarzom mi-
syjne różańce z przesłaniem, aby ten różaniec towarzyszył im na drogach ich 
misjonarskiego powołania.

Mszę świętą odpustową na placu św. Wojciecha odprawił prymas Polski 
kard. Józef Glemp, dla którego uroczystości wojciechowe zbiegły się z jubile-
uszem 25-lecia otrzymania sakry biskupiej. W homilii, nawiązując do postaci 
św. Wojciecha, powiedział m.in.: Kim był św. Wojciech? Patrzymy na trumienkę 
z Jego szczątkami... Jest wiele opracowań naukowych, prowadzone są dokładne ba-
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dania: gdzie Wojciech szedł? Jakie podejmował zadania? Z kim się kontaktował? 
Sporo o św. Wojciechu wiemy, ale ostatecznie jego życie pozostaje tajemnicą. A takich 
żywotów jak św. Wojciecha można by znaleźć więcej. Iluż misjonarzy szło na te-
reny Azji, na tereny Ameryki jednej i drugiej. Jeszcze dziś słyszymy: a tam zabito, 
a tam zginął. Ilu męczenników pochłonęły zamieszki w Ugandzie czy Ruandzie, 
ale oni pozostaną jak gdyby bez pamięci. Pamięć będzie zachowana u Boga. Św. 
Wojciech mógłby także podzielić los takiego zapomnianego misjonarza, który za-
błąkał się gdzieś nad Bałtyk, został zabity przez Prusów, i właściwie jego życie 
kończy się na śmierci. Tylko, że to właśnie po śmierci rozpoczyna się tak naprawdę 
jego misja. Ta misja, która pokazuje działanie Opatrzności Bożej. Opatrzność Boża 
przygotowała Go za życia po to, żeby mógł mówić po śmierci. A przygotowała go 
najpierw przez to, że jako biskup wyrzucony zostaje z Pragi Czeskiej, gdzie nie 
lubiano ludzi głoszących prawdę Ewangelii, bo to się sprzeciwiało stylowi tamtej-
szego życia. A potem w Rzymie spotyka się z jakimś zabłąkanym mnichem wschod-
nim o imieniu Nir, który ucieka przed Saracenami. Potem św. Wojciech spotyka się 
z biskupem z Res, bardzo uczonym Francuzem, przyszłym papieżem, Sylwestrem 
II. Poznaje ideę św. Romualda, która kiełkuje jako początek zorganizowanego życia 
pustelniczego, a w przyszłości zaowocuje u Nas pięcioma Braćmi Męczennikami. 
Spotka się wreszcie św. Wojciech z pełnym marzeń, młodym bardzo cesarzem Ot-
tonem III, urodzonym z matki Greczynki. Wszystko to były ideały, które skłaniały 
św. Wojciecha, aby szedł i głosił Europie Jezusa Chrystusa. A gdy się nie udało gło-
szenie słowem, głosił Go swoimi relikwiami. Do tych rozważań ks. prymas dołączył 
także swoje świadectwo zawierzenia św. Wojciechowi: „Po maturze, kiedy byłem 
młodym człowiekiem szukającym swojej drogi, zrezygnowałem z jednego uniwer-
sytetu, potem z drugiego... i wtedy przyjechałem do Gniezna. To już był okres po 
przyjmowaniu kandydatów do Seminarium. Wszedłem do katedry, podszedłem 
do św. Wojciecha. Pamiętam, że katedra była jeszcze zastawiona rusztowaniami 
– trwała przecież odbudowa. I wtedy, z takim młodzieńczym zapałem wyznałem 
Wojciechowi, że będę Mu służył. Nie byłem świadom, że św. Wojciech przyjmie tę 
moją młodzieńczą deklarację. Z katedry poszedłem do Seminarium. Mimo że nie 
było rektora, nie było władz, przyjęto mnie i  odczułem, że jest to ta droga, którą 
mam iść. I dlatego, kiedy po latach przed kard. Wyszyńskim, który podczas święceń 
moich kapłańskich przebywał w więzieniu, z jego rąk mogłem przyjąć biskupstwo, 
poczułem szczerą wdzięczność wobec św. Wojciecha. Jakże wdzięczny jestem teraz 
św. Wojciechowi, że on jest tym patronem nie wyimaginowanym, że jest rzeczywi-
stością, która wchodzi w nasze serca i kształtuje naszą społeczność.

Przed wręczeniem krzyży misyjnych słowa pozdrowień skierował do mi-
sjonarzy abp Józef Kowalczyk, a następnie kard. Vlk: 35 kapłanów z Polski pra-
cuje w archidiecezji praskiej, diecezji św. Wojciecha, i pracują bardzo dobrze. Ufam, 
że i dalsi kapłani i misjonarze, będą przychodzić do Kościoła św. Wojciecha. Dzię-
kuję Episkopatowi Polskiemu, dziękuję całemu Kościołowi w Polsce. Szczęść Boże.
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Na koniec chciałbym zacytować krótkie świadectwo małżeństwa z War-
szawy – Marty i Jana Kaczmarków z Nadarzyna, które przygotowuje się do 
wyjazdu na misje do Tanzanii. Byliśmy na oazie rodzin i tam był misjonarz, który 
na wakacje przyjechał do Rymanowej, przyszedł z nami porozmawiać, i jakoś nas 
zachęcił. To było chyba 3 lata temu i tak powoli skontaktowaliśmy się z księdzem 
Romualdem Szczodrowskim, odpowiedzialnym za misjonarzy świeckich w Polsce. 
On nas trochę ukierunkował. Jedziemy do Tanzanii, bo tam nas posyłają, Episkopat 
daje wezwanie i tam jedziemy. Trochę się boimy. Najgorsze będą pająki, czy mala-
ria. Ja myślę, że każdy (ja i mąż) mamy trochę wewnętrzną obawę. Nigdy w Afryce 
nie byliśmy przedtem, to jest obcy kontynent, obcy kraj, obcy ludzie55.

Słowo pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza  apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odpustowej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 25 IV 2004 r.)56

Drodzy Bracia i Siostry!
Przeżywamy dziś coroczną uroczystość w  piastowskim Gnieźnie, 

zwią zaną z  misją i  posługą św. Wojciecha, którego Relikwie są czczone 
w tej gnieźnieńskiej Katedrze, będącej matką wszystkich kościołów Archi-
diecezji Gnieź nieńskiej. Uroczystość ta ma w tym roku szczególny charak-
ter ze względu na Przewodniczącego dzisiejszej Eucharystii, koncelebro-
wanej na Wzgórzu Lecha. Przewodzi jej Ksiądz Kardynał Prymas Józef 
Glemp, który wywodzi się z tego Kościoła Gnieźnieńskiego. Tu wzrastał, 
tu odbywał formację duchową i  intelektualną w  gnieźnieńskim Semi-
narium Duchownym, tu otrzymał świę cenia kapłańskie i do tej diecezji 
został inkardynowany. W tej Katedrze przed 25 laty otrzymał święcenia 
biskupie, jako biskup nominat Diecezji Warmińskiej, a później, po 2 la-
tach posługi w Kościele Warmińskim, został mianowany Arcybiskupem 
Gnieźnieńskim i Warszawskim, i Prymasem Polski.

Dziś, razem z Nim, dziękujemy Bożej Opatrzności za cały ten okres 
dwu dziestopięcioletniej owocnej posługi biskupiej i prymasowskiej w Ko-
ściele, który jest w Polsce, a zwłaszcza w diecezjach, z którymi był i  jest 
związany, z woli Ojca Świętego, jako ich pasterz. W czasie tej Mszy św. 
składaliśmy na ołtarzu eucharystycznym cały dorobek Jego posługi jako 
ofiarę dziękczynną za wszystko to, co w tym dwudziestopięcioleciu bisku-

 55 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne 2004, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” 21(2004)67-70.
 56 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(2004)274-275.
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piego posługiwania Kardynała Józefa stało się udziałem poszczególnych 
osób, diecezji i całego Kościoła, który jest w Polsce.

W kontekście tego srebrnego jubileuszu Prymasa Józefa, polecamy 
Bogu także całą grupę misjonarzy – kapłanów i osób życia konsekrowane-
go – którzy odczytali swoje powołanie misyjne i wyruszają w drogę wyzna-
czoną im przez Opatrzność Bożą, aby w różnych krajach i środowiskach 
nieść po siew ewangelicznego przesłania i być nauczycielami i świadkami 
Bożego Sło wa. Za chwilę nałożę im poświęcone dziś krzyże misyjne, jako 
znak szczegól nego posłania i związania posługi misyjnej z tajemnicą Chry-
stusowego krzy ża, który jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmier-
cią i przywrócenia nam wszystkim synostwa Bożego, a zarazem znakiem 
największej miłości, jaką Bóg okazał człowiekowi poprzez ofiarę swojego 
Syna Jezusa Chrystusa.

Wyrażamy tę prawdę o krzyżu także w słowach pięknej polskiej pieśni:
W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,

w krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże,
raz pojąć może,

ten nic nie pragnie, ni szuka.
Moje życzenia dla Was, Drodzy Misjonarze, pragnę wyrazić słowami 

modlitwy wyjętej z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na tegoroczny 
dzień powołań:

Do Ciebie Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca 
do ludzi wszystkich czasów i  żyjących w  każdym zakątku świata! Błagamy 
Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i  Matki naszej: spraw, aby 
w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twojemu 
Królestwu. Jezu, Jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za na-
szych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do 
kapłaństwa, życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało 
się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Amen.
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2005

Kochajcie krzyż Chrystusowy…

W dzień wspomnienia św. Wojciecha57, 23 IV 2005 r., o godz. 19.30 odby-
ły się Nieszpory w katedrze gnieźnieńskiej, a następnie wyruszyła uroczysta 
procesja z relikwiami św. Wojciecha. Trumienkę z relikwiami nieśli także mi-
sjonarze. 

W dniu 24 IV 2005 r. w katedrze, u grobu św. Wojciecha o godz. 8.00 
sprawowana była msza święta pod przewodnictwem bp. Eugeniusza Juret-
zo z  Kamerunu z  diecezji Yokadouma. Słowa powitania wygłosił ks. Fran-
ciszek Jabłoński: Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie Eugeniuszu, wieloletni 
misjonarzu z  Kamerunu, witamy Cię bardzo serdecznie w  katedrze gnieźnień-
skiej u grobu św. Wojciecha. Wraz z Tobą witam obecnych i przyszłych misjona-
rzy. Bardzo serdecznie witam tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za dzieło 
misyjne Kościoła w  Polsce: ks. dr. prał. Jana Piotrowskiego, dyrektora krajowego 
Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Jana Wnęka, dyrektora Centrum Formacji Mi-
syjnej, ks. Romualda Szczodrowskiego, dyrektora Instytutu Misyjnego Laikatu, ks. 
Ireneusza Piskorka SVD, prowincjała księży werbistów, o. Franciszka Chruszcza 
OMI, referenta misji oblackich i ks. Ambrożego Andrzejaka, animatora misyjnego 
z archidiecezji poznańskiej. Witam wszystkie rodziny z parafii św. Bogumiła, które 
przyjmują na nocleg misjonarzy (część misjonarzy nocuje u sióstr pallotynek, a część 
u rodzin). Bardzo proszę Waszą Ekscelencję o odprawienie mszy świętej w intencji 
tych wszystkich przyszłych misjonarzy oraz nas zgromadzonych na tej mszy świętej.

Bp E. Juretzo celebrował mszę świętą w katedrze gnieźnieńskiej po raz 
pierwszy.

W homilii, która była świadectwem misjonarza, powiedział m.in.: Życio-
rys św. Wojciecha jest dla narodu polskiego narzędziem, posłaniem. Do grobu św. 
Wojciecha pielgrzymują tysiące ludzi, ale w sposób szczególny to przesłanie doty-
czy wszystkich misjonarzy i wszystkich pragnących pojechać na misje. Słowo Boże 
w głównej mierze skierowane jest dzisiaj do obecnych na mszy świętej misjonarzy, 
którzy wyruszają w daleki świat. Muszą oni pamiętać o  tym, że jadą na różne 

 57 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne 2005, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” 23(2005)47-52.
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kontynenty, do nieznanych krajów z wiarą, nadzieją i miłością, niosąc krzyż Chry-
stusowy. Misjonarze są prawdziwymi świadkami Chrystusa i mają głosić Słowo 
Boże prosto z serca. Mają je głosić z głębi serca, tak jak przeżywają codzienne życie, 
mają się go uczyć głosić ludziom, którzy nie znają Chrystusa lub o Nim zapomnieli. 
Na drodze misyjnej misjonarze napotkają wiele trudności i niepowodzeń. Jednak 
nie można tego rozpamiętywać, bo jadą z  posługą do ludzi, którzy ich oczekują, 
a w Polsce zostają miliony ludzi, którzy pamiętają o nich w swych modlitwach. Mo-
dlitwa jest lekiem na wszelkie trudności. Drodzy Misjonarze! Pamiętajcie, że jeste-
ście widzialnymi świadkami Chrystusa, których Kościół posyła do głoszenia Dobrej 
Nowiny. Św. Paweł był widzialnym świadkiem Chrystusa, a teraz dzisiejsi mi-
sjonarze są jego następcami. Misjonarze muszą przezwyciężyć niemoce i cierpienia 
dla Chrystusa, całą ufność pokładając w Chrystusie. Muszą pozostać i nie zawieść 
na polu misyjnym. Wiarę należy pokładać w Chrystusie, wsłuchując się w Jego sło-
wa, znaki, jakie będzie dawał. Szczególnie ochoczo i z radością misjonarze muszą 
iść za Chrystusem, bo On powiedział, że zawsze będzie ze swoimi wyznawcami. 
Chrystus dzisiaj, w tej katedrze, kolebce chrześcijaństwa polskiego, w uroczystość św. 
Wojciecha, żarliwego misjonarza, staje przy misjonarzach. Nie jesteście sami!

Przed błogosławieństwem słowa pozdrowień wygłosił ks. Ambroży An-
drzejak, który kilka lat temu wyszedł z propozycją wręczania misyjnych różań-
ców na tej mszy świętej. On także każdego roku ofiarowuje te różańce misjo-
narzom. Ks. prał. Jan Piotrowski do różańców dołączył specjalną książeczkę 
z rozważaniami misyjnymi, którą ofiarował każdemu przyszłemu misjonarzo-
wi. Do bp. Eugeniusza Juretzki, który już 35 lat misjonuje w Kamerunie, pod-
chodzili misjonarze, aby z jego rąk otrzymać misyjne różańce.

Uroczystej mszy odpustowej na placu św. Wojciecha przewodniczył kard. 
Henryk Gulbinowicz. Wszystkich przybyłych gości i  zebranych wiernych 
powitał metropolita gnieźnieński, abp Henryk Muszyński. Serdeczne słowa 
skierował m.in. do 49 misjonarzy, którzy od grobu św. Wojciecha zostali roze-
słani na cały świat, by nauczać o Jezusie na wszystkich kontynentach, a tak-
że do przedstawicieli Komisji Misyjnej Episkopatu Polski i Papieskich Dzieł 
Misyjnych, ks. prałata Jana Piotrowskiego, ks. Jana Wnęka oraz ks. Ireneusza 
Piskorka, prowincjała księży werbistów SVD oraz 50 misjonarzy.

Słowo Boże wygłosił metropolita białostocki, bp Wojciech Ziemba. Po-
wiedział m.in.: Od pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna, w uroczystość św. Woj-
ciecha polscy, nowi misjonarze otrzymują krzyż misyjny, jako znak posłania na 
misje od grobu misjonarza – św. Wojciecha. Podobnie będzie także i dzisiaj. Udadzą 
się na misje przygotowani, może z jakimiś materiałami duszpasterskimi, ale właś-
ciwie tak, jak niegdyś św. Wojciech – uzbrojeni w Chrystusa. I będą głosić Ewan-
gelię podobnie jak św. Wojciech – na wzór Chrystusa: „kto ma uszy ku słuchaniu, 
niechaj słucha”. Ewangelizacja, misje, nowa ewangelizacja, katechizacja, głoszenie 
kazań i homilii to wszystko stanowi propozycje Kościoła dla tych narodów, które 
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Jezusa jeszcze nie znają, a także dla tych, którzy o Jezusie już zapomnieli. Obcho-
dzony Rok Eucharystii ukazuje szczególny charakter posługi misjonarskiej. Ojciec 
święty Jan Paweł II w podpisanym na miesiąc przed śmiercią orędziu na obcho-
dzonym w ostatnią niedzielę października na Światowy Dzień Misyjny napisał 
m.in.: „wszyscy wierni, a  zwłaszcza misjonarze, powinni odkryć eucharystyczny 
sens swego życia i stawać się chlebem łamanym dla życia świata”. Niech to orędzie 
stanie się swoistym testamentem Jana Pawła II dla Was, drodzy misjonarze. Koś-
ciół przekazuje z pokolenia na pokolenie Jezusową Ewangelię, Jego Dobrą Nowinę. 
Przez swoją posługę Kościół rzuca światło na nasze życie przez Ewangelię. I tak 
właśnie trzeba rozumieć posługę Kościoła przez Ewangelię w świecie.

Po odczytaniu przez abp. Henryka Muszyńskiego słów nuncjusza apo-
stolskiego, kard. Henryk Gulbinowicz poświęcił misyjne krzyże, odmawiając 
następującą modlitwę: Matko, Twój Jednorodzony Syn umarł na drzewie krzyża 
dla naszego zbawienia. Prosimy Cię, pobłogosław ten znak Jego męki i zmartwych-
wstania, niech słudzy Ewangelii noszą go z pobożnością i zaniosą do wszystkich 
ludzi ziemi. Niech zawsze będą świadkami swego powołania i  zostaną przyjęci 
jako zwiastunowie zbawienia, niech w pokoju Ducha służą Tobie i miłują każdego 
człowieka, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Następnie misjonarze podchodzili do bp. Dominika Duki OP z diecezji 
Hradec Králové z Czech (na terenie tej diecezji leżą Libice, miejsce urodzin 
św. Wojciecha), aby otrzymać krzyż misyjny. Na uroczystość przybyły także 
Misyjne Ogniska Dzieci: z  Inowrocławia, Witkowa, Barda, Gniezna (SP 9, 
SP 2), Ostrowitego k. Słupcy, Janikowa, Wierzchosławic, Zagórowa, Witko-
wa i Sokolnik k. Gniezna. Obdarowały one misjonarzy różami oraz laurkami, 
z zapewnieniem o modlitwie. 

Jako przesłanie na nową, daleką i trudną drogę wszyscy zaśpiewali pieśń: 
Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. 

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy misjonarze zrobili sobie pamiątko-
we zdjęcie z kard. Gulbinowiczem, abp. Muszyńskim i bp. Juretzko.
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Pozdrowienie abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odprawionej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 24 IV 2005 r.)58

Drodzy Bracia i Siostry!
Przeżywamy doroczną uroczystość św. Wojciecha w  piastowskim 

mieście Gnieźnie, które od 1000 lat przechowuje relikwie tego wielkiego 
misjonarza Słowian. Nawiązywał do tego faktu Ojciec Święty Jan Paweł 
II, kiedy pielgrzymował do piastowskiego Gniezna. Warto w tym miejscu 
przytoczyć słowa homilii wygłoszonej w dniu 3 VI 1979 r.:

Pozdrawiam Polskę, ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat! 
Pozdrawiam Polskę wprowadzoną w tajemnice życia Bożego przez sakra-

menty chrztu i bierzmowania. Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców 
w jego wspólnocie i jedności hierarchicznej z następcą św. Pio tra. Pozdrawiam 
Kościół w Polsce, który od początku prowadzą święci biskupi i męczennicy, Woj-
ciech i Stanisław, zjednoczeni u boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani! 

[…] Ten papież – świadek Chrystusa, miłośnik jego Krzyża i Zmartwych-
wstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi ży-
jącemu w  duszy jego własnego narodu, Chrystusowi żyjącemu w  du szach 
narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14,6). 
Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Ko ścioła, Europy i świa-
ta mówić o  tych często zapomnianych narodach i  lu dach. Przychodzi wołać 
wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób pro-
wadzą z powrotem w stronę wieczerni ka Zielonych Świąt, w stronę Krzyża 
i Zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy – wraz ze swoim 
własnym – przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której ufa 
bezgranicznie. (Gniezno, 3.06.1979)

Jakże wymownie i  na nowy sposób brzmią te słowa Ojca świętego 
Jana Pawła II kierowane do nas ponownie, już zza grobu. Ojciec święty, 
świadom swego posłannictwa i misji, którą wyraził także w cytowanych 
słowach, tu w Gnieźnie nakładał misyjne krzyże kapłanom, zakonnikom 
i  świeckim, którzy ochoczo podejmowali się dzieła głoszenia Ewangelii, 
gdziekolwiek będą posłani. Na prośbę arcybiskupa metropolity gnieźnień-
skiego podjąłem ten zwyczaj poświęcenia i nakładania krzyży i pełniłem 
tę posługę co roku podczas uroczystości św. Wojciecha. Dziś, z racji wia-
domych okoliczności, które nakazały mi pobyt w Rzymie, jestem jedynie 

 58 Tekst autoryzowany przesłany przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie w dniu 
26 V 2010 r.
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duchowo obecny i poprzez posługę głównego celebransa Wojciechowych 
uroczystości spełniam ten powierzony mi kiedyś obowiązek. 

Drodzy Bracia i Siostry Misjonarze, którzy odczytaliście swe powo-
łanie misyjne i wyruszacie w drogę wyznaczoną wam przez Bożą Opatrz-
ność, aby do różnych krajów i  środowisk nieść posiew ewangelicznego 
przesłania i być świadkami Bożego Słowa na wzór św. Wojciecha. 

Za chwilę otrzymacie poświęcone krzyże misyjne – znak największej 
miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka poprzez ofiarę swojego Syna. Ko-
chajcie krzyż Chrystusowy w cierpieniu i radości. Niech usposabia Was do 
ożywiania Waszej wiary, miłości i nadziei w realizowaniu Waszego powo-
łania. A życzenia szczegółowe pragnę wyrazić słowami modlitwy wyjętej 
z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na zeszłoroczny światowy dzień 
powołań:

Do Ciebie Panie,
zwracamy się z ufnością!
Synu Boży,
posłany przez Ojca
do ludzi wszystkich czasów
i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie
za pośrednictwem Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej: 
spraw, aby w Kościele
nie brakowało powołań,
zwłaszcza do szczególnej
służby Twojemu królestwu.
Jezu, Jedyny Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci
i za nasze siostry,
którzy odpowiedzieli „tak”
na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego
i do misji.
Spraw, aby ich życie
odnawiało się każdego dnia
i stawało się żywą Ewangelią. Amen.

Szczęść Wam Boże, na nieznanych jeszcze drogach apostolstwa mi-
syjnego. 





2006 

Zapewniamy Was o duchowej bliskości 
 i modlitewnym wsparciu…

Tegoroczne obchody rozpoczęły się jak zwykle Nieszporami w katedrze 
gnieźnieńskiej, 22 IV 2006 r. Po modlitwie relikwie św. Wojciecha zostały pro-
cesyjnie przeniesione do kościoła św. Michała, gdzie rozpoczęło się całonocne 
czuwanie. 

Jak każdego roku, podczas uroczystości św. Wojciecha, na zakończenie 
uroczystej sumy odpustowej wręczane są krzyże misyjne. Przed rozpoczęciem 
uroczystej mszy świętej odpustowej abp Henryk Muszyński powitał wszyst-
kich zgromadzonych. Szczególne słowo pozdrowienia skierował do nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka: Cenimy sobie ogromnie, że nie 
tylko za życia Jana Pawła II, ale także po jego śmierci, jako osobisty przedstawiciel 
papieża Benedykta XVI, ks. arcybiskup kontynuuje piękny zwyczaj zapoczątkowa-
ny tutaj przez papieża Jana Pawła II. Dzięki życzliwości ks. nuncjusza, każdego 
roku nowe zastępy misjonarzy i misjonarek mogą wyjeżdżać od grobu św. Wojciecha 
z błogosławieństwem apostolskim i krzyżem misyjnym do pracy w winnicy pań-
skiej, w najdalszych zakątkach świata. Bogu niech będą dzięki! 

Słowa pozdrowienia ks. arcybiskup skierował także do przyszłych misjo-
narzy: Gorące słowa pozdrowienia kieruję do zastępu misjonarek i misjonarzy, któ-
rzy otrzymają tutaj dzisiaj błogosławieństwo apostolskie i krzyże misyjne, aby od 
grobu św. Wojciecha udać się do pracy misyjnej do najdalszych zakątków ziemi. Ra-
zem z nimi witam ks. Jana Wnęka, dyrektora Centrum Formacji Misyjnej w War-
szawie oraz ks. dr. Dariusza Kisiela, sekretarza krajowego Papieskiej Unii Misyj-
nej. Jesteśmy świadkami, jak św. Wojciech łączy coraz więcej wspólnot w Europie, 
ale i także w świecie. Życzę wszystkim, aby nasza wspólna modlitwa umocniła nas 
i rozradowała w przeżywaniu braterskiej wspólnoty. Niech ewangeliczne przesła-
nie nadziei, które przypieczętował św. Wojciech własną krwią, na nowo zachwy-
ci nas i zachęci do odważnego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwych-
wstałego.

Co roku od grobu św. Wojciecha wyrusza kilkunastu „bożych szaleńców”, 
by nieść Dobrą Nowinę ludziom, którzy nie znają Bożej miłości. Wszystkim 
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misjonarzom krzyż misyjny wręczył abp Józef Kowalczyk, a dzieci z Ogniska 
Misyjnego wręczyły misjonarzom róże i zapewniły o modlitwie. Ks. dr Da-
riusz Kisiel i ks. dr Ambroży Andrzejak wręczyli misyjne różańce w imieniu 
Papieskich Dzieł Misyjnych59.

Pozdrowienie abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odprawionej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 23 IV 2006 r.)60

Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy uroczystości patronalnych ku czci 
św. Wojciecha w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski!

Z radością uczestniczę w liturgii eucharystycznej ku czci św. Wojcie-
cha, Patrona Polski, wielkiego misjonarza północno-wschodniej Europy. 
Ta okoliczność usposabia nas nie tylko do szczególnej łączności ducho-
wej z Archidiecezją i Metropolią Gnieźnieńską, ale też do modlitewnej 
łączności ze wszystkimi misjonarzami, którzy z Polski wyjechali w różne 
strony świata, aby słowem i czynem spełniać posługę ewangelizacyjną. 

Bardzo wymownym jest więc fakt, że każdego roku tu, w Gnieźnie, na 
zakończenie Mszy św., przed rozesłaniem wiernych poświęcamy krzyże 
misyjne i nakładamy je duchownym i osobom świeckim, którzy wyruszają 
w świat do pracy misyjnej. Zapewniamy ich o duchowej bliskości i modli-
tewnym wsparciu, które najlepiej wyrażają słowa modlitwy Papieża Jana 
Pawła II do Ukrzyżowanego. 

Modlitwa ta, którą za chwilę odmówię w intencji naszych misjonarzy, 
zawiera także nasze najlepsze życzenia, które były i są zarazem życzenia-
mi Sługi Bożego Jana Pawła II. Niech ta modlitwa stanie się także Wa-
szą w czasie pełnienia misyjnej posługi, niech Wam przypomina także to 
nasze dzisiejsze spotkanie modlitewne, niech Wam przypomina o naszej 
o Was pamięci i naszej za Was modlitwie. 

Panie Jezu Chryste, stoimy pod Twoim krzyżem! Tak jak ongiś stały w Je-
ruzalem pod krzyżem Matka Twoja i Jan, Maria Magdalena i inne niewiasty, 
tak i my tutaj stoimy. Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko, co nasze serca 
czują. Chcemy Cię pro sić: Zostań z nami przez Twój święty Krzyż!

 59 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne 2006, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” 23(2006)52-54.
 60 Tekst autoryzowany przesłany przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie w dniu 
26 V 2010 r.
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Prosimy Cię: Zostań przy Kościele, zostań przy ludziach! Nie odwracaj 
się od nich nawet wtedy, kiedy może wielu z nich obojętnie przechodzi obok 
Twojego Krzyża, wielu się od niego oddala, a inni nawet do niego nie docierają. 
Być może ludzie dzi siaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebują mocy i mądrości, 
której źródłem jesteś Ty, Ty jedyny przez Twój święty Krzyż.

Zostań z nami w  tej głębokiej tajemnicy Twojej śmierci, w której obja-
wiłeś, jak „bardzo Bóg umiło wał świat”. Zostań z nami i przyciągnij nas do 
Sie bie! Zostań z nami przez Twoją Najświętszą Mat kę, której z Krzyża za-
wierzyłeś każdego człowieka! Zostań z nami!

Wszystkim błogosławię, którzy w ten sposób ze mną się modlą. Amen





2007

Pamiętajcie, że w tej posłudze nie jesteście sami

Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha zbiegły się 
z  obchodami kilku jubileuszy: 1010. rocznicy śmierci św. Wojciecha (23 IV 
1997); 50. rocznicy ukazania się encykliki Piusa XII Fidei donum (21 IV 1957); 
złotego jubileuszu kapłaństwa abp. Henryka Muszyńskiego – gospodarza 
wojciechowych uroczystości (28 IV 1957). Z kolei goszczący w Gnieźnie wraz 
z pielgrzymką narodową z Czech kard. Mirosław Vlk świętował swoje 75. uro-
dziny (17 V 1932).

28 IV 2007 r. trumienka z relikwiami św. Wojciecha w uroczystej procesji 
została przeniesiona z katedry do kościoła pw. św. Michała. Pasterskie słowo 
do licznie zgromadzonych wiernych skierował abp Tomasz Peta z Kazachsta-
nu. Powiedział m.in.: Każdego roku pielgrzymi chodzą na to Wzgórze, które jest 
tak ważne: pokazuje i uświadamia, że jedyną i najważniejszą drogą dla każdego 
człowieka i społeczeństwa jest Pan Jezus. I to właśnie św. Wojciech ponad 1000 lat 
temu ukazał naszemu krajowi drogę do Jezusa. Abp Peta prosił św. Wojciecha 
o szczególny dar łaski dla abp. Henryka. Podziękował on metropolicie gnieź-
nieńskiemu za relikwie św. Wojciecha, które ofiarował w 2000 r. Kazachsta-
nowi. Przy tych relikwiach prymas Polski, kard. Józef Glemp modlił się przez 
wstawiennictwo św. Wojciecha, aby kazachską ziemię mógł odwiedzić ojciec 
święty Jan Paweł II. I dokładnie rok później w 2001 r. modlitwy zostały wy-
słuchane – papież przybył do Kazachstanu. Abp Peta podkreślił, że szczegól-
nym owocem wizyty Ojca świętego i pielgrzymowania św. Wojciecha przed laty, jest 
Wieczysta Adoracja w stolicy Kazachstanu. W katedrze dzień i noc, bez przerwy, 
trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ludzie przyjeżdżają tam nawet z da-
leka, by nie było przerwy w oddawaniu czci Panu Jezusowi. Na zakończenie abp 
Tomasz życzył wszystkim, aby droga na Wzgórze Lecha była zawsze drogą do 
Jezusa, jedyną drogą, którą człowiek na świecie ma odkryć i podążać.

W niedzielę rano rozpoczęły się główne uroczystości odpustowe. Mszy 
świętej przewodniczył kard. Mirosław Vlk. Homilię wygłosił kard. Stanisław 
Dziwisz, który przybliżył postać św. Wojciecha: Ziarnu, które zostało rzuco-
ne w ziemię, było na imię Wojciech. Było to ziarno niezwykłe. Jako biskup pobra-
tymczej Pragi, Wojciech musiał opuścić swoje miasto i diecezję. Został synem zako-



110 2. Uroczystości wręczenia krzyży misyjnych (1979-2010)

nu św. Benedykta w Rzymie, a potem, wiedziony żarliwością misyjną, wyruszył, 
by nieść światło Ewangelii Polakom i Prusom. Ziarno jego życia i heroicznej po-
sługi duszpasterskiej padło w ziemię w Prusach, a niczym bezcenny klejnot spoczę-
ło w Gnieźnie. Użyźniło naszą polską ziemię, a obumierając zaczęło od samego po-
czątku przynosić obfity owoc wiary, życia i świętości. To ziarno okazało się twar-
dym fundamentem, korzeniem Kościoła w naszej ojczyźnie. Sługa Boży kard. Ste-
fan Wyszyński wielokrotnie mawiał, że św. Wojciech stał się patronem ładu hierar-
chicznego wspólnoty Kościoła. On przez całe wieki budował naszą wspólnotę wia-
ry i nadal ją buduje. Sugestywny obraz pszenicznego ziarna pozwala nam spoj-
rzeć głębiej na tajemnicę życia i śmierci każdego człowieka. Każdy z nas jest ziar-
nem, które nosi w sobie potencjał nowego życia i szansę pomnożenia w świecie mi-
łości. Szczególnym świadkiem i spadkobiercą obfitego plonu męczeństwa św. Wojcie-
cha stał się Sługa Boży Jan Paweł II. 

Kard. Dziwisz w swojej homilii nawiązał także do złotego jubileuszu ka-
płaństwa abp. Henryka Muszyńskiego.

Jak każdego roku, na zakończenie mszy świętej, abp Józef Kowalczyk po-
święcił krzyże misyjne. Krzyż misyjny jest zewnętrznym znakiem zbawczej 
miłości Boga do człowieka. Ma przypominać misjonarzom o  codziennym 
wezwaniu do duchowego i wewnętrznego zachowania wierności misyjnemu 
powołaniu. 

Na zakończenie obchodów uroczystości odpustowych odbyły się Nie-
szpory, podczas których podsumowania tego pięknego dnia dokonał abp To-
masz Peta z Kazachstanu. Powiedział on m.in.: 

Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w tym roku były niezwykle boga-
te. Wczoraj i dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy o bogactwie tego odpustu. Zebraliśmy 
się, aby uczcić św. Wojciecha i poprzez niego zaczerpnąć od Boga nowych sił do dal-
szego pielgrzymowania w naszym życiu. Treścią tego odpustu jest także jubileusz 
50-lecia kapłaństwa metropolity gnieźnieńskiego, a także właśnie dzisiaj na całym 
świecie modlimy się o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. 

Ks. arcybiskup podkreślił, że kilka dni temu minęło 50 lat od ukazania się 
encykliki Fidei donum, w której ojciec święty Pius XII wezwał kapłanów die-
cezjalnych, aby wyruszyli w świat, na misje, aby wszystkim potrzebującym gło-
sić Chrystusa. 

Rozmyślając o tych wydarzeniach z ostatnich dni musimy wiedzieć, iż wspól-
nym mianownikiem uroczystości jest Jezus Chrystus. Musimy uświadomić sobie 
potrzebę daru wiary „fidei donum”. Tajemnica świętości św. Wojciecha zamyka się 
w  tym, że Wojciech już jako kapłan zrozumiał, że właśnie Pan Jezus może być 
jego najgłębszą treścią życia. To właśnie uświadamia nam świętowanie jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa arcybiskupa – to Jezus Chrystus jest kluczem do wszystkich 
wydarzeń, tak bogatych, tak pięknych w  życiu Jubilata. Modlitwa o  powołania 
w kapłaństwie diecezjalnym, zakonnym i misyjnym jako dar wiary także znajduje 
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swoją odpowiedź w osobie Jezusa. Wiara tylko wtedy może się pogłębiać, gdy jest 
dziełem Jezusa. To wszystko zamyka się w jedno koło. To Pan Jezus jest centrum 
naszego życia, tylko wtedy nasze życie nabiera pełnego sensu. Dlatego św. Wojciech 
jest tak wielki po dziś dzień i po całą wieczność, bo Jezus był na pierwszym miejscu 
w jego życiu. 

Pierwszy raz od 1000 lat w obchodach odpustowych udział wzięła delegacja 
z Rosji z Konsulem Generalnym na czele oraz prezydentem miasta Siergijew Po-
sad. Siergijew Posad dla Rosjan jest tym, czym dla nas Częstochowa. Siergijew Po-
sad dla każdego Rosjanina i prawosławnego jest kolebką wiary. Tak jak my w Pol-
sce broniliśmy Jasnej Góry przed najazdem Szwedów, tak Siergijew Posad bronił 
się przed najazdem Polaków, było to ponad 400 lat temu. Ta rosyjska Częstochowa 
jest ogromnym centrum duchowym i pielgrzymkowym. W tym Sanktuarium Ro-
sjanie do dziś dziękują Matce Bożej za cudowne ocalenie tego miejsca. Jesteśmy za-
pewne świadkami cudu, że św. Wojciech – patron pojednania, patron głoszenia Je-
zusa w Polsce i Europie, prawdopodobnie „zabrał się” za pojednanie między Pola-
kami a Rosjanami. 

Od dziesiątków lat cieszymy się procesją pojednania polsko-niemieckiego, pol-
sko-ukraińskiego, ale tak trudno przebija się przez nasze serca problem pojedna-
nia polsko-rosyjskiego. Jest on bardzo ważny, bo być może to właśnie tu jest klucz do 
zjednoczenia chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. Właśnie dziś, na naszych 
oczach, św. Wojciech rozpoczyna to dzieło. Wczoraj Gniezno i Siergijew Posad pod-
pisały porozumienie o współpracy kulturalnej i wymianie młodzieży. Św. Wojciech 
pokazuje nam drogę, że Jezus postawiony na pierwszym miejscu może i chce doko-
nywać cudów niszczenia murów między narodami, między społecznościami, mię-
dzy ludźmi; murów, które tak często wyrastają w naszych rodzinach. Od 17 lat je-
stem mieszkańcem Kazachstanu i wierzę, że św. Wojciech właśnie z  tego miejsca 
wyprawił mnie tak daleko. Znaczną część obecnych katolików Kazachstanu stano-
wią Polacy, którzy pochodzą z dzisiejszej Ukrainy. 

Przez dziesiątki lat ci ludzie nie widzieli kapłana, nie mieli świątyni kato-
lickiej, nie mieli żadnej możliwości korzystania z sakramentów, ale mieli różaniec 
i dziesiątki lat go odmawiali oraz chrzcili dzieci. Te dwie rzeczy uratowały wiarę 
tamtejszych ludzi. Nie dali się zastraszyć ani przekonać, że może istnieć inna droga 
w życiu niż Jezus Chrystus. Ufność w Pana Boga i postawienie Go na pierwszym 
miejscu jest największą mądrością, jaką człowiek może zdobyć.

Abp Peta opowiedział historię powołania kapłana, który obecnie pracu-
je w Kazachstanie. 

Kiedy był młodzieńcem w VI klasie szkoły podstawowej nauczycielka nieustan-
nie wpajała uczniom, że Pan Bóg nie istnieje, że Go nie ma. Ale dzieci zawsze mó-
wią to, co myślą, to, co usłyszą w domu, są po prostu szczere. Ten młody chłopak pod-
niósł rękę i powiedział, że jego babcia mówi, że Pan Bóg jest. Ale nauczycielka za-
pytała ucznia, przez ile lat jego babcia uczyła się w szkole? Okazało się, że babcia 
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uczyła się tylko 2 lata. Nauczycielka zaczęła tłumaczyć, że babcia nie posiada odpo-
wiedniej wiedzy, by mogła mówić o tym, czy istnieje Pan Bóg. Przecież on uczy się 
już 6 lat i przed nim jeszcze wiele lat nauki, więc posiada większą wiedzę od babci. 

Ta myśl nauczycielki spowodowała, że chłopiec, jako małe dziecko, przestał zu-
pełnie myśleć, że Pan Bóg istnieje. Jeśli babcia tak myślała, to na pewno źle myśla-
ła, bo nie chodziła do szkoły. Ów uczeń skończył szkołę średnią i zgłosił się do szko-
ły wojskowej, by zostać oficerem Armii Radzieckiej. Lecz po roku okazało się, że to 
nie jest jego powołanie i chce odejść z wojska. Nie było to takie proste. Za cały prze-
byty rok trzeba by zapłacić ogromne pieniądze. Wtedy pojechał do babci, aby się po-
radzić, podzielić swoim problem i szukać wsparcia. Babcia poleciła mu szczerze za-
cząć modlić się do Pana Boga. W tego młodego chłopaka wstąpiła nowa nadzieja, po 
latach zwrócił się z prośbą o pomoc do Pana Boga. Wrócił, jak zagubiona owiecz-
ka do Bożej owczarni. I cóż się okazało? Dzięki szczerej modlitwie, udało mu się 
opuścić wojsko, zaczął przygotowywać się do chrztu, a później, co najpiękniejsze 
i niezwykle wzruszające, został kapłanem. Już na zawsze pozostał w Bożej służ-
bie. Ten młody człowiek odnalazł w sobie ufność do Pana Boga. Po wielu trudach 
postawił Pana Boga na pierwszym miejscu, w centrum swojego życia. Jezus Chry-
stus jest jedynym Zbawicielem tego świata, dlatego przyszliśmy z różnymi inten-
cjami do św. Wojciecha, aby od niego uczyć się tej największej mądrości, jaką ludz-
kość może posiąść.

Te słowa abp. Pety są wspaniałym podsumowaniem tegorocznych uroczy-
stości w Gnieźnie61.

Pozdrowienie abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

podczas mszy świętej odprawionej ku czci św. Wojciecha 
(Gniezno, 29 IV 2007 r.)62

Drodzy Bracia i Siostry!
W kontekście uroczystości Patrona Polski św. Wojciecha i niedzieli 

Dobrego Pasterza modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, którzy za 
przykładem św. Wojciecha idą w świat z posługą misyjną i misjonarską. 
Każdego roku, w ślad za Janem Pawłem II, na zakończenie liturgii eucha-
rystycznej wręczamy polskim misjonarzom krzyże misyjne jako zewnętrz-
ny znak zbawczej miłości Boga do człowieka. Ten krzyż ma być dla każ-

 61 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne w 50. rocznicę encykliki Piusa XII „Fidei donum” (1957-
2007), Gniezno 2007, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 26(2007)48-53.
 62 Tekst autoryzowany przesłany przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie w dniu 
26 V 2010 r.
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1152007 – Pamiętajcie, że w tej posłudzenie jesteście sami

dego i każdej z nich nie tylko pamiątką naszego liturgicznego spotkania, 
ale codziennym wyzwaniem do dochowania wierności swemu powołaniu 
i misyjnemu posłannictwu. 

Ojciec Święty Benedykt XVI, podczas audiencji generalnej w oktawie 
świąt paschalnych, powiedział następujące słowa, które są dla nas niejako 
programem realizowania misyjnego powołania: 

Zadaniem ucznia jest dawanie świadectwa o śmierci i zmartwychwstaniu 
swego Mistrza i  o  Jego nowym życiu. To dlatego Jezus zaprasza swego nie-
wiernego przyjaciela, aby Go «dotknął»: chce go uczynić bezpośrednim świad-
kiem swojego zmartwychwstania. Drodzy bracia i siostry, także my, jak Maria 
Magdalena, Tomasz i inni apostołowie, jesteśmy powołani do bycia świadkami 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nie możemy zachować dla siebie tej 
wielkiej nowiny. Musimy przekazać ją całemu światu: «Widzieliśmy Pana!» 
( J 20, 25). Niech Maryja Dziewica pomoże nam doświadczyć w pełni radości 
paschalnej, abyśmy, wsparci mocą Ducha Świętego, rozsiewali ją wszędzie tam, 
gdzie żyjemy i pracujemy (Rzym, 11.04.2007). 

Drodzy Bracia i Siostry, Misjonarze!
W duchu tych słów papieskich składamy Wam najlepsze życzenia 

i zapewniamy o naszej stałej modlitwie, która będzie wyrazem duchowego 
wsparcia dla Was. Pamiętajcie, że w  tej posłudze nie jesteście sami. My 
wszyscy tu zgromadzeni będziemy duchowo z Wami na drogach Waszego 
życia, a krzyż misyjny, który Wam dziś wręczę, niech także o tej duchowej 
łączności Wam przypomina. 





2008

On Was będzie umacniał

W sobotę o  godz. 19.30 w  katedrze gnieźnieńskiej odprawione zostały 
Nieszpory o  św. Wojciechu. Nabożeństwu przewodniczył bp Andrzej Su-
ski z Torunia. Następnie ulicami Gniezna przeszła procesja z relikwiami św. 
Wojciecha, do kościoła pw. św. Michała na Wzgórzu Zbarskim. Tam przez 
całą noc trwało czuwanie przy relikwiach Świętego. W uroczystościach wzięli 
udział m.in.: prymas Polski, kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Dziwisz, abp 
Stanisław Gądecki, abp Józef Życiński oraz biskupi z Czech i Niemiec. 

W niedzielę o godz. 9.30 z kościoła pw. św. Michała wyruszyła procesja 
z relikwiami św. Wojciecha. O 10.15 na placu św. Wojciecha odprawiona zosta-
ła uroczysta Eucharystia, sprawowana przez blisko trzydziestu kardynałów, ar-
cybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy. Sumie odpustowej przewodniczył 
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, a homilię wygłosił abp Józef 
Życiński, ordynariusz diecezji lubelskiej. Wśród obecnych pielgrzymów było 
także około 1200 młodych ludzi z całej archidiecezji gnieźnieńskiej, a  także 
młodzież z diecezji gliwickiej oraz z Czech.

Na zakończenie mszy świętej abp Józef Kowalczyk poświęcił i wręczył 
krzyże misyjne. Tradycyjnie skierował do misjonarzy słowa pozdrowień. 

Następnie przemówił abp Henryk Muszyński: Z głębokiej potrzeby serca 
pragnąłbym w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych podziękować odwieczne-
mu Bogu za tę piękną pogodę, którą nas dzisiaj obdarzył. Ale dziękuję także wszyst-
kim uczestnikom. Rozpocznę od końca. Mianowicie od naszych drogich misjonarzy, 
którzy stąd udają się tak jak ongiś św. Wojciech. Nie tylko z dwoma symbolami, ale 
z rzeczywistością. Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego w swoim słowie. Dziękujemy 
ks. abp. Nuncjuszowi, który kontynuuje tę piękną tradycję, którą tutaj rozpoczął 
ojciec święty Jan Paweł II. Dziękujemy nie tylko za obecność, ale także za jego prze-
słanie. Za przypomnienie tego, że jesteśmy tutaj w Wieczerniku – jak powiedział 
ojciec święty, naszego narodu. W tym Wieczerniku, gdzie, jak powiedział Jan Paweł 
II, poniekąd rozpoczęło się dzieło nowej ewangelizacji. Ci młodzi misjonarze są dla 
nas wszystkich przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy ewangelizatorami odpowie-
dzialnymi za kształt i formę Chrystusowej Ewangelii. W sposób szczególny chciał-
bym podziękować bp. Wiktorowi Skworcowi, który przyjechał z Tarnowa i który 
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patronuje misjom i misjonarzom. Tym wszystkim, którzy przygotowywali misjo-
narzy do tego odpowiedzialnego zadania. 

Słowa pozdrowień do uczestniczących na mszy świętej wypowiedział 
także papież Benedykt XVI w  czasie modlitwy Anioł Pański: Pozdrawiam 
wszystkich Polaków. Dziś szczególne pozdrowienia kieruję do biskupów i wiernych 
pielgrzymów w  Gnieźnie, którzy oddają cześć św. Wojciechowi, patronowi Pol-
ski. Jego męczeńska śmierć stała się zasiewem wiary na waszych ziemiach. Za jego 
wstawiennictwem modlę się, aby ten zasiew stale wzrastał i przynosił dobre owoce. 
Niech Bóg wam błogosławi63.

Słowo pozdrowienia abp. Józefa Kowalczyka,  
nuncjusza apostolskiego w Polsce,  

do misjonarzy mających otrzymać krzyże misyjne  
(Gniezno, 27 IV 2008 r.)64

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Misjonarze i Misjonarki!
Sługa Boży, Ojciec święty Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki 

do ojczyzny 1979 r. i pobytu w Gnieźnie 3 VI tegoż roku, mówił o naszych 
dziejach. O tym, że po przybyciu do Polski Dąbrówki i przyjęciu chrztu 
przez Mieszka rozpoczęło się dzieło misyjne. „Zaczęli przybywać do oj-
czyzny misjonarze pochodzący z różnych narodów Europy: z Irlandii, Ita-
lii, Niemiec. W pamięci Kościoła na ziemi Bolesławów utrwalił się w nie-
wymownej pamięci posłany misjonarz – św. Wojciech [...] Świadectwo 
śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi przypieczętowało w sposób szcze-
gólny chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie 
zwłoki Apostoła bp. Wojciecha legły u fundamentów chrześcijaństwa na 
całej polskiej ziemi”. ( Jan Paweł II, Homilia na wzgórzu Lecha, Gniezno, 
3 VI 1979 r.).

Dziś idąc za myślą Ojca świętego z jego mandatu nuncjusz w Polsce 
za chwilę poświęci i wręczy krzyże misyjne grupie misjonarzy i misjona-
rek. Bardzo dobrze, że dokonuje się to tu – w Gnieźnie, w kolebce naszego 
chrześcijaństwa i działalności misyjnej. To tu, każdego roku otwiera się na 
nowo, jak powiedział Sługa Boży Jan Paweł II, Jerozolimski Wieczernik, 
skąd Duch Święty posyła pracowników na swoje żniwo i to już nie na kon-
tynent Europy, ale na kontynent całego świata. Jest wielką naszą radością, 

 63 Por. F. Jabłoński, Krzyże misyjne 2008, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” 28(2008)44-47; Uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczen-
nika, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(2008)277-288.
 64 „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(2008)288-289.
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że w ostatnich latach możemy chętnie dzielić się misjonarzami z Kościo-
łem powszechnym. 

Drodzy misjonarze! 
Bardzo się cieszę, że odczytaliście swoje powołanie misyjne. Papież 

Benedykt XVI tegoroczne Orędzie na 45. Światowy Dzień Modlitw o Po-
wołania zatytułował: Powołania w  służbie Kościoła misyjnego. Powołanie 
misyjne jest trudne. Doświadczył tego nasz patron św. Wojciech i wielu 
innych misjonarzy, o których wspomniał dzisiejszy kaznodzieja. Powoła-
nie misyjne to wielki dar Boży, dlatego papież Benedykt XVI w Orędziu 
mówił nam: „Ten, kto odpowiada na powołanie Pana musi z rozsądkiem 
i prostotą zmierzyć się nie tylko z każdym niebezpieczeństwem, ale nawet 
więcej, z prześladowaniami, «gdyż uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani słu-
ga swego pana» (Mt 10,24). Gdy uczniowie stają się jednym z Mistrzem, nie 
są już sami w głoszeniu Ewangelii, lecz działa w nich sam Jezus Chrystus”. 
(L’Osservatore Romano, wyd. pol. 3(2008)6).

Nie jesteście i nie będziecie sami, gdyż Chrystus, którego krzyż otrzy-
macie za chwilę pójdzie i będzie z wami. On was będzie umacniał. Nie 
jesteście i nie będziecie sami, gdyż za was modlić się będzie i modli się już 
cały Kościół lokalny począwszy od rodziców i bliskich, a  także parafian 
i diecezjan oraz Kościół cały, który jest w Polsce. Dlatego was wszystkich 
o tę modlitwę proszę, tu zebranych i gdziekolwiek jesteście.

„Działalność misyjna Kościoła jest jako świadectwo miłości Boga. 
Staje się szczególnie skuteczne wtedy, gdy jest realizowane wspólnoto-
wo, «aby świat uwierzył» ( J 17,21) [...] Wspólnota kościoła zgromadzona 
tak jak na początku wokół Maryi Dziewicy, Królowej Apostołów, uczy 
się od niej błagać Pana o  liczne, nowe apostolskie powołania, o nowych 
apostołów, którzy będą potrafili żyć taka wiarą, nadzieją i miłością, jaka jest 
konieczna do pracy misyjnej. Poucza nas o tym Benedykt XVI w swoim 
wspomnianym przeze mnie Orędziu (Tamże, 8).

Drodzy Misjonarze i Misjonarki!
Szczęść Wam Boże na nowych, nieznanych jeszcze drogach posługi 

i powołania misyjnego. Bądźcie pewni, że towarzyszyć wam będzie nasza 
solidarna miłość i nasza modlitwa i na tę drogę z serca wam błogosławimy 
i wręczając wam krzyż, wręczamy wam także naszą duchową solidarność 
z wami na każdym kroku waszego misjonarskiego życia. 





2009

Niech wstawiennictwo św. Pawła 
 przysporzy nam siły i mocy

30. rocznica wręczenia krzyży misyjnych (1979-2009)

Z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, abp 
Henryk Muszyński zaprosił delegacje z  parafii pw. św. Wojciecha z  Polski 
i z zagranicy. W tym celu powołał specjalny komitet, któremu przewodził bp 
Wojciech Polak. Rozesłano zaproszenia do ponad 200 parafii pw. św. Wojcie-
cha w Polsce oraz w Europie. 

Po pozytywnej odpowiedzi, bp Polak w dniu 26 II 2009 r. przesłał pismo do 
każdej ze zgłoszonych grup parafialnych, w którym napisał: W imieniu Księdza 
Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego bardzo 
serdecznie dziękuję za pozytywną odpowiedź na zaproszenie do udziału w  „piel-
grzymce parafii p. w. św. Wojciecha do Grobu Patrona w Gnieźnie”, która – jak za-
powiadaliśmy – odbędzie się w dniach od 24 do 26 kwietnia 2009 roku w Gnieźnie. 
Dziękując za nadesłane zgłoszenie, chciałbym jednocześnie poinformować, że piel-
grzymi przybywający do nas z parafii goszczeni będą w Gnieźnie. Dla celów organi-
zacyjnych zwracam się z uprzejmą prośbą o przybycie do Gniezna 24 kwietnia 2009 
roku (piątek) w godz. od 15.00 do 18.00 do Kurii Metropolitalnej, ul. Kanclerza Jana 
Łaskiego 7. W recepcji, która znajdować się będzie właśnie w gmachu Kurii Metro-
politalnej, pielgrzymi otrzymają m.in. tzw. pakiet pielgrzyma, szczegółowy program 
pielgrzymki oraz zostaną skierowani na miejsce noclegu. Uprzejmie i gorąco proszę, 
aby powiadomić nas telefonicznie w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących czy 
to czasu przybycia pielgrzymki do Gniezna, czy też zgłoszonej wcześniej liczby piel-
grzymów. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z ks. dr. Franciszkiem 
Jabłońskim, Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej i jedno-
cześnie odpowiedzialnym za recepcję pielgrzymki. W załączeniu przesyłamy ramowy 
program pielgrzymki i mapkę Centrum Gniezna. Oczekując na spotkanie u grobu św. 
Wojciecha, Biskupa i Męczennika, przesyłam słowa serdecznych pozdrowień w Panu 
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oraz na przeżywany czas Wielkiego Postu życzenia jak najobfitszych łask i owoców 
czasu nawrócenia i pokuty65.

W piątek, 24 VI 2009 r., do Gniezna przybyła część pielgrzymów uczest-
niczących w pielgrzymce parafii św. Wojciecha z Europy i  z Polski do grobu 
patrona. Pielgrzymi spotkali się w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie wzięli udział 
w nabożeństwie ku czci biskupa-męczennika. We wspólnej modlitwie uczest-
niczyli: kard. Joachim Meisner z Kolonii, abp Henryk Muszyński, bp František 
Tondra, przewodniczący Episkopatu Słowacji oraz bp Bogdan Wojtuś i bp Woj-
ciech Polak. Kard. Meisner w słowie skierowanym do pielgrzymów powiedział: 
„Kto wierzy, nie jest sam” – te słowa często powtarza papież Benedykt XVI. Te słowa 
mają dzisiaj swoje potwierdzenie. Do wiary potrzeba więcej ludzi. Gdy wrócę do Ko-
lonii, będę bardziej wzmocniony. Są takie miejsca, gdzie niebo dotyka ziemi. Takim 
miejscem jest właśnie Gniezno. Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Słowa 
Bożego oraz wysłuchali prelekcji o katedrze, drzwiach gnieźnieńskich, trumnie 
św. Wojciecha oraz o pieśni Bogurodzica. W spotkaniu uczestniczyło 400 osób. 

W sobotę, 25 IV 2009 r., dojechali kolejni pielgrzymi z  parafii pw. św. 
Wojciecha z Polski i z zagranicy (razem ok. 1000 pielgrzymów). Przyjechali 
z 17 diecezji w Polce: białostockiej, częstochowskiej, ełckiej, gnieźnieńskiej, ka-
liskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, pelplińskiej, płockiej, poznań-
skiej, siedleckiej, sosnowieckiej, świdnickiej, tarnowskiej, toruńskiej, włocław-
skiej, zielonogórsko-gorzowskiej, a także z Rosji, Niemiec i Czech.

Do południa odbyło się sympozjum, które miało miejsce równolegle 
w seminarium i w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Pielgrzymi wysłuchali 
wykładów oraz refleksji ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańskiego na temat piel-
grzymek Jana Pawła II do Gniezna. Po obiedzie pielgrzymi mieli możliwość 
zwiedzenia najważniejszych zabytków Gniezna. 

Pierwszymi Nieszporami o św. Wojciechu, sprawowanymi 25 IV wieczo-
rem w katedrze gnieźnieńskiej, rozpoczęły się doroczne uroczystości odpusto-
we ku czci patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. Po nabożeństwie z ka-
tedry wyruszyła tradycyjna procesja z relikwiami męczennika, która przeszła 
ulicami miasta do kościoła św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim, 
gdzie według podań miał się zatrzymać orszak wiozący ciało zabitego w 997 
roku biskupa. Wieczornemu nabożeństwu w  bazylice prymasowskiej prze-
wodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, a homilię 
wygłosił ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak. 
Nawiązał on do obchodzonych w  tym roku: 1010. rocznicy kanonizacji św. 
Wojciecha i 30. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Gnieźnie. Przypo-

 65 Bp Wojciech Polak, Pismo Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Piel-
grzymki do parafii zgłoszonych na odpust ku czci św. Wojciecha, L.dz. 577/2009/V, Archi-
wum Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
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mniał, że papież Polak wezwał wówczas do pójścia ku przyszłości. Ks. biskup 
podkreślił, że miłość wzrasta nie tylko w czasach powodzenia, ale także dobra 
jest dla niej trudna gleba, chwile przegranej i cierpienie. Przyznał również, że 
według badań, najbardziej cierpiącą i prześladowaną wspólnotą wiary na zie-
mi są chrześcijanie. Umierają za Jezusa w różnych częściach świata. W Polsce 
umierać za wiarę nie musimy, ale jest nam bardzo pilnie potrzeba świadectwa 
ludzi, którzy mają Ewangelię wypisaną w sercach, na twarzach, na rękach. Ks. 
biskup prosił również: czcijmy św. Wojciecha, ale pytajmy o naszą ojczyznę i pytaj-
my o ogień wiary w tej ojczyźnie. I pytajmy, czy przypadkiem na naszych twarzach 
nie ma za dużo niepotrzebnego zmęczenia. I zapytajmy, czy na naszych twarzach 
raduje się teraz Kościół, czcząc zmartwychwstałego Pana. Podkreślił również, że 
aby dojść do drugiego człowieka, trzeba wyjść z własnego domu, z własne-
go świata, tak jak kiedyś św. Wojciech. W czasie nabożeństwa prymas Polski, 
kard. Józef Glemp poświęcił płaszcze dla 14 nowych członków Towarzystwa 
św. Wojciecha z archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. 

Po Nieszporach z katedry gnieźnieńskiej tradycyjnie wyruszyła procesja z re-
likwiami św. Wojciecha. Za srebrną trumienką z relikwiami męczennika podążali 
przybyli na uroczystość biskupi z Polski i zagranicy, z kard. Joachimem Meisne-
rem z Kolonii, prymasem Polski, kard. Józefem Glempem i gospodarzem miejsca, 
abp. Henrykiem Muszyńskim na czele. Obecni byli także: kard. Stanisław Dzi-
wisz z Krakowa, abp Józef Kowalczyk – nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef 
Michalik z Przemyśla oraz abp Stanisław Gądecki z Poznania. Na zakończenie 
procesji z  relikwiami św. Wojciecha przemówił m.in. kard. Joachim Maisner: 
Aborcja i eutanazja są przeciw planom naszego Stwórcy. Człowiek został stworzony 
na obraz Boga, ma w sobie boski pierwiastek i dlatego nie wolno z nim robić, co się chce. 
Według Bożego planu mężczyzna jest zorientowany na kobietę, a kobieta na mężczy-
znę. Rodzinę tworzy ojciec, matka i dziecko. Każdy inny układ nie jest przewidziany 
przez Boga. Stwierdził również, że tylko ten, kto zna Boga, zna również człowie-
ka. W Europie, jak dodał, wielu dziś nie zna Boga, dlatego nie zna też człowie-
ka. Stąd aborcja i eutanazja są na porządku dziennym. A przecież człowiek już 
pod sercem matki jest w pełni ukształtowany. Prawo do życia ma także człowiek 
śmiertelnie chory. Kard. Maisner wskazał także na przykład św. Wojciecha, jako 
wielkiego nauczyciela. Jak mówił, patrzy on dziś na Europę krytycznie, patrzy 
i chce, byśmy byli czujni, by demokracja nie stała się nową tyranią66.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja z  relikwiami św. Wojciecha 
i  innych polskich świętych, która przy biciu dzwo nów przeszła z kościoła św. 
Michała Archanioła na plac u  stóp katedry. Tam sprawowana była uroczysta 
suma odpustowa. Srebrny reli kwiarz głównego patrona Polski nieśli na zmianę 

 66 Por. Internetowy Dziennik Katolicki, 26.04.2009: www.archidiecezja.pl oraz www.
ddmgniezno.pl (20 V 2010 r.).
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bracia z Towarzy stwa św. Wojciecha, klerycy i przed stawiciele służb munduro-
wych. W tych uroczystościach uczestniczyło kilka tysięcy wiernych, w tym blisko 
tysięczna grupa piel grzymów z parafii świętowoj ciechowych z Polski i zagranicy.

W procesji udekorowanymi od świętnie ulicami Gniezna podąża li bisku-
pi, przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych, parlamentarzyści, 
reprezentanci środowisk naukowych i kulturalnych, liderzy i członkowie orga-
nizacji, stowarzyszeń katolickich i  duszpasterstw środowiskowych, delegacje 
gnieźnieńskich parafii oraz wierni. Jak co roku, w pro cesji uczestniczyła także 
liczna grupa młodzieży, która 25 IV przybyła do Gniezna w do rocznej piel-
grzymce młodych do grobu św. Wojciecha. W tym roku miały one charak-
ter szczegól ny, odbywały się bowiem w łączności z obchodami 1010. rocznicy 
kanonizacji św. Wojciecha i 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do grobu Świętego. Do Gniezna przyjechało blisko 40 kardynałów, 
arcybisku pów i biskupów z Polski i Europy. 

Uro czystej sumie odpustowej na placu św. Wojciecha przewodniczył kard. 
Józef Glemp. Homilię wygłosił abp Józef Michalik, prze wodniczący Kon-
ferencji Episko patu Polski. Nie udawajmy, że nie widzimy, co się dzieje. Nie 
obawiajmy się trudnej analizy naszych czasów. Zróbmy ją rzetelnie i w prawdzie 
– mówił w homilii. Abp Michalik zacytował wybitnego teologa Hansa Ursa 
von Balthasara, który przed półwieczem pisał: Sytuacja Kościoła jest dziś śmier-
telnie poważna. Koncentrujemy się na tym, aby zaproponować wszystkie możliwe 
chrześcijaństwa, które grożą tym, że zostanie zaprzepaszczone wszystko to, co dotąd 
rozumiano przez chrześcijaństwo. 

Zacytował również znaną myślicielkę, Simone Weil, która stwierdziła kie-
dyś, że główną przyczyną choroby, która rozprzestrzeniła się w  Europie, była 
operacja usunięcia religii z ludzkich serc. Czy w naszych rodzinach religia jest dziś 
wprowadzana, czy usuwana? – pytał kaznodzieja. Nawiązał też do sytuacji po-
litycznej w naszym kraju. Stwierdził, że przed niespełna 30 laty prymas Stefan 
Wyszyński mówił o odpowiedzialności za naród. Powiedział wówczas: Postęp nie 
jest dziełem partii, tylko narodu. Musi zerwać z korupcją, z życiem na koszt państwa, 
musi się rozprawić ze złodziejami dobra publicznego, wypowiedzieć wojnę korupcji, 
defraudacjom i urządzaniem się towarzyszy na koszt państwa. Musi przestać kłamać. 

Zastanówmy się, co z tego można odnieść do naszych czasów – pytał abp Mi-
chalik. Dzisiaj te wady narodowe i publiczne są nadal aktualne. Nie interes partii 
przed głosowaniem, nie obietnice powinny być ważne, ale troska o naród, o naj-
bardziej zacofane regiony Polski, o  to, by granice możliwości człowieka nie były 
przekraczane – wołał67. 

Abp Józef Kowalczyk pobłogosławił krzyże misyjne i nałożył je misjona-
rzom. W tym roku przyjęło je 44 duchownych i 1 osoba świecka. Wyjeżdżają oni 

 67 Tamże.
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do wielu krajów we wszystkie strony świata. Jest to szczególne po słanie młodych 
ludzi, którzy z widocznym entuzjazmem i radością pragną nieść Ewangelię na 
krańce ziemi. W bieżącym roku w tej grupie byli też kapłani, którzy podejmą 
pracę duszpasterską w Anglii. Z pewnością niektórzy z nich, jeśli nie wszyscy, 
wśród Polonii. Stanowi to odpowiedź na zachętę Benedykta XVI skierowaną do 
polskiego ducho wieństwa, aby w ślad za Polakami wyjeżdżającymi za chlebem 
do pracy, podążyli także polscy księża. 

Z pewnością posyłanie misjonarzy świadczyło kiedyś i świadczy dzisiaj o sile 
duchowej i żywotności miejscowego Kościoła. Dopóki jakiś Kościół może wysyłać 
misjonarzy i dzielić się kapłanami, dopóty jest to znak, że nie jest źle z jego ducho-
wą kondycją, nawet jeśli gazety i publicyści wieszczą głęboki kryzys. Jest to także 
świadectwo wiary młodych ludzi, którzy, tak jak św. Wojciech, wyposażeni jedynie 
i aż w Ewangelię, zostawiają najbliższych i swoje dotychczasowe życie i wyruszają 
na ziemię sobie nieznaną, aby tam z miłością i odwagą głosić prawdę Chrystusową. 

Skoro od pierwszego wręczenia krzyży misyjnych minęło już trzydzieści lat, 
ciekawe byłoby z pewnością spotkanie u grobu św. Wojciecha całej grupy misjo-
narzy, dla których tutaj właśnie rozpoczął się nowy etap życia. W jakiejś przecież 
mierze są oni duchowymi córkami i synami św. Wojciecha68. 

Słowo abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego 
skierowane do wiernych z okazji wręczenia krzyży misyjnych 

młodym misjonarzom i misjonarkom 
(Gniezno, 26 IV 2009 r.)69

Drodzy Bracia i Siostry,
Umiłowani Misjonarze i Misjonarki!
Wyrażam głęboką radość, że na zaproszenie Księdza Arcybiskupa, 

również w tym roku, u grobu św. Wojciecha, mam zaszczyt dokonać wrę-
czenia krzyży misyjnych. Raduje się serce, dostrzegając tak liczną grupę 
młodych ludzi rozpalonych duchem misyjnym.

Najpierw pozdrowię krzyż, znak naszego zbawienia.
Witam Cię, Krzyżu Święty!
Jesteś dla nas znakiem wiary, nadziei, miłości i przebaczenia. Znakiem 

Zbawienia i Miłosierdzia Bożego. W tym znaku Jezus Chrystus pokonał sza-
tana i śmierć; zwyciężył zło i grzech. Uwielbiam Cię, Krzyżu Święty.

W tym duchu witam serdecznie Was drodzy kapłani diecezjalni i za-
konni, siostry zakonne oraz jedną przedstawicielkę laikatu, którzy pełni 

 68 Por. K. Wętkowski, Dziedzictwo św. Wojciecha, „Przewodnik Katolicki” 18(2009)12.
 69 „Wiadomosci Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2(2009)366-368. 
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wiary z młodzieńczym zapałem chcecie przyjąć krzyż, założyć go na piersi, 
aby iść w świat.

Przyjmujecie krzyż misyjny w  jubileuszowym roku św. Pawła. Po 
dwóch tysiącach lat od jego narodzin, mamy okazję do odkrywania cią-
głej aktualności Apostoła Narodów w jego ponadczasowym, apostolskim 
uniwersalizmie. Jubileusz ten stwarza nam okazję do odczytania jego bez-
granicznej miłości Chrystusa Pana i miłości Kościoła, który budował w ni-
czym się nie oszczędzając, aż do męczeńskiej śmierci.

Misyjna działalność św. Pawła zaskakuje nas swoją zdolnością do 
stawiania czoła coraz to nowym sytuacjom, wyzwaniom i zadaniom. Od-
znaczał się nadzwyczajną umiejętnością rozeznania duchowego w dziedzi-
nach, dziś określanych, mianem dialogu kultur, dialogu międzyreligijne-
go, współczesnego ekumenizmu, inteligencji wiary oraz aktywnej miłości 
Boga i bliźniego, a przede wszystkim misyjnym zaangażowaniem.

Św. Paweł po mistrzowsku ukazywał uniwersalizm ludzkiej natury 
i specyfikę kultury ludów. To On przekazał nam świetlane, budzące zapał, 
słowa: Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14); Jedni drugich brzemiona 
noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe (Gal 6,2).

Dlatego św. Paweł jest dla nas współczesnych przewodnikiem No-
wej Ewangelizacji, dokonującej się nie tylko po krańce geograficzne naszej 
ziemi, ale i po granice antropologiczne naszej współczesnej świadomości, 
oczekującej światła Ewangelii.

Wy, Drodzy Misjonarze i Misjonarki, jesteście znakiem, że Kościół 
w Polsce jest misyjny, zachowuje swój dynamizm. Wasz przykład zachęca 
innych młodych ludzi do podejmowania pracy misyjnej, do wyraźnej od-
powiedzi na wołanie: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.

Gratuluję Wam i Waszym wspólnotom diecezjalnym i zakonnym, że 
odpowiedzieliście na to wezwanie, że właśnie w roku św. Pawła, wielkiego 
misjonarza, udajecie się na misje. Bądźcie przekonani, że Wasze wspólnoty 
diecezjalne i zakonne, na miarę swoich możliwości, modlitwą i ofiarą będą 
z Wami i będą Was wspomagać.

Niech wstawiennictwo św. Pawła, Apostoła Narodów, przysporzy 
Wam siły i mocy wytrwania w służbie misjom. Niech stale Wam towarzy-
szą i będą umocnieniem słowa naszej pieśni wielkopostnej:

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty widzisz, krzyża się 
nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem klękam. Bo na tym krzyżu Boga 
mego widzę...

Zapraszam do przyjęcia krzyży misyjnych, które w imieniu Kościoła 
i Ojca świętego Benedykta XVI, chcę Wam wręczyć.
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2010

Patrzę dziś na Was z podziwem i miłością

Kilka tysięcy wiernych oraz blisko 30 arcybiskupów i biskupów z Polski 
i  zagranicy uczestniczyło w  dwudniowych uroczystościach patronalnych ku 
czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W tym roku miały one charakter szczegól-
ny, odbywały się bowiem w łączności z jubileuszem 25-lecia posługi biskupiej 
prymasa Polski, abp. Henryka Muszyńskiego. Podobnie jak w  poprzednich 
latach, uroczystości rozpoczęły się pierwszymi Nieszporami o św. Wojciechu, 
sprawowanymi 24 kwietnia wieczorem, w katedrze gnieźnieńskiej. Nabożeń-
stwu przewodniczył bp Tadeusz Pieronek, a homilię wygłosił biskup pomoc-
niczy archidiecezji poznańskiej, Grzegorz Balcerek. Po Nieszporach z katedry 
gnieźnieńskiej wyruszyła procesja z relikwiami św. Wojciecha, która w blasku 
pochodni i przy biciu dzwonów przeszła głównymi ulicami miasta do kościoła 
św. Michała Archanioła, gdzie według tradycji zatrzymał się orszak wiozący 
ciało zamordowanego przez Prusów Wojciecha i gdzie odbyło się całonocne 
czuwanie przy jego relikwiach70.

Od wielu już lat przez całą noc czuwają różne grupy apostolskie, w tym 
także osoby zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła. Przez kilka lat misyjne 
czuwanie przy relikwiach św. Wojciecha prowadzili postulanci Zgromadzenia 
Księży Kombonianów z Warszawy. W tym roku poproszeni zostali uczniowie 
Gimnazjum nr 2 z Gniezna. Pani Ewa Krieger, katechetka i animatorka misyj-
na, zrelacjonowała to wydarzenie w ten sposób:

Udział w  adoracji zaproponowany nam został przez księdza Franciszka 
Jabłońskiego we wtorek 20 kwietnia br. Propozycję adoracji w kościele uczniowie 
przyjęli z wielkim entuzjazmem. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora Gimnazjum nr 
2 pana Jana Kowalskiego zaczęliśmy przygotowania. Adoracja relikwii św. Wojcie-
cha miała miejsce w nocy z 24/25 kwietnia 2010 roku od godziny 24.00-1.00. W ad-
oracji uczestniczyło 50 uczniów z klas trzecich. Do udziału w spotkaniu zaprosiłam 
również absolwentki Gimnazjum nr 2 Magdalenę Wiśniewską, Maję Wilczewską, 
Karolinę Furmaniak i Anię Starczewską, Magdalenę Kaczmarek i Martę Izydorek, 
które śpiewem i grą na gitarach urozmaiciły wspólnie spędzony czas. W trakcie po-

 70 Por. www.archidiecezja.pl, 10 VI 2010 r.
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bytu w kościele miała miejsce modlitwa do św. Wojciecha, odmówiliśmy także róża-
niec i litanię do św. Wojciecha. Z początku młodzież wstydziła się swojej religijno-
ści, ale nakłonieni przez absolwentki zaangażowali się we wspólny śpiew i taniec. 
Obecne w kościele osoby, najpierw zdziwione zachowaniem uczniów, po pewnym 
czasie dołączały do wspólnego śpiewu i modlitwy. Czas spędzony w kościele mi-
nął nam naprawdę szybko. Pod koniec spotkania pomodliliśmy się do Św. Wojciecha 
w intencji dobrze zdanych egzaminów gimnazjalnych, a na sam koniec odmówili-
śmy modlitwę do Anioła Stróża. Spotkanie to zapadło w pamięci nie tylko uczniom, 
ale również obecnym tam osobom. Większość uczniów po raz pierwszy uczestniczyło 
w adoracji. Wielu z nich pokazało się z zupełnie innej lepszej strony. Uczniowie, 
którzy na katechezie są raczej bierni, w kościele pokazali aktywność i zaangażowa-
nie. Pokonując wewnętrzne opory z chęcią tańczyli i śpiewali. W myśl powiedzenia 
„kto śpiewa, ten dwa razy się modli” pokazali, że młodzież w gruncie rzeczy nie jest 
zła i leniwa i może być przykładem dla innych. Noc ta wielu z nas zapadła głęboko 
w pamięć. Dla mnie największą satysfakcją są pytania zadawane przez uczniów, 
o następne takie spotkanie i świadomość, że staliśmy się małą wspólnotą Kościoła71.

W niedzielę, 25 kwietnia rano, srebrny relikwiarz św. Wojciecha przenie-
siono udekorowanymi ulicami miasta na plac u  stóp katedry, gdzie sprawo-
wana była uroczysta msza odpustowa. W imieniu prymasa Polski przybyłych 
witał gnieźnieński biskup pomocniczy, Wojciech Polak, który wspólnie z bp. 
Bogdanem Wojtusiem odczytał listy nadesłane przed miesiącem z okazji ju-
bileuszu przez papieża Benedykta XVI oraz śp. prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Głos zabrał także jubilat, który dziękując wszystkim za przybycie 
wspomniał ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Słowa: „Idą i płaczą 
niosąc ziarno na zasiew” są nam dziś wyjątkowo bliskie. Wszakże ostatnie tygo-
dnie były czasem niespotykanej w naszych dotychczasowych dziejach tragedii. Mimo 
upływu czasu oficjalnej żałoby trwa faktyczna żałoba i smutek w wielu ludzkich 
sercach, zwłaszcza tych, którzy utracili swoich bliskich. Jednakże jak z obumarłego 
ziarna rodzi się nowe życie wierzymy, że ci, którzy zginęli, w łączności z Chry-
stusem zmartwychwstałym uczestniczą w nowej, pełniejszej formie życia – mówił 
metropolita gnieźnieński. 

Ofiary smoleńskiej katastrofy wspomniał także w  homilii metropolita 
warszawski, abp Kazimierz Nycz. Jak mówił, katastrofa ta pokazała, jak bardzo 
mylą się ludzie, którzy zachłysnęli się rajską obietnicą kusiciela skierowaną 
do Ewy: Będziecie jak bogowie. Dla ludzi tych pojęcia ofiary, umiaru, ascezy, 
umartwienia, obumierania są tylko znakiem ciemnoty i zacofania, a droga pro-
ponowana przez Kościół to według nich żaden program dla współczesnego 
człowieka. Zdaję sobie sprawę i wszyscy musimy o tym pamiętać, że sam fakt, iż 

 71 E. Krieger, Udział uczniów z Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie w adoracji relikwii św. 
Wojciecha  w kościele św. Michała, www.srm.gniezno.opoka.org.pl (varia), 5 VI 2010 r. 
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ktoś zginął w lotniczej katastrofie nie daje jeszcze powodów, by go nazywać mę-
czennikiem, słowo to bowiem odnosi się do tych, którzy dobrowolnie podjęli decyzję, 
by swoje życie uczynić ofiarą w obronie wartości najwyższych. Jednak w przypadku 
wielu osób poległych tego pamiętnego dnia można chyba mówić, że ich tragiczna 
śmierć nosiła znamiona ofiarnego daru, bowiem to, co stało się 10 kwietnia stano-
wiło jakieś zwieńczenie ich wieloletniego życia poświęconego służbie dla ocalenia 
prawdy, także tej strasznej sprzed 70 lat, prawdy o Katyniu – mówił abp Nycz. 
Dodał również, że ludzie ci chronili wartości, które były nierzadko w pogar-
dzie, skazane na całkowite zapomnienie: członkowie Rodzin Katyńskich, 
obrońcy pamięci o Polsce budowanej na fundamencie słów: Bóg, Honor, Oj-
czyzna, politycy, którzy nosili w sercach wizję Ojczyzny mocnej duchem pięk-
nego patriotyzmu. Często za swoje poglądy i za swoją walkę byli wyśmiewani, 
lekceważeni i opluwani. Dobrze więc, że w czasie kolejnych pogrzebów wydobywa 
się ich wielkość, a tu i ówdzie padają słowa: przepraszam – mówił metropolita 
warszawski dodając, że od nas, żyjących w głównej mierze zależeć będzie, jakie 
wnioski wyciągniemy z tego wydarzenia. 

Podobnie jak w poprzednich latach, prymas Polski podczas Eucharystii 
wręczył przedstawicielom młodzieży księgi Pisma Świętego, a nuncjusz apo-
stolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk pobłogosławił i nałożył krzyże misyjne 
30 osobom duchownym i świeckim, które niebawem wyjadą do pracy misyjnej 
oraz do pracy wśród Polonii. Misjonarze i  misjonarki będą pracować m.in. 
w Chile, Zambii, Peru, Boliwii, Kamerunie, Wietnamie, Namibii, na Barba-
dosie i Madagaskarze. Krzyże misyjne otrzymali także księża z Towarzystwa 
Chrystusowego, którzy posłani zostaną do pracy wśród Polonii zagranicznej 
w Anglii, Rumunii, USA i na Ukrainie oraz werbista, który będzie pomagał 
w pracy duszpasterskiej w Rosji.

Jak co roku, w ramach uroczystości świętowojciechowych, w sobotnie po-
południe z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przybyło blisko tysiąc mło-
dych ludzi z różnych zakątków archidiecezji gnieźnieńskiej. Wspólnie z nimi 
oraz bp. Wojciechem Polakiem przy relikwiach biskupa-męczennika modlili 
się także młodzi z diecezji bydgoskiej i siedleckiej, a także z diecezji Hradec 
Králové w Czechach. Wcześniej w katedrze gnieźnieńskiej osoby niepełno-
sprawne z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej przyjęły z rąk bp. Bog-
dana Wojtusia sakrament bierzmowania. Gnieźnieńskie uroczystości święto-
wojciechowe zakończyły się po południu w katedrze gnieźnieńskiej drugimi 
Nieszporami o św. Wojciechu. Po nabożeństwie prymas Polski udzielił trady-
cyjnego błogosławieństwa dzieciom72. 

 72 Por. www.archidiecezja.pl, 10 VI 2010 r.
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Słowo abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce 
skierowane do misjonarzy i misjonarek przed wręczeniem im 

krzyży misyjnych (Gniezno, 25 IV 2010 r.)73

Drodzy Bracia i Siostry,
Umiłowani Misjonarze i Misjonarki!
Wyrażam głęboką radość, że na zaproszenie Arcybiskupa Metropolity 

Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, również w tym roku, u grobu św. Woj-
ciecha, mam zaszczyt dokonać wręczenia krzyży misyjnych. Raduje się 
serce widząc grupę młodych ludzi rozpalonych duchem misyjnym. Wśród 
was widzę 8 kapłanów diecezjalnych, 5 osób konsekrowanych – 1 kapłan i 4 
siostry oraz 5 osób świeckich. Taka rozmaitość bardzo cieszy. Wręczenie 
i przyjęcie krzyża, to odpowiedź Kościoła w Polsce, który reprezentujecie, 
na wasze specjalne powołanie misyjne.

Sługa Boży Jan Paweł II w  Skoczowie 22 maja 2005 r. powiedział: 
„Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia – znak naszej wiary i znak 
naszej nadziei. Św. Paweł pisze: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który 
jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani. (…) mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1,23-24). Krzyż przypo-
mina nam cenę naszego zbawienia. Mówi o tym, jak wielką wartość ma 
w oczach Bożych człowiek – każdy człowiek – skoro Bóg umiłował go aż 
po krzyż”. 

A więc z  tym krzyżem, który umiłowaliście od dzieciństwa poprzez 
całe swoje dotychczasowe życie, szczególnie w momencie przyjęcia świeceń 
kapłańskich czy konsekracji zakonnej, idziecie w świat. Usłyszeliście dobit-
nie słowa Chrystusa wypowiedziane do Apostołów po Zmartwychwstaniu: 
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15).

Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate pisze, iż człowiek 
bez Boga nie wie, dokąd zmierza i nie potrafi zrozumieć, kim jest w rze-
czywistości. Miłość Boża wzywa każdego z nas do wyjścia z tego, co jest 
ograniczone, dodaje nam odwagi do działania i poszukiwania dobra (por. 
n 78). Misjonarze i misjonarki są w szczególny sposób umiłowani przez 
Chrystusa, który chce, aby szli oni na krańce świata i głosili Ewangelię, 
Ewangelię prawdy i miłości Boga i człowieka.

Jako Nuncjusz Apostolski patrzę dziś na was z podziwem i miłością 
oraz z wielką wdzięcznością, którą wyrażam w imieniu Ojca Świętego Be-
nedykta XVI i całego Kościoła. Wasz przykład zachęca innych młodych 

 73 Tekst autoryzowany przesłany przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie w dniu 
26 V 2010 r.
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ludzi do podejmowania pracy misyjnej, do wyraźnej odpowiedzi na woła-
nie: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.

Gratuluję wam oraz waszym wspólnotom diecezjalnym i zakonnym, 
że odpowiedzieliście na to wezwanie, że właśnie w roku Kapłańskim, uda-
jecie się na misje. Bądźcie przekonani, że wasze wspólnoty diecezjalne 
i zakonne oraz parafialne, na miarę swoich możliwości będą z wami, mo-
dlitwą i ofiarą oraz będą was wspomagać. 

Zapraszam do przyjęcia krzyża misyjnego, który każdemu i  każdej 
z was, w imieniu Kościoła i Ojca świętego Benedykta XVI, chcę wręczyć. 
Maryja Matka misjonarzy i św. Wojciech, wielki misjonarz, niech mają was 
w swojej opiece, na drogach misyjnego posługiwania.





3.

Obchody 30. rocznicy  
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II  

do Gniezna (1979-2009)

Obchody 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna 
podzielone były na dwie części. Pierwsza odbyła się w ramach odpustu ku czci 
św. Wojciecha, 25 IV2009 r., a druga w dniach poprzedzających 30. rocznicę 
oraz w samym dniu rocznicy. Świętowanie trwało od 31 V do 4 VI 2009 r.

1. Pomnik74

Dnia 31 V 2009 r. abp Henryk Muszyński sprawował uroczystą Eucha-
rystię w  katedrze gnieźnieńskiej, a  następnie odsłonił i  poświęcił pomnik, 
upamiętniający obie pielgrzymki Jana Pawła II do grobu św. Wojciecha. Po 
obaleniu muru, dzielącego Europę, ukazały się naszym oczom inne mury: mury po-
litycznego i gospodarczego egoizmu, mury osłabienia wrażliwości na potrzeby dru-
giego człowieka – mówił w homilii metropolita gnieźnieński. To w Gnieźnie 
zaczęło się wielkie bierzmowanie narodu. Trzydzieści lat temu, w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego, Jan Paweł II wypowiedział w Gnieźnie formułę bierzmowania: 
„Weźmijcie Ducha Świętego!”. To był prawdziwy początek przemian w Europie! 
Dzięki tamtym wydarzeniom żyjemy dziś w innej Polsce, doczekaliśmy Ojczyzny, 
o której wówczas niejeden nie śmiał nawet marzyć. 

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli na plac św. Wojciecha. 
Tam abp Henryk Muszyński z prezydentem Miasta Gniezna, Jackiem Kowal-
skim odsłonili pomnik. Następnie abp Muszyński dokonał poświęcenia tego 
monumentu. 

Pomnik stanął u  stóp ołtarza, na którym Jan Paweł II odprawił mszę 
świętą w 1997 r. Wykonany jest z czerwonego granitu i nawiązuje kształtem do 
uchylonych drzwi gnieźnieńskich. Każde ze skrzydeł ma 2,5 metra wysokości 

 74 Por. www.archidiecezja.pl, 10 VI 2010 r.
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i 1 metr szerokości. Na jednym z nich umieszczony jest medalion z wizerun-
kiem św. Wojciecha oraz cytat z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w 1979 r. 
w Gnieźnie: Z otwartego Wieczernika dziejów wołam: Pójdziemy ku przyszło-
ści! Weźmijcie Ducha Świętego! Na drugim skrzydle umieszczono medalion 
z podobizną papieża Jana Pawła II oraz cytat z jego homilii wygłoszonej na 
gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha w 1997 r.: Nie będzie jedności Europy, dopóki nie 
stanie się ona wspólnotą ducha. Niżej widnieją faksymile Jana Pawła II oraz data: 
Gniezno Wieczernik polskiego Millennium, 3.06.1997.

2. I Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II75

Dnia 2 VI 2009 r., w  ramach obchodów papieskiej rocznicy, odbył się 
w Żydowie I Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele dziewiętnastu szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu całej diecezji. Zjazd rozpoczęła uroczysta Eu-
charystia pod przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka. Pragnę być dla Was ży-
wym echem słów, które 30 lat temu zostawił tu Jan Paweł II – mówił podczas 
homilii ks. biskup. Na tym szczególnym miejscu, na ziemi Mieszka i Bolesława, 
na ziemi, przez którą przeszedł św. Wojciech – to właśnie tu jest początek dziejów 
Ojczyzny i kolebka Kościoła. Tu jesteśmy u źródeł. Jan Paweł II w swoim „Tryp-
tyku rzymskim” pisał: „Warto szukać źródła, gdyż to ono niesie ze sobą ożywczą 
świeżość. Tej świeżości potrzeba dziś każdemu z nas. Potrzeba świeżości, mającej 
źródło w Chrystusie, potrzeba z Nim przyjaźni, potrzeba miłowania tak, jak On 
nas umiłował”. W czasach, gdy tak często mamy do czynienia z tym, co zatruwa 
nasze życie duchowe, potrzeba dawać świadectwo o świeżym powietrzu miłości. To 
zadanie i wysiłek nas wszystkich. Szczególnym zaś miejscem przedzierania się do 
ożywczego źródła miłości powinny być szkoły, noszące imię Jana Pawła II. Proszę 
Was, czujcie się wezwani do świadczenia Waszymi słowami, czynami i wyborami 
o  niezwykłej prawdzie miłości Chrystusa i  miłości człowieka. Podczas procesji 
z darami młodzież złożyła na ręce bp. Polaka księgi Pisma Świętego. Mam za-
brać te księgi i dzielić się nimi z młodzieżą, którą będę odwiedzał – mówił bp Polak 
na zakończenie Eucharystii. Kto naprawdę rozpoznał Chrystusa, będzie chciał się 
Nim dzielić. Odczytuję Wasz gest jako znak Waszej dobroduszności, w której chcecie 
dawać innym to, co dla Was jest najważniejsze. 

W I  Archidiecezjalnym Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w  Żydowie 
wzięli udział przedstawiciele szkół w Gizałkach, Gnieźnie, Gościeszynie, Ino-
wrocławiu, Kościelcu, Lipinach, Młodojewie, Orzechowie, Ptaszkowie, Popo-

 75 Tamże.
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wie Kościelnym, Pruścach, Pyzdrach, Stodołach, Wilczynie, Wrześni, Zasuto-
wie, Żalinowie i Żydowie. 

3. VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny

Zorganizowanie VI Kongresu Misyjnego poprzedził szereg spotkań 
z animatorami misyjnymi. Kongres został przygotowywany przez Referat Mi-
syjny, przy pomocy Wydziału Katechizacji i  Szkół Katolickich. Bp Bogdan 
Wojtuś przekazał pismo do dyrekcji wszystkich rodzajów szkół znajdujących 
się na terenie archidiecezji, w  którym napisał: W  dniu 3 VI br. przypada 30. 
rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna. W związku z tym Re-
ferat misyjny i katechetyczny Kurii Metropolitalnej organizuje VI Archidiecezjalny 
Kongres Misyjny Dzieci i Młodzieży, któremu towarzyszyć będą także konkursy 
dla trzech poziomów szkół: podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych. 
W celu głębszego przygotowania do świętowania tej rocznicy, zostały opracowane 
specjalne materiały kongresowe, które dołączamy do niniejszego pisma. Materiały te 
zawierają: konspekty katechez, regulaminy konkursów oraz szczegółowy program 
Kongresu. Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszych materiałów kateche-
tom oraz o zachęcenie ich do wzięcia udziału w konkursach i w Kongresie. Żywimy 
nadzieję, że wśród licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży z całej Archidiecezji, 
nie zabraknie na Kongresie również przedstawicieli z Waszej szkoły. Bardzo liczy-
my na umożliwienie przyjazdu grup dzieci czy młodzieży wraz z opiekunami do 
Gniezna tak, byśmy 3 czerwca mogli wszyscy wziąć udział w dziękczynieniu za tę 
niezapomnianą papieską wizytę76. 

List o podobnej treści został także rozesłany do katechetów, w którym ks. biskup 
zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie katechez, zachęcenie uczniów do wzięcia 
udziału w konkursach oraz w kongresie. Mamy nadzieję, że w Gnieźnie uczestni-
czyć będzie wiele grup ze szkół całej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Dnia 3 VI 2009 r. do Gniezna przyjechało blisko półtora tysiąca dzie-
ci i  młodzieży – uczestników VI Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego. 
Od rana w  czterech miejscach stacyjnych uczestnicy Kongresu brali udział 
w misyjnych konkursach, oglądali filmy przypominające pobyt Jana Pawła II 
w Gnieźnie w 1979 r. Z dziećmi i młodzieżą spotykali się również misjonarze. 
W kościele pw. św. Jerzego o swojej w pracy w Albanii i Czadzie opowiadał ks. 
Krzysztof Domagalski; w kościele pw. Świętej Trójcy ks. Zdzisław Pietraszew-
ski mówił o życiu Kościoła na Białorusi; w kościele pw. Jana swoim doświad-

 76 Kuria Metropolitalna: Referat misyjny i  katechetyczny, L.dz. 1001/2009/III, 
Gniezno, dnia 6 kwietnia 2009 r. Niniejsze pismo podpisali także: ks. dr Mieczysław 
Polak oraz ks. dr Franciszek Jabłoński.
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czeniem dzieliła się świecka misjonarka, p. Teresa Lewandowska. Z grupą mło-
dych w Seminarium Duchownym spotkał się ks. prof. Jerzy Stefański, świadek 
pobytów Jana Pawła II w Gnieźnie. Do uczestników Kongresu przyszli rów-
nież gnieźnieńscy biskupi: bp Bogdan Wojtuś i  bp Wojciech Polak, którzy 
wręczyli dzieciom i młodzieży krzyże misyjne. Po spotkaniach w mniejszych 
grupach uczestnicy Kongresu w barwnych i rozśpiewanych korowodach prze-
szli do katedry gnieźnieńskiej, by tam uczestniczyć w uroczystej mszy świętej 
sprawowanej jako dziękczynienie za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II w 30. 
rocznicę jego pobytu w Gnieźnie. Eucharystii przewodniczył prymas Polski, 
kard. Józef Glemp. Wśród zaproszonych gości znalazł się również abp senior 
Tadeusz Gocłowski z Gdańska oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, se-
kretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Homilię 
podczas uroczystości wygłosił abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnień-
ski. Św. Wojciech przyszedł tu z  krzyżem i  Ewangelią, przynosząc moc Ducha, 
która przezwycięża śmierć – mówił abp Muszyński. Minęły wieki i na tej ziemi 
stanął znów misjonarz, największy misjonarz naszych czasów, Jan Paweł II. On 
przyniósł nam w Chrystusowej Ewangelii nową moc i nową nadzieję, które prze-
mieniły świat. On zostawił nam przesłanie, kierowane nie tylko do Polaków, ale 
do całej Europy. Swoją homilię na Wzgórzu Lecha Jan Paweł zakończył słowami, 
które wyryliśmy w granitowym kamieniu: „Pójdziemy ku przyszłości! Weźmijcie 
Ducha Świętego!”. Ewangelia jest zadaniem, które wciąż pozostaje do wypełnienia! 
Ewangelia jest programem dla wszystkich pokoleń – od św. Wojciecha aż po nasze 
czasy. Ewangelia nigdy nie może zamilknąć! Właśnie w ten sposób wciąż idziemy 
ku przyszłości! Stajemy dziś przy relikwiach św. Wojciecha, by uprosić moc bycia 
wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Niech nasze życie, nasze serce, czyny i mo-
dlitwa będą jednością, byśmy byli znakiem Ewangelii w świecie.

Na zakończenie mszy świętej kard. Józef Glemp powiedział: Pozwólcie, 
że powrócę pamięcią do tego wydarzenia sprzed 30 lat. Byłem wówczas młodym 
biskupem na Warmii. Przyjechałem wcześnie rano do Gniezna i w wielkim tłumie 
szedłem na gębarzewskie błonia. Kiedy Jan Paweł II wysiadł z helikoptera, wita-
ły go oklaski i  łzy. A on, jeszcze w drodze do podestu, z którego miał przemówić, 
wymknął się z otaczającego go szeregu księży i biskupów i podszedł najpierw do 
młodzieży: chciał się spotkać z żywym, młodym Kościołem! Tę chęć spotkania okazał 
również tego samego dnia wieczorem, kiedy wyszedł długie godziny śpiewał z mło-
dzieżą z balkonu. Co nam ciekawego powiedział? – mówił dalej Prymas. – Uczył 
u Ewangelii oraz o miłości do Kościoła i ojczyzny. Przyleciałem wczoraj z Chicago, 
gdzie brałem udział w uroczystości 25-lecia polskiej szkoły. Tam, w Ameryce, młodzi 
uczą się języka polskiego – dodatkowo, poza zwyczajnymi, szkolnymi obowiązka-
mi! Uczą się, bo kochają Kościół, a Kościół uczy ich kochać Polskę. I kochają tę Polskę 
czasem bardziej, niż my tutaj umiemy ją kochać… Jan Paweł II w 1979 r. przy-
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pominał w Gnieźnie właśnie to: że kultura polska jest niezwykle cenna, że mamy 
obowiązek ją pielęgnować i nieść w świat.

Po mszy świętej ks. prymas wraz z abp. Henrykiem Muszyńskim wręczyli 
nagrody laureatom konkursów, w których wzięło udział 720 uczniów. Nawią-
zywały one do pielgrzymki papieskiej do Gniezna, 120. rocznicy powstania Pa-
pieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Dotyczyły także osoby św. Pawła 
– żarliwego misjonarza77.

Referat Misyjny w latach 1999-2009 zorganizował sześć Archidiecezjal-
nych Kongresów Misyjnych Dzieci w Gnieźnie. Pierwszy, pod hasłem: Dzieci 
pomagają Świętowojciechowym Misjonarzom, odbył się 23 V 1999 r. Uczestni-
czyło w nim 1471 osób z 61 parafii wraz z opiekunami. Drugi odbył się 4 XI 
2000  r. w  ramach Jubileuszu Małych Misjonarzy. W katedrze gnieźnieńskiej 
zgromadziło się 1700 dzieci z całej diecezji. Trzeci (24 V 2003 r.) zgromadził 
700 dzieci i młodzieży. Czwarty Kongres (20-22 V 2004 r.), pod hasłem Misja 
św. Wojciecha nadal trwa, składał się z  kilku części, a  w  całości poświęcony 
był jubileuszowi 30-lecia pracy Świętowojciechowych Misjonarzy. W sobotę, 
22 maja, odbyła się trzecia część tego Kongresu, czyli pielgrzymka do grobu 
św. Wojciecha dzieci i młodzieży z Ognisk Misyjnych oraz starszych, zrzeszo-
nych w Świętowojciechowej Rodzinie Misyjnej. Łącznie przyjechało do Gnie-
zna 1200 osób. W V Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym, który odbył się 
26 V 2007 r. wzięło udział 650 uczniów z różnych szkół. Celem tego Kongresu 
było uczczenie 50. rocznicy encykliki Fidei donum Piusa XII, która otworzyła 
drogę do pracy misyjnej kapłanom diecezjalnym oraz misjonarzom świeckim. 

W tych sześciu diecezjalnych kongresach uczestniczyło łącznie prawie 
8 tys. dzieci, młodzieży, katechetów, animatorów misyjnych, referentów misyj-
nych, misjologów i misjonarzy.

W ramach kongresów organizowane są m.in. konkursy dla dzieci i mło-
dzieży, które swym zasięgiem obejmują całą archidiecezję. Pierwszy w  roku 
2003 poświęcony był Świętowojciechowym Misjonarzom z  okazji 30-lecia 
ich pracy na misjach. Na konkurs pt.: Misja św. Wojciecha nadal trwa. 30-le-
cie pracy Świętowojciechowych Misjonarzy przesłano 1200 prac. Odbył się on 
w  następujących kategoriach: praca plastyczna, album, album – praca zbio-
rowa, praca literacka (wiersz, opowiadanie), wywiad – reportaż oraz piosen-
ka. Drugi konkurs zorganizowany w roku 2005 poświęcony był św. Teresie od 
Dzieciątka Jezus, patronce misji. Okazją do jego przeprowadzenia była pe-
regrynacja urny z relikwiami św. Teresy w Polsce. Na konkurs przysłano po-
nad 700 prac plastycznych w dwóch kategoriach: witraż oraz mozaika (wyko-

 77 F. Jabłoński, VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny (3 VI 2009 r.) – 30. rocznica wizy-
ty apostolskiej Jana Pawła II do Gniezna (1979-2009), „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 30(2010)70-71.
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nanych przez uczniów szkół podstawowych) oraz 60 prac literackich (napi-
sanych przez gimnazjalistów). W dniu 3 VI 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 
9 w Gnieźnie przeprowadzony został także konkurs wiedzy o św. Teresie dla 
uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VI). Na konkurs ten przy-
jechało 100 uczniów z 50 szkół archidiecezji wraz z opiekunami. Trzeci kon-
kurs (2006) poświęcony był św. Franciszkowi Ksaweremu z okazji 500. rocz-
nicy urodzin (1506-2006). Na konkurs przesłano 270 prac plastycznych oraz 
40 pokazów multimedialnych. Ponadto do konkursu wiedzy przystąpiło 130 
uczniów z 65 szkół. Posumowanie odbyło się 11 V 2006 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 12 w Gnieźnie. Czwarty konkurs (2007) połączony był z obchodami 50. 
rocznicy (1957-2007) encykliki Piusa XII Fidei donum. Na konkurs plastyczny 
i multimedialny pt.: Jan Paweł II – Misjonarz Świata dla uczniów szkół pod-
stawowych przesłano 470 prac plastycznych oraz 100 płyt CD z pokazem mul-
timedialnym. Do konkursu wiedzy na temat encykliki Fidei donum przystąpiło 
35 gimnazjalistów. Piąty konkurs w 2008 r. poświęcony był Papieskiemu Dzie-
łu Misyjnemu Dzieci  z okazji 150. rocznicy powstania tego Dzieła w Polsce 
(1858-2008). Na konkurs przesłano 270 prac plastycznych i 90 pokazów mul-
timedialnych, zaś do konkursu wiedzy przystąpiło 125 uczniów z 55 szkół pod-
stawowych i gimnazjów. 

Oprócz wspomnianych konkursów ogólnodiecezjalnych, Referat Misyj-
ny w 2002 r. zorganizował także konkurs międzyszkolny dla szkół z Gniezna 
i okolic, na temat: Jak wyobrażam sobie pracę misjonarza? Wzięli w nim udział 
uczniowie z 14 szkół. Nadesłano 566 prac plastycznych i 22 komiksy. Podsumo-
wanie konkursu miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 8 w Gnieźnie (która 
była współorganizatorem konkursu)78.

Dla zobrazowania pokongresowych wrażeń niech posłużą dwie relacje. 
Pierwsza z Ogniska Misyjnego z Gniezna: 3 VI 2009 r. uczestniczyliśmy w VI 
Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci i Młodzieży. Wśród dzieci z całej 
archidiecezji była także nasza 32-osobowa grupa. Najpierw poszliśmy do Semina-
rium Duchownego, gdzie m.in. obejrzeliśmy film o tej historycznej już pielgrzym-
ce, otrzymaliśmy krzyżyki misyjne (tak, jak 30 lat temu 12 misjonarzy werbistów 
otrzymało je z rąk samego Ojca świętego) oraz wysłuchaliśmy świadectwa misjo-
narza z Boliwii – o. Eryka Katulskiego. Następnie przeszliśmy do katedry na uro-
czystą Mszę św., którą pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa Prymasa Polski 
sprawowali m.in. księża biskupi. Nad całością czuwał i zachęcał nas do pięknego 
śpiewu ks. Franciszek Jabłoński, dyrektor PDMD. Nasze Ognisko Misyjne mia-
ło w tej Mszy św. szczególny udział: Weronika Leśna zaśpiewała pięknie psalm, 
Wiktoria Różak i Jakub Konieczny czytali komentarz do procesji z darami, kilku-

 78 VI Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci i  Młodzieży. Materiały Kongresowe, 
Gniezno 2009, 5-7.
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nastu z nas niosło dary, a na zakończenie Mateusz Słomian, Dawid Kozanecki, Ja-
kub Konieczny i Dominika Pluta wręczali księżom biskupom kwiaty. Wiktoria Ró-
żak zaś w imieniu wszystkich dzieci obecnych w katedrze takimi oto słowami po-
dziękowała biskupom za wspólne świętowanie: „Kochani nasi Pasterze! Tak bar-
dzo się cieszymy, że możemy wspólnie – dzieci z całej archidiecezji gnieźnieńskiej 
– wraz z Wami, drogi Księże Prymasie, Księże Arcybiskupie i Biskupi, świętować 
30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna. My, mali misjonarze, chcemy 
dziś zapewnić, że w naszych sercach nigdy nie zabraknie miłości do Papieża i całe-
go Kościoła Świętego, także tego na najdalszych krańcach świata. A Wam, nasi Ko-
chani Pasterze, pragniemy tak, jak potrafimy najpiękniej, podziękować za to, że je-
steś tu dzisiaj razem z nami!” 

Na zakończenie Mszy św. ogłoszone zostały wyniki konkursów towarzyszą-
cych Kongresowi. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że uczennica naszej 
szkoły: Wiktoria Różak z  kl. 2b zajęła II miejsce w  konkursie plastycznym „Jan 
Paweł II w Gnieźnie 30 lat temu...” Wiktorii serdecznie gratulujemy! A co z tego 
Kongresu najbardziej zapadło w dziecięcych sercach? Na Kongresie Misyjnym naj-
bardziej podobało mi się wspólne śpiewanie w Seminarium oraz piękne kazanie 
ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Cieszyłem się, że mogłem na tej Mszy św. 
czytać komentarz i wręczać ks. Biskupowi kwiaty ( Jakub Konieczny, kl. 2e). Na 
Kongresie Misyjnym najbardziej podobał mi się film wyświetlany w Seminarium 
o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Gniezna. Bardzo podobała mi się tak-
że Msza św. w katedrze – to, jak śpiewaliśmy i  jak mówił do nas ks. arcybiskup 
(Mateusz Słomian, kl. 2e). Na Kongresie najbardziej podobało mi się rozdawanie 
krzyżyków misyjnych i  Msza św. w  Katedrze. To było duże przeżycie! (Dawid 
Kozanecki, kl. 2e)79.

A oto druga refleksja katechetki ze Sienna. Jak dobrze, że tam byliśmy, że 
był czas na wielbienie Boga, że młodzi ludzie doświadczyli radości modlitwy, mogli 
w niej wypowiedzieć swoją energię i adorować Pana w specyficzny sposób, sponta-
nicznie jednak nie bez szacunku. Oby wspomnienie tych chwil przynaglało ich do 
bliższych relacji z Chrystusem, by uświadomiło im prawdę o młodości i żywotno-
ści Kościoła oraz potrzebie większego zaangażowania się w sprawy misji. Dzięki 
takim spotkaniom, dzieci, widząc wiarę swoich rówieśników, będą miały odwagę 
przyznawać się do niej i żyć zgodnie z jej zasadami. Ognisko Misyjne w SP Sienno 
powstało w maju tego roku, postaram się napisać krótkie sprawozdanie z naszych 
spotkań80. 

 79 E. Zachwieja, Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie na Kongresie Misyj-
nym w Katedrze, www.srm.gniezno.org.pl, 10 VI 2010 r.
 80 J. Hancyk, Relacja z Kongresu w Gnieźnie, Sienno 03.06.2009 r., Archiwum autora 
książki.
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4. Sympozjum i Krzyż Światowych Dni Młodzieży

Po południu, w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie, 
odbyło się sympozjum naukowe na temat Wezwanie do jedności z Wieczernika 
Narodu. Prof. Leszek Mrozewicz, Dyrektor Naukowy Kolegium Europej-
skiego, mówił na temat: Jedność Europy a jedność Kościoła: refleksja historyczna. 
Jako drugi przemawiał abp senior Tadeusz Gocłowski z Gdańska. Temat jego 
przemówienia brzmiał: O solidarną jedność narodu polskiego. Na końcu ks. prof. 
Piotr Mazurkiewicz, Sekretarz Generalny COMECE wystąpił z wykładem 
pt.: Europa: granice jedności, granice różnorodności. 

Zakończenie świętowania papieskiej rocznicy w  Gnieźnie wiązało się 
– podobnie jak zakończenie większości dni podczas pielgrzymek Jana Pawła 
II – z młodzieżą. Wieczorne spotkanie młodych rozpoczęło się o godz. 19.00 
na gnieźnieńskim rynku powitaniem i procesją z Krzyżem Światowych Dni 
Młodzieży, a zakończyło po godz. 22.00 pod balkonem rezydencji arcybisku-
pów, z którego 30 lat temu papież Jan Paweł II po raz pierwszy w tej formie 
spotkał się z Polakami.

Specjalnymi gośćmi spotkania była Katarzyna Jankowska, Wojciech Sych 
i Walenty Kaźmierczak, którzy 30 lat temu w imieniu młodzieży wręczali dar 
Janowi Pawłowi II. Zebrani w gnieźnieńskiej katedrze mogli więc zobaczyć 
najpierw filmowe świadectwo tamtego wydarzenia, a następnie usłyszeć relacje 
tych, którzy brali w nim udział. Wielką niespodzianką było dla nas, że wieczor-
ne spotkanie nie odbywało się w miejscu, w którym w południe sprawowana była 
papieska Msza, ale właśnie na balkonie – mówiła Katarzyna Jankowska, dziś 
zastępca dyrektora II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie. 
Czekaliśmy przy ołtarzu, a od Rezydencji oddzielał nas potężny tłum, przez który 
musieliśmy się jakoś przedrzeć.

Trzeba było użyć łokci! – śmieje się Walenty Kaźmierczak, obecnie zastępca 
dyrektora ZOZ w Gnieźnie. Ale przedarcie się przez tłum było najtrudniejszą 
częścią, potem było łatwiej. To było jeszcze przed zamachem, wejść do Rezydencji 
było łatwo. Pilnujący drzwi pan zapytał nas do kogo, powiedzieliśmy, że do papieża 
– a on nas wpuścił. Tamto spotkanie z pewnością mocno wpłynęło na nasze póź-
niejszy wybory – mówił Wojciech Sych, dziś sędzia Sądu Okręgowego w Po-
znaniu. Z czasem coraz częściej wracałem do tamtego dnia, który w zestawieniu 
z usłyszanym wcześniej „Nie lękajcie się!” wiele razy ważył na moich decyzjach. 
Otworzyć drzwi Chrystusowi oznacza dla mnie żyć w prawdzie. Wiedziałem, że 
nie mogę żyć w podwójnej moralności, że muszę mieć odwagę mówienia i czynienia 
tego, co jest zgodne z moimi przekonaniami.

Swoje przesłanie do młodych zgromadzonych w katedrze skierował abp 
Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński. Po chwili cichej modlitwy wo-
kół Krzyża ŚDM wszyscy przeszli pod rezydencję, zrobiło się tam kolorowo od 
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flag i transparentów. Z balkonu, z którego 30 lat temu przemawiał Jan Paweł 
II, głos zabrali wszyscy gnieźnieńscy biskupi. Abp Muszyński wspominał, jak 
będąc jeszcze diecezjalnym księdzem zgubił gdzieś swoją rodzinę i stał sam na 
schodach nie wiedząc, że kiedyś przyjdzie mu mieszkać tu jako arcybiskupowi, 
i jak rozdawał obrazki, które podał mu jego znajomy z rzymskich studiów, ks. 
Stanisław Dziwisz. 

Bp Bogdan Wojtuś podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II praco-
wał w  sekretariacie bp. Michalskiego, odpowiedzialnego za przygotowania. 
Tamto spotkanie pod balkonem – tak mi dziś przyszło to skojarzenie – było pierw-
szym doświadczeniem późniejszych Światowych Dni Młodzieży – wspominał bp 
Wojtuś. Jan Paweł II całkowicie przejął inicjatywę i porwał młodych za sobą. Pry-
mas Wyszyński wielokrotnie próbował tu skończyć, ale nie dawał rady. A ja myśla-
łem wówczas, że za tym papieżem to warto iść! Miał w sobie tyle siły, wiary i dy-
namizmu, że chciało się iść za nim! 

Bp Wojciech Polak pokazał najpierw młodym, w  którym miejscu jako 
nastoletni chłopak stał podczas pamiętnego spotkania – a potem zaintonował 
pieśń Liczę na Ciebie Ojcze, którą młodzież natychmiast podchwyciła. Tak to 
wtedy brzmiało! Z tego wzgórza! – wołał bp Polak. Za chwilę zabrzmiała Barka, 
potem następne śpiewy, nie zabrakło nawet Sto lat odśpiewanego dla każdego 
z biskupów, którzy żartowali i śpiewali razem z młodzieżą. Spotkanie zakoń-
czyło się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem, a młodzież do późnego 
wieczoru miała możliwość indywidualnej cichej modlitwy przy Krzyżu ŚDM 
– darze Jana Pawła II81.

W czwartkowy poranek Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bożej opuściły Gnie-
zno. Od rana trwała jeszcze w katedrze osobista adoracja. O godz. 9.00 została 
odprawiona msza święta, której przewodniczył bp Wojciech Polak. W homilii 
biskup mówił o wielkim dziele Boga, jakim jest miłość Jezusa do nas na krzy-
żu. Wielokrotnie kierował do nas o tym przesłanie nasz wielki rodak: Uczył nas 
Jan Paweł II swoim słowem. Uczył też przykładem swojego umiłowania krzyża 
i  swojego zjednoczenia z  krzyżem Jezusa. Przed trzydziestoma laty, gdy stanął 
w Gnieźnie, wskazywał, że przychodzi tutaj ukazywać te drogi, które na różny 
sposób prowadzą z  powrotem w  stronę Wieczernika Zielonych Świąt, w  stronę 
Krzyża i Zmartwychwstania. Po mszy świętej Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bo-
żej zostały przekazane przedstawicielom diecezji łowickiej82.  

 81 Por.www.archidiecezja.pl oraz www.ddmgniezno.pl, 10 V 2010 r.
 82 Tamże.
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5. Wspomnienia… po 30 latach83

Ks. Franciszek Jabłoński
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Gnieźnie

Gdy otrzymałem propozycję napisania kilku wspomnień o wizycie Jana Pa-
wła II w Gnieźnie w 1979 r., zrobiło mi się smutno. Przecież mnie tam nie było. 
I zacząłem przypominać sobie, dlaczego. W rodzinnej miejscowości oddalonej zale-
dwie 30 km od Gniezna mówiono przed papieską wizytą, że wyjazd na spotkanie 
z papieżem do Gniezna to „bardzo niebezpieczna wyprawa”. Można nawet tam 
zginąć stratowanym przez ludzi. Po drugie parkingi będą bardzo daleko oddalone 
od Gniezna i będzie trzeba iść pieszo wiele kilometrów. Ta antypapieska propagan-
da spowodowała, że ani ja, ani nikt z mojej rodziny nie był obecny na spotkaniu 
z Ojcem świętym. Po wizycie papieża ówczesny ks. proboszcz rozprowadzał w pa-
rafii slajdy oraz kasetę magnetofonową z nagraniem fragmentów homilii i spotka-
nia z młodzieżą. Kasetę tę słuchałem bardzo często przez następne lata. Do dzisiaj 
pamiętam wiele słów i słyszę barwę głosu papieża. Dzięki Ojcu świętemu poznałem 
wiele piosenek religijnych, a także ludowych, w tym góralskich. Tak też zaczęło się 
moje zainteresowanie życiem Jana Pawła II. Jako młodzieniec w liceum kupowa-
łem gazety z podróży papieskich i wklejałem do specjalnego zeszytu. Sądzę, że był 
to początek mojej drogi powołania kapłańskiego. Kolejny wątek, który już w pracy 
naukowej kierował mnie do pierwszej wizyty papieża w Gnieźnie, to wręczenie 
krzyży misyjnych przez papieża 12 werbistom. Ten zwyczaj powtórzono w czasie 
kolejnej wizyty papieża w Gnieźnie w 1997 r. i kontynuowany jest aż do dziś. 

Bp Bogdan Wojtuś
Biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej

Pierwsza wiadomość o planowanej wizycie Jana Pawła II w Polsce i w Gnieź-
nie dotarła do mnie, gdy byłem na pielgrzymce w Ziemi Świętej w lutym 1979 r. 
Było to zaskoczenie, niedowierzanie i potem wielka radość, że papież przyjeżdża 
do Polski i będzie w Gnieźnie. Po powrocie z pielgrzymki kard. Stefan Wyszyński 
powołał specjalny komitet, którego celem było przygotowanie wizyty papieża. Jego 
przewodniczącym został bp Jan Michalski. Mnie przydzielono sprawę nagłośnie-
nia i służby zdrowia. Naszym zadaniem były rozmowy z ówczesnymi władzami. 
Jeżeli chodzi o moją działkę – nagłośnienia, to ku mojemu zdziwieniu było to wyko-
nane przez władze w 100%. Megafonizacja objęła całą trasę od katedry, plac przy 

 83 Wspomnienia z papieskich pielgrzymek pochodzą z artykułu ks. F. Jabłońskiego, 
Bardzo niebezpieczna wyprawa, art. cyt., 12-13.
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katedrze, rynek i ulice oraz drogi do oddalonego ok. 10 km od Gniezna poligonu 
wojskowego w Gębarzewie, gdzie wylądował i skąd odleciał Jan Paweł II. W cza-
sie przygotowań do wizyty było wiele utrudnień ze strony władz państwowych, 
utrudnienia administracyjne, liczne zakazy i nakazy. W mediach i w zakładach 
pracy poprzez „szeptaną propagandę” straszono ludzi na wiele sposobów, aby ich 
zniechęcić do wyjazdu na spotkanie z papieżem. Straszono, że nie będzie wystar-
czającej opieki medycznej. Po ulicach Gniezna jeździły odkryte samochody dostaw-
cze, na których znajdowały się trumny. Mówiono, że w czasie spotkania nie będzie 
żywności. Stąd pielgrzymi zabierali prowiant ze sobą. A potem okazało się, że było 
bardzo wiele kiosków z jedzeniem. W czasie rozmów z władzami były też petycje, 
aby były zorganizowane dodatkowe pociągi. W efekcie końcowym było ich bardzo 
dużo, ale do czasu wizyty nie podano rozkładu jazdy, nie można więc było nic ogła-
szać ani zachęcać wiernych w parafiach. 

I nadszedł dzień przyjazdu papieża w dniu 3 VI 1979 r. W programie zaplano-
wane było: uroczystość powitania papieża w Gębarzewie, Msza św. na placu przy 
katedrze i popołudniowe spotkanie z młodzieżą oraz w dniu następnym pożegna-
nie w Gębarzewie. Było jeszcze zaplanowane spotkanie z mieszkańcami Gniezna 
i chorymi przy kościele św. Michała oraz z klerykami w seminarium. Te spotkania 
jednak nie doszły do skutku. Ku zdumieniu wszystkich, już o 3 w nocy wyruszali 
wierni ze śpiewem do Gębarzewa84. Tam przed przyjazdem odprawiona została 
Msza św. Gdy wylądował helikopter z papieżem, wszystkich ludzi ogarnął niespo-
tykany entuzjazm. Wyszedł młody, uśmiechnięty, szczęśliwy papież, radujący się, że 
mógł przyjechać do początków państwa polskiego. Pomimo tych wszystkich, wcze-
śniej wspomnianych trudności przybyło na spotkanie bardzo dużo wiernych. Entu-
zjazm ludzi był nie do opisania. Jakby uniesieni na skrzydłach nowej nadziei. Po 
skończonym nabożeństwie i przemówieniu papież udał się do Gniezna. Cała trasa 
wypełniona była ludźmi. Sam widziałem papieża w czasie jego pobytu w Gnieźnie 
kilka razy. Dawał on odczucie bliskości. Wielu ludzi mówiło, że patrzył na nich, 
tak, jakby ich znał. Papież wytwarzał osobistą więź z każdym napotykanym czło-
wiekiem. Tym bardziej, że wielu wiernych z Gniezna spotykało się z nim bezpo-
średnio wcześniej na odpustach ku czci św. Wojciecha, na które przybywał każdego 
roku. On znał bardzo dobrze samo Gniezno i wiernych. Papież życzył sobie, aby 
na Mszy św. był obecny obraz nawiedzenia – Matki Bożej Częstochowskiej, któ-
ry wędrował po parafiach archidiecezji (Peregrynacja obrazu zakończyła się 24 VI 

 84 Według informacji podanych przez ks. kan. Kazimierza Kocińskiego, który w ko-
mitecie organizacyjnym pielgrzymki papieskiej odpowiedzialny był za budowę ołtarzy, 
sprawy organizacyjne (m.in. karty wstępu) oraz za kontakty z przedstawicielami in-
nych diecezji, które pragnęły wziąć udział w spotkaniu z papieżem, w spotkaniu w Gę-
barzewie uczestniczyło ok. 400 tys. ludzi. Natomiast na mszy świętej przy katedrze ok. 
30 tys., a na spotkaniu z młodzieżą było ok. 15 tys. [przypis autora].
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1979 r.). Papieska homilia przerywana była częstymi oklaskami. Po Mszy św., po 
południu, miało miejsce ważne spotkanie z młodzieżą. Był przygotowany specjal-
ny program, ale papież jakby sam wziął to spotkanie w swoje ręce i je prowadził. 
Trwało ono bardzo długo. Z balkonu Pałacu Arcybiskupów Gnieźnieńskich miał 
bardzo dobry widok i możliwość nawiązania kontaktu z młodzieżą. Jego śpiew, 
żarty, wspomnienia i przekomarzanie się wytworzyły przyjacielską i niesamowitą 
atmosferę. Było to zaskoczenie, a nawet szok, szczególnie dla starszych księży, którzy 
mieli w pamięci postacie poprzednich papieży.

Ks. Andrzej Grzelak
Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wieczystego Kapłana w Gnieźnie

I dlatego dobrze, że widzę tutaj przed oczyma ten napis: w siostrzanym języ-
ku, w języku św. Wojciecha: „Pamatuj Otče na své české deti”. Byłem wówczas neo-
prezbiterem. Przed pielgrzymką papieską gościłem w Kruszwicy u rodziny kolegi, 
kapłana. W tej rodzinie nocowała grupa Czechów, która przyjechała do Polski na 
spotkanie z papieżem. Siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. 
I w pewnym momencie zapytałem ich, czy mają jakiś transparent. Odpowiedzieli, 
że nie. Wówczas poszukaliśmy jakiś brystol i goście z ówczesnej Czechosłowacji na-
pisali na nim hasło. Potem jechaliśmy z nimi do Gniezna. Mijając wszystkie kon-
trole dojechaliśmy szczęśliwie na miejsce. I w czasie homilii totalne zaskoczenie dla 
nich, jak i dla mnie. Papież nawiązuje do słów na tym transparencie. Ja w czasie 
Mszy św. miałem dyżur spowiedniczy. W pewnym momencie uświadomiłem sobie 
tak naprawdę, że nie jest to już ten sam kard. Wojtyła, którego znałem z odpustów 
ku czci św. Wojciecha, ale Jan Paweł II – następca św. Piotra85. 

O. Jan Szweda SVD
Jeden z  12 misjonarzy, którzy 30 lat temu otrzymali misyjne krzyże z  rąk Jana 
Pawła II. O. Jan Szweda SVD obecnie pracuje w Papui Nowej Gwinei. Wywiad 
z nim przeprowadził o. Józef Maciołka SVD86.

30 lat temu, 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie, otrzymałeś krzyż misyjny z rąk 
papieża Jana Pawia II w grupie 12 werbistów neoprezbiterów. Jak zapamięta-
łeś tamten dzień?

Pamiętam go bardzo dobrze. Pamiętam bardzo długie przejście do ołta-
rza wśród tłumów ludzi. Siedzieliśmy daleko od ołtarza w cieniu, pod lipa-

 85 Tamże.
 86 J. Maciołka SVD, Krzyż misyjny, „Misjonarz” 10(2009)23.
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mi. Nie wiadomo było, czy dostaniemy te krzyże, bo ich wręczenie nie było 
w pierwotnym programie spotkania z Ojcem Świętym w Gnieźnie. Pomysł 
wręczenia krzyży był inicjatywą w ostatniej chwili werbisty, o. Bronisława Po-
ćwiardowskiego. Pamiętam długie oczekiwanie. I w końcu na zakończenie eu-
charystycznego spotkania z papieżem nastąpiło wręczenie krzyży misyjnych. 
Kiedy podszedłem do papieża, musiał się mocno wychylić ze swojego fotela, 
aby założyć mi ten krzyż. A potem powiedział mi: Szczęść Boże pracy misyjnej 
na Nowej Gwinei.

Jak zapamiętałeś papieża z tego spotkania?
Papież był radosny i pełen energii. Szczególnie wieczorem, w przededniu 

samej uroczystości. Pamiętam też ludzi pełnych euforii. Wokoło pełno policji. 

 Jaka była atmosfera tego spotkani z Ojcem Świętym w Gnieźnie? 
To był bardzo szczególny dzień. Byłem jednym z tych 12 wybranych do 

przyjęcia krzyży misyjnych z rąk papieża. Długie oczekiwanie pełne nadziei, 
radość przemieszana z niepewnością. Pamiętam potężny śpiew zgromadzone-
go ludu zlewający się w jeden głos. Polityczne implikacje przemowy papieża 
i niepewność, jak zareaguje policja. Dzieliłem z innymi oczekiwanie i nadzie-
ję, że papież wskaże nam drogę i da nam moralne wsparcie.

Czy odwiedziłeś jeszcze kiedyś Gniezno? 
Nie, nigdy później nie byłem w Gnieźnie.

Jak potoczyły się potem Twoje losy?
Wyjechałem z Polski najpierw do Irlandii, gdzie przez rok uczyłem się an-

gielskiego. Następnego roku, tzn. w 1980 r. dotarłem do Papui Nowej Gwinei. 
Pracowałem najpierw pod opieką innych na stacjach misyjnych Bongos i Yan-
goru, a potem już samodzielnie w Yassip. W 1986 r. podjąłem studia pastoralne 
w Manili na Filipinach, po czym pracowałem w Tangugo w centrum szkolenia 
katechetów diecezji Wewak. Od 1993 r. przez dwa lata kontynuowałem studia 
pastoralne na Filipinach, a  potem pracowałem przez rok na amerykańskiej 
wyspie Samoa. Od 1996 r. do 2001 r. włącznie byłem dyrektorem Instytutu 
Liturgiczno-Katechetycznego w Goroka przy Konferencji Episkopatu Papui 
Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Przez sześć lat byłem prowincjałem Nowo-
-gwinejskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. W 2008 r. wyjechałem 
do Australii i Europy na rok sabatyczny, a obecnie pełnię funkcję proboszcza 
w parafii na wyspie Karkar w diecezji Madang.

Czy masz jeszcze ten krzyż misyjny, czy może zagubił się gdzieś przy tak 
wielu przeprowadzkach? 
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Mam go do dziś. Gdziekolwiek byłem, ten krzyż misyjny był zawsze ze 
mną w miejscu mojego przeznaczenia, zawieszony na ścianie mojego pokoju. 

Jakie znaczenie miało dla Ciebie wręczenie krzyża misyjnego 30 lat temu? 
Ten krzyż był dla mnie symbolem tego, że jestem misjonarzem, że nie 

jestem tu, bo ja tego chcę, ale dlatego, że jestem posłany. Był symbolem pójścia 
za Chrystusem w świat. 

Co znaczy ten krzyż misyjny dziś? 
Jest symbolem mojej misji. Przypomina mi o  tym, że mam nieść krzyż 

mojego misyjnego posłania. Już nie tyle to, że idę za Chrystusem z krzyżem 
głosić Ewangelię, ale to, że mam dźwigać mój krzyż każdego dnia 

Jan Paweł II przeszedł już do historii. Twój krzyż misyjny jest przy Tobie. 
Kim jest dla Ciebie dziś Jan Paweł II?

Jan Paweł II był papieżem przez większość lat mojego misyjnego życia. 
Czuję jego obecność w moim życiu. W czerwcu 1979 r. otrzymałem z jego rąk 
krzyż misyjny. W październiku tego samego roku znalazłem się w Irlandii na 
spotkaniu z papieżem w Dublinie w Phoenix Park. Po głównej uroczystości 
urządzono tam małe spotkanie dla grupy Polaków z irlandzkiej Polonii. Byłem 
gdzieś w środku tej grupy. Papież przechodził i witał się z tymi w pierwszym 
rzędzie. W pewnej chwili podniósł głowę i spojrzawszy na mnie zapytał: Jak 
tam Nowa Gwinea? W 2004 r. w wypadku samochodowym uszkodziłem sobie 
kręgosłup. Cierpiałem potem na silne bóle kręgosłupa i miałem ograniczone 
możliwości poruszania się. W noc pogrzebu papieża, po transmisji z pogrzebu 
poszedłem do kaplicy i odczułem ogromne promieniujące ciepło w plecach 
i moje bóle ustały. Poczułem, że jestem uzdrowiony. Dla mnie Jan Paweł II 
wciąż jest żywy i wciąż obecny.

Aleksander i Barbara Szanieccy87

Misyjne małżeństwo z archidiecezji gnieźnieńskiej od 2007 r. pracujące w Tanzanii.

Kiedy wiadomo było, ze Ojciec święty przyjedzie do Gniezna, dostaliśmy za-
proszenie od cioci Edwiny. Mieliśmy przyjechać wcześniej, aby pomóc w dekoro-
waniu domu. Została do tego zaangażowana cała rodzina; mój tato zrobił wielki 
kielich i okleił go złotą cynfolią oraz blejtram, na którym naszkicowałam węglem 
portret Jana Pawła II, mnóstwo liter, wstążek, obrazów. Wzięliśmy tydzień urlo-

 87 List Państwa Barbary i Aleksandra Szanieckich z Tanzanii, Kowak 31 V 2009 r., 
archiwum autora książki.
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pu wypoczynkowego i  z  trójką małych dzieci pojechaliśmy do rodzinnego miasta 
Olka. Te dni wspominam jako czas spędzony na rysowaniu, klejeniu wycinaniu, 
przymierzaniu i uczeniu sie pokory, bo ciocia miała zupełnie inną wizję dekoracji. 
Wieczorami chodziliśmy do kościoła, bo trwały nabożeństwa przygotowujące wier-
nych również od strony duchowej. Ze soboty w południe utrwalił się tylko w mo-
jej pamięci przejazd główną ulicą z lotniska w Gębarzewie. Ludzie rzucali żywe 
kwiaty pod koła papamobile, machali chorągiewkami, wstążkami i płakali. Ja też 
płakałam i przez chwilę wydawało mi się, ze Ojciec święty popatrzył tylko na mnie, 
i tylko do mnie uśmiechnął się, i tylko mnie pobłogosławił i dojrzał w tłumie. Kiedy 
wracałam do domu na Sienkiewicza i popatrzyłam na udekorowany dom, przez 
chwilę pomyślałam, że tyle pracy, tyle zachodu, a nawet tego nie zobaczył nasz Gość, 
ale my, wszyscy jego stali i czasowi mieszkańcy, czuliśmy się w nim bardzo świą-
tecznie. Ciocia przygotowała na ten czas same specjały, tak więc nawet jedzenie 
podkreślało świąteczny nastrój. Ciągle przychodzili goście, najczęściej była to dalsza 
rodzina i przyjaciele mieszkający w okolicy Gniezna. Nazajutrz była msza święta 
w katedrze. Staliśmy na ulicy przed katedrą, blisko głośnika. Tyle ludzi, tyle rozpro-
mienionych twarzy. W czasie homilii usiadłam na krawężniku jezdni, głowę poło-
żyłam na kolana i wsłuchiwałam się w każde słowo. Niosły nadzieję, wzywały do 
przebudzenia, do odrzucenia lęku i rozpaczy. Jednak wtedy te słowa wydawały się 
tylko pobożnym życzeniem, a nie proroctwem. Staliśmy za blisko pałacu prymasow-
skiego, więc musiałam zadzierać głowę, aby widzieć papieża stojącego na balkonie. 
Pamiętam „Barkę” śpiewaną wiele razy, a ja ze łzami mówiłam w duszy do Boga, 
że to nie o mnie ta pieśń, bo nie potrafię zostawić swej barki, czyli wszystkiego, co 
mnie zatrzymuje, i pójść za Panem. I było mi z tego powodu bardzo, bardzo smuto. 
Potem już zawsze, kiedy śpiewano „Barkę”, miałam łzy w oczach i przywoływałam 
te gnieźnieńskie wspomnienia. Ale lata mijały, te dobre i te byle jakie. A On nas 
ciągle błogosławił i nauczał. Aż odszedł tak pięknie, jak żył, do Domu Ojca, i nie 
przestaje błogosławić stojąc w niebiańskich oknach. W końcu zostawiliśmy „barkę” 
i powędrowaliśmy w daleki świat.

Jadwiga i Leszek Kowalscy88

Małżeństwo ze Żnina

W tym czasie byłem uczniem 2 klasy liceum ogólnokształcącego w Żninie. Na spo-
tkanie z Ojcem świętym obawiałem się udać. Była rozpowszechniana propaganda do-
radzająca ostrożność i piętrząca ewentualne zagrożenia. Od koleżanki, której mama 
pracowała w PKS-ie dowiedziałem się o tym, że kursują niektóre autobusy liniowe. 

 88 Relacja z udziału w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Gnieźnie, 3 VI 
1979 r., archiwum autora książki.
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Razem z nią i jeszcze kilkunastoma osobami udałem się do Gniezna w dniu 3 VI 1979 
r., około godziny 12.30. Na miejsce dotarliśmy bez problemów, mijając po drodze licz-
nych pielgrzymów i widząc duże ilości zaparkowanych samochodów na parkingach 
polowych przed Gnieznem. W czasie mszy św. przed katedrą byłem w odległości kil-
kunastu metrów od ołtarza. Mogłem dość swobodnie się przemieszczać, pomimo dużej 
liczby wiernych. Po mszy uczestniczyłem w spotkaniu z Papieżem, który przemawiał 
do młodzieży z balkonu Pałacu Prymasowskiego w towarzystwie Prymasa Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Do domu wróciłem wieczorem autobusami dwuetapowo 
(były zorganizowane kursy wahadłowe). Ze Żnina była w tym dniu zorganizowa-
na przez księdza Andrzeja Rosińskiego pielgrzymka rowerowa do Gniezna. Wzięła 
w niej udział moja ówczesna koleżanka z klasy Jadwiga Nyka, a obecnie żona. Trasa 
wiodła bocznymi drogami min. przez Rzym. Mogło wziąć w tym udział około dwu-
dziestu osób. Wyjazd był wcześnie rano, a powrót późnym wieczorem. Trasa liczyła 
w sumie około 80 km. Przed Gnieznem rowery zostały zostawione w gospodarstwie 
i dalsza droga odbyła się pieszo. W Gnieźnie grupa ta stała w odległości około 1 me-
tra od papieża udającego się z Pałacu Prymasowskiego na mszę św. do ołtarza przed 
katedrą. Mimo ogromnego wysiłku fizycznego nikt nie czuł się zmęczony. Dzień był 
bardzo upalny. Wszyscy byli zauroczeni osobą Papieża i chłonęli Jego słowa. Był jed-
nym z nas i doskonale rozumiał nasze problemy. Każdy miał wrażenie, że papież 
mówi właśnie do niego. Jednoczył się z nami w modlitwie, śpiewie i żartach. Przykry 
był moment rozstania i każdy chciał to przesunąć w czasie jak najdłużej. Burzliwymi 
owacjami staraliśmy się zatrzymać Ojca Świętego jak najdłużej. Reagowaliśmy na 
każde Jego słowo i gest. Czuliśmy się wyjątkowi, gdyż Papież uświadamiał nam na-
szą wartość i godność. Ten Dzień pozostawił w każdym z nas niezatarte wspomnie-
nia do końca życia. Mamy świadomość, że żyliśmy w wyjątkowych czasach, z wyjąt-
kowym Człowiekiem!

Na zakończenie wspomnień z papieskiej pielgrzymki zostaną zaprezen-
towane dwie nagrodzone prace w konkursie zorganizowanym w ramach VI 
Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego na wspomnienie z  papieskiej piel-
grzymki widziane oczami rodziców.

Dariusz Jóźwiak
(Wywiad Kingi Jóźwiak – uczennicy kl. IV z Gniezna z jej tatą – Panem Dariu-
szem Jóźwiakiem)

Pozwól Tato, że dziś chciałabym dowiedzieć się, jak Ty wspominasz pierw-
szą wizytę Papieża Jana Pawła II w naszym mieście, tę sprzed 30 lat…

Ile wtedy miałeś lat i w której klasie szkoły byłeś?
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Miałem 17 lat i chodziłem wówczas do III klasy naszego Liceum Ekono-
micznego.

Skąd dowiedziałeś się, że Ojciec Święty odwiedzi nasze miasto?
Na jednej z  lekcji religii, zimą 79 roku, nasz ówczesny prefekt, ks. Zbi-

gniew Kaptuczak powiadomił nas, że podczas swej drugiej, od początku pon-
tyfikatu pielgrzymce, tym razem do Polski, w programie znalazło się również 
nasze miasto.

Co poczułeś, gdy się o tym dowiedziałeś?
Jak większość moich kolegów i koleżanek byłem wzruszony i dumny, że 

po raz pierwszy w historii Papież odwiedzi nasze miasto i, podobnie jak wszy-
scy, spodziewałem się, że pozostawi nam wskazówki – słowa, które wskażą 
nam, jak mamy żyć i postępować.

Jak wówczas wyglądały przygotowania do przyjęcia Papieża Polaka 
w naszym mieście?

Biegły one jakby dwutorowo. Z jednej strony władze miasta odnawiały fa-
sady domów na  trasie spodziewanego przejazdu Papieża. Wybudowano fon-
tannę na rynku, dokonano inspekcji balkonów pod względem bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy, że były to czasy, w których system komunistyczny trzymał się moc-
no. Natomiast w parafiach dbano o przygotowanie nas od strony duchowej przez 
częstą spowiedź, komunię święta, naukę pieśni, w tym tak ukochanej przez Pa-
pieża Barki odśpiewanej Mu podczas wieczornego spotkania z młodzieżą. Kole-
ga należał do chóru katedralnego, więc ćwiczono tam m.in. Gaudę Mater Polonia. 
Uczniowie z naszej szkoły, pod kierunkiem ks. Kapturczaka, przygotowywali się 
do powitania Ojca Świętego podczas spotkania z młodzieżą.

Jak wspominasz tato, ten dzień pielgrzymki?
Papież przybył do Gniezna w niedzielę, 3 VI 1979, i miał tu nocować, aby 

rano, następnego dnia udać się helikopterem do Częstochowy. Był to drugi 
dzień jego pobytu w Polsce. Ojciec święty wylądował śmigłowcem na tere-
nach byłego poligonu w Gębarzewie, gdzie został uroczyście powitany. Potem 
odkrytym ciężarowym samochodem przejechał ulicami: Wrzesińską, Dwor-
cową, Lecha i Chrobrego do katedry. Na trasie przejazdu wszędzie witały go 
tłumy ludzi powiewające chorągiewkami o barwach narodowych, papieskich 
i maryjnych, w jakie zresztą przybrane było całe Gniezno. W oknach ludzie 
umieszczali obrazy Maryi, krzyże, portrety Papieża, świece i lampki oraz wstę-
gi. Wszędzie czuło się atmosferę wielkiego święta i  wyczekiwania. Muszę 
przyznać, że nigdy wcześniej nie widziałem tak pięknie przybranego miasta 
ani nie odczuwałem takiej atmosfery.
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Czy miałeś okazję oglądać papieża na żywo?
Tak i to dwukrotnie. Poszliśmy najpierw z jednym z kolegów witać Go na 

trasie przejazdu, gdzie było stosunkowo mało ludzi i można było swobodnie 
stanąć przy samej krawędzi jezdni. Papież w białej sutannie stał na platformie 
samochodu i witał zgromadzonych na trasie przejazdu raz po raz ich błogosła-
wiąc. Nie byłem na popołudniowej mszy pod katedrą, wraz z kolegami ogląda-
liśmy jej transmisję w lokalnym programie telewizji. Poszliśmy z innym kolegą 
dopiero na wieczorne spotkanie z młodzieżą i tam mieliśmy okazję słuchać Go 
i oglądać na żywo, choć z nie najbliższej odległości.

Jaki moment z tego spotkania najbardziej utkwił w Twej pamięci?
Sądzę, że było ich kilka. Na pewno początek, kiedy to delegacja młodzieży 

witała Ojca Świętego na balkonie Pałacu Arcybiskupów m.in. był tam ks. Kap-
turczak. Na pewno słowa papieża skierowane do nas, abyśmy pamiętali o roli 
kultury w życiu i świadomości narodu na przykładzie pieśni Bogurodzica. Poza 
tym niesamowitą, gorącą atmosferę takiej wspólnoty serc, którą zgotowała na-
szemu Ojcu Świętemu młodzież, przerywając owacjami i brawami jego słowa, 
śpiewając pieśni. Czuło się, że Papież doskonale wyczuwa nastrój młodzieży 
i dobrze się wśród nas czuje, co się zresztą przełożyło na to, że spotkanie prze-
ciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Kiedy zaś, już po zachodzie słoń-
ca, wraz z naszym Gościem odśpiewaliśmy Barkę atmosfera zrobiła się taka, 
jak podczas jakiegoś obozu harcerskiego, na którym zabrakło tylko ogniska. 
Wówczas czuło się, że wraz z Papieżem tworzymy jakby ogromną duchową 
rodzinę w  taki sposób, że długo nie mogliśmy opuścić placu przed katedrą 
pod balkonem, z którego rozmawiał z nami, aż prymas musiał nas upomnieć, 
abyśmy dali Papieżowi czas na spoczynek, a sami też szli do domów.

Co wyniosłeś ze spotkania z Papieżem?
Byłem duchowo przygotowany na przybycie Papieża: uczęszczałem regu-

larnie na nabożeństwa, odbywałem częstą spowiedź, przyjmowałem komunię, 
często się modliłem. Myślę, że coś z  tej atmosfery przetrwało jeszcze przez 
pewien czas w sercach mieszkańców naszego miasta. Miało się wrażenie, że 
wszyscy jakby stali się lepsi, milsi dla siebie i wyciszeni89.

 89 Prace konkursowe VI Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci i  Mło-
dzieży, archiwum autora książki.
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p. Renata Radzińska
(Wywiad Pauliny Radzińskiej – uczennicy kl. VI ze Srzałkowa z jej mamą)

W sobotę, 2 VI, całą rodziną zasiedliśmy przed telewizorem. Oglądaliśmy 
przylot Ojca świętego do Warszawy i powitanie na Okęciu, a później transmisję 
mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Wieczorem mój brat przyniósł dwie „wejściów-
ki” na mszę świętą do Gniezna, które dał mu proboszcz naszej parafii. Okazało się, 
że nie było chętnych na wyjazd, dlatego też dał jemu z nadzieją, że może skorzysta 
nasza rodzina. Mama zastanawiała się, co zrobić. Wcześniej, w  mediach, odra-
dzano wyjazdów na spotkania z Ojcem świętym sugerując, że będzie tłok, a ludzie 
się zadepczą. Podobno były już przygotowane trumny dla tych, którzy tam zginą. 
Osobiste spotkania z Papieżem – Polakiem miały nam zastąpić transmisje telewi-
zyjne. Po namyśle mama stwierdziła, że skorzystamy z tych „wejściówek” i we dwie 
pojedziemy do Gniezna. Okazja bezpośredniego spotkania z Ojcem świętym może 
się nie powtórzyć. I miała rację. Następnego dnia rano pojechałyśmy do Wrześni. 
Tam wsiadłyśmy do specjalnego pociągu jadącego do Gniezna. Był prawie pusty. 
Pomyślałyśmy sobie, gdzie te tłumy, którymi tak nas straszono? Dojechałyśmy do 
Gniezna i spokojnie przeszłyśmy przez miasto. Służby porządkowe sprawdziły na-
sze „wejściówki” i mogłyśmy iść dalej. Z niecierpliwością czekałyśmy na przyjazd 
Ojca świętego. Było wtedy bardzo ciepło. Dla ochłody kupiłyśmy sobie lody, pyszne, 
w wafelkach. Ich smak pamiętam do dziś. Ale to nic. Ważniejsze jest to, co wydarzy-
ło się później. Stałyśmy przy samym krawężniku chodnika. Z daleka widziałyśmy 
już, że zbliża się oczekiwany Gość. Nadjechała kawalkada samochodów i motocykli. 
I wreszcie jest! Tuż obok nas przejechał Ojciec święty w swoim papamobile. Jego 
uśmiechnięta twarz i znak krzyża kreślony dłonią. To był niesamowity widok. Łzy 
same cisnęły się do oczu. Potem skierowałyśmy się bliżej ołtarza, gdzie Jan Paweł 
II miał odprawić mszę świętą. Msza święta dobiegła końca. Zgromadzeni wierni 
w spokoju zaczęli się rozchodzić. My też udałyśmy się na dworzec kolejowy. Szczę-
śliwie wróciłyśmy do domu. Nieprawdą okazały się przepowiednie płynące z me-
diów. Nikt nikogo nie stratował, nikomu nic się nie stało. A te „wejściówki” poda-
rowane przez naszego proboszcza były dla nas „darem od Boga”. Spotkanie z Ojcem 
świętym w  Gnieźnie było dla mnie, młodej dziewczyny, ogromnym przeżyciem, 
pozostanie w mym sercu na zawsze.





4.

Katecheza: 
 Z czym na misje? Wręczenie krzyży 

 misyjnych w Gnieźnie 

Cel katechezy

Uczeń powinien:
•	 znać	historię	wręczania	krzyży	misyjnych
•	 wiedzieć,	dlaczego	misjonarze	otrzymują	krzyże	misyjne	i dlaczego	są	one	

wręczane właśnie w Gnieźnie 
•	 rozumieć,	jak	ważny	jest	krzyż	misyjny	w życiu	każdego	misjonarza

Środki dydaktyczne:
walizka/plecak, różne przedmioty zarówno te potrzebne, jak i  zbędne 
w podróży, np. bilet lotniczy, piłka, okulary, mapa, lalka; fragment Ewan-
gelii św. Mateusza (Mt 28,19-20), zdjęcia z uroczystości wręczania krzyży 
misyjnych w Gnieźnie (www.srm.gniezno.opoka.org.pl); fragmenty prze-
mówień nuncjusza apostolskiego w Polsce z uroczystości wręczania krzy-
ży misyjnych w Gnieźnie.

Metody:
– rozmowa kierowana
– zabawa w pakowanie walizki
– burza mózgów
– metoda słoneczka
– elementy wykładu
– praca w grupach
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Przebieg katechezy

Wstęp
1. Modlitwa: Pieśń „Wiele jest serc”.
2. W nawiązaniu rozmawiamy z uczniami: 

Wiosenne miesiące to czas szkolnych wycieczek. Czy wasza klasa była już 
w tym roku na jakiejś wycieczce? A może dopiero pojedziecie? Zamknij-
cie na moment oczy i wyobraźcie sobie moment pożegnania z rodzicami. 
Ostatnie rady mamy: żebyś nie oddalał się od grupy, słuchał Pani, może 
całus i… no właśnie: co jeszcze? 
Po chwili zastanowienia uczniowie odpowiadają. Tak kierujemy wypowie-
dziami uczniów, żeby padło też: „mama daje nam błogosławieństwo na dro-
gę”, „rysuje krzyżyk na czole”, „żegna nas słowami: Jedź z Bogiem”. Katecheta 
podsumowuje: 
A wszystko po to, byśmy pamiętali, że w czasie drogi opiekuje się nami 
Pan Bóg, że towarzyszy nam przez całą wycieczkę, dodaje sił, gdy np. za-
tęsknimy za mamą, darzy swoimi łaskami. 
Aranżujemy zabawę w pakowanie walizki misjonarza.
W widocznym miejscu na środku klasy stawiamy walizkę (plecak), obok różne 
przedmioty – zarówno te potrzebne, jak i zbędne w podróży. Zachęcamy, aby 
uczniowie do walizki wkładali te przedmioty, które są przydatne misjonarzo-
wi, gdy wyjeżdża na misje (jeżeli widzimy taką potrzebę przed wykonaniem 
tego zadania, w krótkiej rozmowie z uczniami przypominamy, czym są misje 
i kto to jest misjonarz).

3. Po wykonaniu tego zadania katecheta zadaje pytanie: jakiej, bardzo ważnej 
rzeczy, brakuje jeszcze „naszemu” misjonarzowi? Dla ułatwienia prosimy, 
by uczniowie raz jeszcze przypomnieli sobie, o czym mówili na początku lek-
cji. Uczniowie dochodzą do wniosku, że misjonarzowi potrzebny jest jeszcze 
krzyż. Jeden z uczniów zapisuje na tablicy hasło: Krzyż. 

4. Metodą słoneczka uczniowie wypisują na tablicy skojarzenia z hasłem: Krzyż. 
W podsumowaniu pracy katecheta podkreśla: Krzyż to symbol wiary w Pana 
Jezusa, który tak bardzo nas kocha, że ofiarował swoje życie za nas. No-
sząc znak krzyża, wyznajemy swoją wiarę i  gotowość do naśladowania 
Chrystusa.

Rozwinięcie 
1. Odczytanie nakazu misyjnego (Mt 28,19-20). Rozmowa z uczniami na temat 

usłyszanych słów (o ich aktualności, adresatach).
„Idźcie więc i  czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im 
chrztu w  imię Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
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wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

2. Katecheta opowiada uczniom o  posłaniu misjonarzy, którzy, przed wypeł-
nieniem nakazu misyjnego, w  uroczysty sposób otrzymują krzyże misyjne 
w  Gnieźnie. Podkreśla: Tak jak kiedyś Jezus posyłał uczniów, tak 30 lat 
temu Jan Paweł II w Gnieźnie zapoczątkował piękną tradycję wręczania 
krzyży misyjnych i „posyłania” (na misje posyła jedynie biskup diecezjalny 
lub przełożony zakonu) nowych misjonarzy z całej Polski do pracy w kra-
jach misyjnych właśnie z Gniezna, od grobu św. Wojciecha (tu pokazujemy 
zdjęcia). 

3. Jak myślicie, dlaczego właśnie w Gnieźnie papież wręczył krzyże misyjne 
misjonarzom? Dlaczego nie w innym mieście? (burza mózgów) 
Uczniowie powinni nawiązać do historii: To właśnie z Gniezna wyruszył 
św. Wojciech – żarliwy misjonarz i męczennik, by głosić Ewangelię wśród 
Prusów. Nie może więc dziwić, że dziś od grobu tego św. Misjonarza 
w Gnieźnie, gdzie są jego relikwie, wyruszają młodzi misjonarze, by głosić 
Ewangelię na całym świecie.

4. Pogłębienie: Tradycja wręczania krzyży misyjnych w Gnieźnie, którą roz-
począł Papież Jan Paweł II (w dniu 3 VI 1979 r. w czasie mszy świętej 
odprawionej na placu przy katedrze wręczył krzyże dwunastu nowo wy-
święconym kapłanom ze zgromadzenia księży werbistów) trwa do dziś. 
Ciągle potrzebni są nowi misjonarze, którzy głosić będą Chrystusa w naj-
dalszych zakątkach świata. Dziś jednak już nie sam papież, ale nuncjusz 
apostolski w  Polsce każdego roku wręcza krzyże misyjne. Posłuchajmy 
fragmentu jednego z jego przemówień:
„Nie jesteście i nie będziecie sami, gdyż Chrystus, którego krzyż otrzy-
macie, za chwilę pójdzie i będzie z wami. On was będzie umacniał. Nie 
jesteście i nie będziecie sami, gdyż za Was modlić się będzie i modli się już 
cały Kościół lokalny począwszy od rodziców i bliskich, a także parafian 
i diecezjan oraz Kościół cały, który jest w Polsce. Dlatego was wszystkich 
o  tę modlitwę proszę, tu zebranych i  gdziekolwiek jesteście” (Gniezno, 
27 IV 2008 r.).
Tak mówił w 2000 r.:
 „Otrzymacie krzyż. Niech towarzyszy wam on każdego dnia. W krzyżu 
cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż odgadnie, 
ten nie upadnie. Idźcie drodzy misjonarze z Krzyżem w Trzecie Tysiącle-
cie” (Gniezno, 30 IV 2000 r.).
Katecheta dzieli klasę na grupy, rozdaje uczniom kartki z  przeczytanymi 
wcześniej fragmentami przemówienia nuncjusza i stawia im pytanie: dlacze-
go misjonarze otrzymują krzyże?
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Uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie. Zapisują je na kartkach, następnie 
odczytują. 
Katecheta w posumowaniu podkreśla: Krzyż misyjny, który misjonarz przyj-
muje przed wyruszeniem na misyjne szlaki, jest dla niego przede wszyst-
kim znakiem Chrystusa, którego będzie głosić innym narodom, którego 
pragnie we wszystkim naśladować, nawet oddając życie. Krzyż misyjny 
jest też znakiem, który w każdej sytuacji przypomina misjonarzowi, że 
nigdy tak naprawdę nie jest sam – nawet w najtrudniejszej sytuacji jest 
z nim zawsze Pan Jezus. Misyjny krzyż jest wreszcie dla niego umocnie-
niem i znakiem modlitwy tych, którzy zostali w kraju. 

Zakończenie
1. W krótkiej rozmowie uczniowie zastanawiają się wspólnie, jak mogą wspierać 

misjonarzy. Najciekawsze wypowiedzi zapisują do zeszytów.
2. Katecheta zachęca dzieci do udziału w uroczystości wręczenia krzyży misyj-

nych (np. w przyszłym roku), do modlitwy w intencji misjonarzy oraz przy-
gotowania dla nich pamiątkowej laurki, którą mogą wręczyć misjonarzom 
w czasie uroczystości.



Zakończenie

Światowy Dzień Misyjny, ustanowiony przez papieża Piusa XI dnia 14 IV 
1926 r., na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, i  odtąd obcho-
dzony corocznie w przedostatnią niedzielę października, był zawsze okazją do 
zwrócenia uwagi całego Kościoła na sprawy misji i  misjonarzy. Już w  1930 r. 
w swoim apelu na Światowy Dzień Misyjny, abp Carlo Salotti - sekretarz Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary, pisał: Ideał misyjny przypomina nam o katolickim 
kapłanie, który we wszystkich wiekach, ale szczególnie obecnie, odziany w kolczugę 
wiary i ogarnięty nadprzyrodzonym płomieniem, opuszcza swoje rodzinne gniazdo, 
żeby udać się na obce ziemie, gdzie czekają go trudy apostolatu. Pożegnawszy starych 
rodziców, żegna drogie, ojczyste niebo, które widziało jak się urodził, całuje ziemię, 
w której śpią jego zmarli, i spokojnie zgromadziwszy w sercu stertę miłych i nieza-
tartych wspomnień, przemierza bezkresne oceany, pokonuje najbardziej strome góry, 
i biegnie rozbić swój ubogi namiot na nieznanej ziemi, która szybko nasiąknie jego 
potem, a może też krwią (Enchiridion, Bologna 1997, 3017).

Dalej, w apelu tym, abp Salotti porównuje misjonarza do żołnierza, któ-
ry zamiast broni dzierży w  dłoni najważniejsze atrybuty misjonarza: krzyż 
i Ewangelię. Uzbroił się tylko w dwa rodzaje broni: księgę i krzyż. Księgą tą jest 
Ewangelia, która mówi mu o nieśmiertelnych nadziejach; krzyż jest zakrwawio-
nym sztandarem Boskiego Męczennika z Kalwarii, który będzie powiewać w szko-
le jego misji (Enchiridion, 3018).

Taki właśnie obraz misjonarza trzymającego w rękach krzyż i Ewangelię 
widzimy, patrząc na sarkofag św. Wojciecha. I nie jest zapewne przypadkiem, 
że to właśnie od Jego grobu misjonarze z Polski, z krzyżem wyruszają na mi-
syjne drogi. 

Podczas szesnastu ceremonii wręczenia krzyży misyjnych w  Gnieźnie 
(w latach: 1979, 1992, 1997-2010) krzyż ten otrzymało 630 misjonarzy i 70 osób 
pomagających w  duszpasterstwie. Tego uroczystego aktu dokonał dwukrot-
nie papież Jan Paweł II (1979 i  1997), raz kard. Józef Glemp (1992), raz abp 
Dominik Duka OP (2005) - obecny prymas Czech - oraz 13 razy nuncjusz 
apostolski, abp Józef Kowalczyk - obecny prymas Polski (184. arcybiskup i me-
tropolita gnieźnieński). 
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Najwięcej krzyży misyjnych wręczono w roku 2003 (72) oraz w roku 2000 
(59) i 2004 (57). Biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat, najmniej krzyży wręczono 
w roku 2010 (30).

Do pracy na misjach powołani są kapłani diecezjalni (fideidoniści), oso-
by konsekrowane oraz świeckie. Podczas tych szesnastu ceremonii wręczania 
krzyży misyjnych otrzymało go: 192 kapłanów diecezjalnych, 197 zakonników, 
196 sióstr zakonnych oraz 45 misjonarzy świeckich. Wśród zakonników było: 
120 ojców, 45 diakonów, 19 braci zakonnych oraz 13 kleryków. 

Misjonarze, którzy przyjęli w Gnieźnie krzyż misyjny, udali się w ciągu 
omawianych lat do 71 krajów misyjnych. Najwięcej do Boliwii (45), Kamerunu 
(41), Brazylii (34) i Kazachstanu (33).

Kapłani diecezjalni udający się na misje pochodzili z 38 diecezji. Najwięk-
szy udział miały diecezje: tarnowska (50), częstochowska (14), sandomierska 
(11), lubelska (8) i pelplińska (8).

Wśród zakonów i  zgromadzeń największy wkład miały następujące: 
Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) – 47, Stowarzyszenie Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni) – 33, Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) – 19, Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) – 18, Zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblaci) – 18, Zgromadzenie Sióstr 
św. Elżbiety (elżbietanki) – 18, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świę-
tego (służebnice Ducha Świętego) – 14, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) – 12. 

Osoby świeckie (45) pochodziły z 25 diecezji. Najwięcej z diecezji: warszaw-
skiej (7), bielsko-żywieckiej (3), krakowskiej (3), łomżyńskiej (3), poznańskiej (3) 
i tarnowskiej (3). Należy dodać, że wśród misjonarzy świeckich były także trzy 
pary małżeńskie, które pojechały do Tanzanii, Sudanu i Kazachstanu.

Spośród osób udających się do pomocy duszpasterskiej w innych diece-
zjach na świecie, najwięcej pojechało do następujących krajów: Ukraina (13), 
Anglia (8), Białoruś (8), USA (7) i Rosja (5). Wśród tych osób było 22 chrystu-
sowców, którzy przede wszystkim pracują wśród Polonii.

W latach 2008-2010 została wprowadzona do statystyk dodatkowa infor-
macja dotycząca diecezji pochodzenia także osób zakonnych otrzymujących 
krzyż (do tej pory znana była diecezja pochodzenia tylko kapłanów diecezjal-
nych i osób świeckich). I tak: w 2008 r. najwięcej osób pochodziło z diecezji: 
tarnowskiej (6), gnieźnieńskiej (3) i warszawskiej (3); w roku 2009 z diecezji 
siedleckiej (3) i tarnowskiej (3); w 2010 r. (są to najpełniejsze dane) z diecezji: 
szczecińsko-kamieńskiej (4), katowickiej (3), kieleckiej (3) i warszawskiej (3).

Te zestawienia to oczywiście tylko cyfry. Nie oddają one w żaden sposób 
zaangażowania każdego z tych misjonarzy w dzieło, za które przecież wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni. Mogę mieć tylko nadzieję, że te zebrane i przedsta-
wione przeze mnie dane przyczynią się do podniesienia świadomości misyjnej, 
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do modlitwy o większe jeszcze powołania misyjne, a być może dla wielu cią-
gle poszukujących do postawienia sobie pytania: a może to jest właśnie moja 
droga?

Jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i  organizację ceremonii 
wręczenia krzyży misyjnych, zawsze z  radością czekam na każdego misjo-
narza, który właśnie tutaj, w Gnieźnie, rozpoczyna nowy etap swojego życia. 
Etap, którego drogę i cel wyznacza krzyż. Patrzę na nich z wielkim podziwem 
i uznaniem, i życzę im wszystkim, aby otrzymane w wojciechowym Gnieźnie 
krzyże, promieniując ciepłem miłości i troski o drugiego człowieka, otwierały 
im nie tylko granice miast, wiosek czy plemion, ale przede wszystkim granice 
ludzkich serc wszędzie tam, dokąd zostali posłani: w Afryce, Azji, Ameryce 
Południowej, Oceanii. 

A my, którzy zostajemy tutaj, w Polsce, pomóżmy im dźwigać te krzy-
że naszą codzienną modlitwą, listem, kartką na święta, najdrobniejszą nawet 
ofiarą…





Summary

Leaving his own country a missionary leaves behind the close ones: his 
family and friends. However, he does not start his missionary work alone – 
Christ is with him. His missionary cross reminds him about it every day. That 
is why the moment when he receives the cross is undoubtedly important. It 
not only crowns the period of his efforts of preparation for missionary work, 
but also confirms that it has been the right choice. Since that day Christ will 
repeat for him from that cross His words: “Go and preach, go and baptize...”

“Divisio Apostolorum”, the celebration of sending the Apostles, called as 
well the feast of  “The Sent”, used to be celebrated in Poland on 15th July. The 
oldest trace of this feast has been preserved in the calendar of the Missal used 
in Gniezno in 11th and 12th century. Later it was placed in the calendars of all 
Polish dioceses.

In the above mentioned missal we find three prayers. The first includes 
the following text: “Oh, God, whose message proclaimed Your saint Apostles, 
who were sent all over the world, please grant us, Your servants, rejoicing in 
their teaching, the grace to experience the help of their merits and prayers in 
heaven. Through Christ...”

The second prayer, called “Secreta”, runs as follows: “Please, send, oh Lord, 
Your Holy Spirit, who enabled the tongues of Your Apostles to proclaim [the 
Gospel], to sanctify these gifts and to purify our hearts in order to receive 
them. Through Christ...”

In the third prayer called “Ad Complendum” we find the words: ”Almighty 
God, holy proclamation made the Apostles famous in the whole Church; thro-
ugh these sacraments that we have received, please, grant us the grace, so that 
we deserve to follow their example and enter the eternal joy. Through Christ...”

The feast of Sending the Apostles was announced a feast obligatory for 
the whole Polish province in 1415 by the statute of archbishop Mikołaj Trąba 
(“festum fori”). It was connected with  celebrating the anniversary of  Grun-
wald victory.

The feast of Sending the Apostles and connected with it prayers, which 
have been kept so far in the archives in Gniezno, have found a new place in 
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the Church when pope John Paul II presented missionary crosses to contem-
porary apostles, that is missionaries,  in 1979 in Gniezno. At the same time 
so important for Poland “genius loci”, which is Gniezno – the first capital of 
Poland, the first metropoly and diocese – has gained a new importance.

We can read about sending missionaries in the missionary decree of Vati-
can Council II “Ad gentes”: “Sent by their legitimate authorities, they go with 
faith and obedience to those who are far from Christ. They have been chosen 
for the work which they have been called for as the servants of the Gospel, so 
that pagans may become a pleasant offering for God sanctified by the Holy 
Spirit (Romans 15,16) (AG 23).

According to this document a missionary is called in his diocese by his 
ordinary bishop or his superior in an order or congregation. Presenting mis-
sionary crosses has a symbolic meaning for whole Poland. Its aim is to show in 
a spectacular way how the tasks originating from the missionary nature of the 
Church are carried out by Polish dioceses and congregations.

Every year there are foreign bishops witnessing this ceremony and they 
often emphasize the importance of presenting missionary crosses. They are 
also sorry to state that in their countries, such as Germany or the Czech Re-
public, there are no such events or so numerous missionary callings.

Thus the ceremony of presenting missionary crosses in Gniezno is an 
event which is worth considering, and this publication aims at showing its 
history.

We will find here a comprehensive account of two pilgrimages of John 
Paul II to Gniezno (1979 and 1997), during which he initiated the ceremony of 
presenting missionary crosses. Also his speech to the students of the Gniezno 
Seminary which took place on 4th June 1979 in the Primate Palace, and which 
has not been published anywhere so far, should become an object of our atten-
tion. This publication contains as well an account of the celebration of the 30th 
anniversary of the first papal visit in Gniezno. It also presents relations from 
numerous ceremonies of presenting missionary crosses in Gniezno, combined 
with accounts from the celebration of the feast of St. Wojciech (Adalbert) du-
ring which they happened. Gathered for sixteen years these relations are worth 
focusing on because they constitute in a way a vast insight into how Polish 
Church is involved in the missionary work.

This book is not only a historical record of events, but also it brings a mes-
sage for the young Polish generations, who are invited to listen to the Word of 
God and discover their calling for missionary work, as well as to become aware 
of their responsibility for the missionary nature of the Church.

To animate the subject it includes a plan of a religion lesson, which can be 
conducted in a school or used for a parish meeting with young people from a 
secondary school in order to present a missionary calling.
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It also contains a list of missionaries who received missionary crosses in 
specific years and photos of these celebrations.

The celebration that John Paul II started in 1979 and repeated in 1997 in 
Gniezno was continued throughout many years by the apostolic nuncio in 
Poland, archbishop Józef Kowalczyk, who is at present the Primate of Poland. 
Since 1998 he has presented missionary crosses on behalf of the pope and ac-
tively participated in the celebration of St. Wojciech feast. In his pastoral care 
every year he directed words of encouragement to the missionaries and told 
them to draw the necessary strength for their difficult work from the cross of 
Christ. We would like to express our gratitude here for all his words, for his 
openness in the matters of missions, for his blessing and prayers which surro-
unded every missionary starting his work in Gniezno.

The World Day of Missions, which was introduced by the pope Pius XI 
on 14th April 1926 from the initiative of the Papal Work of Propagation of 
Faith and since then has been celebrated every year on  last  but one Sunday 
of October, has always been an opportunity to draw the attention of the who-
le Church to the problems of missions and missionaries. In 1930 archbishop 
Carlo Salotti, the chairman of the Congregation for the Propagation of Faith, 
wrote in his appeal for the World Day of Missions: “The missionary ideal re-
minds us of a catholic priest, who throughout all the centuries and especially 
nowadays leaves his homeland armed in the coat of mail of faith and consu-
med by supernatural flame in order to go to foreign lands, where hardships of 
the apostolate await him. Having bidden farewell to his old parents, he bids 
good bye to his dear homeland sky, which witnessed his birth, he kisses the 
land which holds his dear dead ancestors. Having gathered a pile of nice and 
unforgettable memories in his heart, he travels across unfathomable oceans, 
reaches the steepest mountains and runs to set up his poor tent in an unknown 
land, which will soon be scattered with his sweat, or maybe even his blood” 
(“Enchiridion”, Bologna 1997, 3017)

Later in his appeal archbishop Salotti compares a missionary to a soldier 
who instead of weapons holds in his hand the most important attributes of 
a missionary: the cross and the Gospel: “He is armed only in two kinds of 
arms: a book and a cross. The book is the Gospel, which tells him of everlasting 
hopes; the cross is the banner of the Divine Martyr from Calvary covered with 
blood, which will mark the school of his mission.” (“Enchiridion”, 3018).

Today we can see such an image of a missionary holding in his hand 
a cross and the Gospel looking at the tomb of St. Wojciech (Adalbert). It is 
definitely not a coincidence that it is from his tomb that missionaries from 
Poland leave for their missionary journeys with a cross and the Gospel.

During sixteen ceremonies of presenting missionary crosses which were 
held in Gniezno (in 1979, 1992, 1997-2010) the crosses were given to 630 mis-
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sionaries and 70 people helping in their pastoral work. These ceremonies were 
twice conducted by the pope John Paul II (1979 and 1997), once by cardinal Jó-
zef Glemp (1992), once by archbishop Dominik Duka OP (2005) – the present 
Czech  Primate, and 13 times by the apostolic nuncio, archbishop Józef Kowal-
czyk – the present Primate of Poland (184th archbishop of Gniezno metropoly).

Most missionary crosses (72) were presented in 2003, 59 in 2000 and 57 in 
2004. Taking into consideration the last ten years the least number of crosses  
(30) was given in 2010.

People called for missionary work are diocese priests (called “fideidoni-
sts”), consecrated and lay people. During the above mentioned sixteen cere-
monies of presenting missionary crosses they were given to: 192 diocese priests, 
197 monks, 196 nuns and 45 lay missionaries. Among the monks there were 120 
fathers, 45 deacons, 19 brothers and 13 seminarists.

The missionaries who received crosses in Gniezno went during these years 
to 71 countries; most of them to Bolivia (45), Cameroon (41), Brasil (34) and 
Kazakhstan (33).

The priests going for missions came from 38 dioceses; most of them were 
from Tarnów (50), Częstochowa (14), Sandomierz (11), Lublin (8) and Pelplin (8).

As far as  congregations and orders (80) are concerned, most missionaries 
came from the following ones: Society of the Divine Word (Verbists) – 47, 
Society of Catholic Apostolate (Pallotine Fathers) – 33, Franciscan Missiona-
ries of Mary (Franciscan Missionary Sisters) – 19, Missionaries of the Holy 
Spirit (Spiritan Fathers) – 18, Congregation of Oblate Missionaries of Mary 
Immaculate (Oblate Fathers) – 18, Congregation of Sisters of St. Elisabeth 
(Elisabeth Sisters) – 18, Congregation of Missionary Servants of the Holy Spi-
rit (Servant Sisters of The Holy Spirit – 14, Congregation of Sisters of Charity 
of St. Vincent a’Paulo (Gray Nuns) – 12.

Lay people (45) came from 25 dioceses, mainly from Warsaw (7), Biel-
sko-Żywiec (3), Kraków (3), Łomża (3), Poznań (3), Tarnów (3). It should be 
added here that among lay missionaries there were three married couples who 
went to Tanzania, Sudan and Kazakhstan.

There were also people who went to help in pastoral work in other fore-
ign dioceses, mainly in the following countries: the Ukraine (13), England (8), 
Belorussia (8), the USA (7) and Russia (5). Among them were 22 fathers from 
the Society of Christ who work mainly with Polish migrants.

New information was included to the statistics in 2008-2010 concerning 
the original diocese of missionary monks and nuns who received crosses ( be-
fore that it contained only the information about the dioceses that priests and 
lay people came from). Thus in 2008 most consecrated missionaries came from 
dioceses of Tarnów (6), Gniezno (3) and Warsaw (3); in 2009 from the dioceses 
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of Siedlce (3) and Tarnów (3); in 2010 from Szczecin-Kamień (4), Katowice 
(3), Kielce (3) and Warsaw (3).

These are of course only numbers which do not reveal in any way the 
engagement of each missionary in the work for which we are all responsible. 
I can only hope that the data collected and presented here  will contribute to 
increased missionary awareness and to more prayers for new and numerous 
missionary callings. Maybe some people who are still looking for their place in 
life will ask themselves if this is the way for them.

As a person responsible for preparing and organizing ceremonies of pre-
senting missionary crosses I always look forward to meeting each missionary 
who starts a new stage in his life here, in Gniezno. This is the stage of life who-
se way and goal is in cross. I look at them with great admiration and esteem. 
I wish them all to experience the help of the cross which they received at St. 
Wojciech tomb in Gniezno, so that they can radiate with the love and care for 
others. May the cross open for them the borders of cities, villages, tribes and 
also of human hearts wherever they are sent in Africa, Asia, South America 
and Oceania.

As far as we staying here in Poland are concerned - let’s help them carry 
those crosses with our everyday prayers, letters, postcards or even the smallest 
offerings.
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Zestawienia





1979*

I. Misjonarze

1. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Zgromadzenie Kraj

1. o. Jan Dobrowolski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

2. o. Roman Piaskowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Togo

3. o. Józef Pysik Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna

4. o. Jan Pawłowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna

5. o. Franciszek Hanuszewicz Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

6. o. Wiesław Kamiński Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

7. o. Ryszard Szydłowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

8. o. Jan Broź Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Kolumbia

9. o. Henryk Grządziel Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Kolumbia

10. o. Czesław Brzezicki Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

11. o. Jan Szweda Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

12. o. Stanisław Olesiak Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Angola

1992

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

1. ks. Eugeniusz Bubak częstochowska

 * Imiona i nazwiska w zestawieniach pochodzą z archiwalnej dokumentacji autora, 
stąd mogą wystąpić drobne rozbieżności z rzeczywistym ich brzmieniem.
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

2. ks. Marian Dziurzyński warszawska

3. ks. Andrzej Hejdak wrocławska

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

1. o. Piotr Bondarczyk Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

2. o. Tadeusz Brzozowski Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie)

3. o. Janusz Burzawa Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego 
(sercanie)

4. o. Adam Czerkiewicz Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (saletyni)

5. o. Krzysztof Domański Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

6. br. Włodzimierz Fiałkowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

7. o. Marian Hajzyk Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (salwatorianie)

8. br. Stefan Janowski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

9. br. Zbigniew Kłos Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

10. o. Stanisław Krajewski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

11. dk. Arkadiusz Kukułowicz Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie)

12. kl. Zygmunt Labun Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (salezjanie)

13. o. Zbigniew Legęza Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (saletyni)

14. kl. Waldemar Molenda Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (salezjanie)

15. o. Józef Olejko Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

16. o. Jan Pastuszczak Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

17. o. Ireneusz Ropiak Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

18. o. Grzegorz Skowron Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego 
(sercanie)

19. o. Stanisław Skuza Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (pallotyni)

20. o. Symeon Stachera Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie)

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

1. s. Rita Domin Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (służebnice 
Ducha Świętego)

2. s. Mariola Furgała Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (córki Bożej Miłości)
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

3. s. Elżbieta Iwanowska Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki misjonarki)

4. s. Teresa Jeleń Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki misjonarki)

5. s. Helena Kuc Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (służebnice 
Ducha Świętego)

6. s. Maria Kwapisiewicz Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki misjonarki)

7. s. Teresa Kwiatkowska Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciej Reguły Świętego 
Franciszka (franciszkanki szpitalne)

8. s. Patrycja Łoza Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (córki Bożej Miłości)

9. s. Irena Maria Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (służebnice 
Ducha Świętego)

10. s. Elżbieta Pezdek Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (córki Bożej Miłości)

11. s. Elżbieta Rogowska Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki misjonarki)

12. s. Wanda Rzońca Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej (służki)

13. s. Zofia Szczepek Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny

14. s. Maria Tarała Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki misjonarki)

15. s. Bogumiła Wojdak Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux (siostry Świętej 
Rodziny)

16. s. Dolores Zok Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (służebnice 
Ducha Świętego)

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie

1. p. Dariusz Kihan koszalińsko-kołobrzeska

2. p. Adam Popiołek toruńska
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1997

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Jerzy Bubułka tarnowska RCA

2. ks. Piotr Galus tarnowska Brazylia

3. ks. Zdzisław Hendzel radomska RPA

4. ks. Dominik Kociołek łódzka Boliwia

5. ks. Mirosław Kwiatkowski toruńska Zambia

6. ks. Andrzej Marmurowicz gnieźnieńska Kenia

7. ks. Andrzej Mitera tarnowska Boliwia

8. ks. Zbigniew Trała częstochowska Zambia

9. ks. Stanisław Wojdak tarnowska RCA

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Marek Krakus Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (orioniści) Kenia

2. o. Wiesław Wróblewski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentualni) Kenia

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Ewa Interewicz Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa 
z Kantalicjo (felicjanki) Kenia

2. s. Wiktoria Piasecka benedyktynki Libia

3. s. Teresa Romatowska Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa (adoratorki) Gwatemala

4. s. Irena Zyzak Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim (albertynki) Boliwia

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Małgorzata 
Aneta Stępień Gwatemala



191Zestawienia

1998

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Andrzej Bełtowski kielecka Jamajka

2. ks. Marek Bzinkowski kielecka Jamajka

4. ks. Henryk Chlipała tarnowska Peru

5. ks. Marek Dziedzic tarnowska RCA

6. ks. Antoni Kądziołka tarnowska Boliwia

7. ks. Grzegorz Łukasik tarnowska Boliwia

8. ks. Mieczysław Pająk tarnowska Czad

3. ks. Zbigniew Stradomski przemyska Gwatemala

9. ks. Ryszard Taraszka tarnowska Brazylia

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Ryszard Andrzejczak Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Wenezuela

2. br. Piotr Obszyński Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich 
(bracia szkolni) Kamerun

3. kl. Jarosław Gruźdź Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
(redemptoryści) Brazylia

4. kl. Adam Rąpała Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
(redemptoryści) Brazylia

5. o. Piotr Boroń
Zgromadzenie Misjonarzy Synów 
Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi 
Dziewicy (misjonarze klaretyni)

Wybrzeże Kości 
Słoniowej

6. o. Krzysztof Szabłowski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Madagaskar

7. o. Stefan Wysocki Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (marianie) Kazachstan

8. o. Grzegorz Skicki Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Kamerun

9. o. Łukasz Biecek Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Kamerun
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

10. dk. Czesław Kolasa Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Wenezuela

11. dk. Sławomir Stenclewicz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Wenezuela

12. dk. Stanisław Wilczek Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
(redemptoryści) Brazylia

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Joanna Baćmaga Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Afryka

2. s. Edyta Budynek Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Kamerun

3. s. Dolores Deko Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Tanzania

4. s. Tadeusza Frąckiewicz Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika 
(dominikanki) Kamerun

5. s. Natalia Kozieł Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
(siostry Maryi Niepokalanej) Tanzania

6. s. Regina Kozioł Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (siostry 
Opatrzności Bożej) Kamerun

7. s. Małgorzata Książek Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki)

Gujana 
Francuska

8. s. Gracjana Leoszko Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (siostry 
Opatrzności Bożej) Kamerun

9. s. Markowicz Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxa (kanoniczki) Burundi

10. s. Wanda Matysik Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (siostry 
Świętego Józefa) Kongo

11. s. Celestyna Pudło Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (siostry 
Opatrzności Bożej) Kamerun

12. s. Bożena Stencel Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Brazylia

13. s. Alberta Stręciwilk Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa (pasjonistki) Kamerun

14. s. Danuta Ziomek Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (siostry 
Opatrzności Bożej) Kamerun

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Przemysław Grzechowiak gnieźnieńska Kamerun
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II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Agata Browarczyk Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Jekatierinburg

2. s. Małgorzata Lubas Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Islandia

3. s. Karolina Słomińska Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Jekatierinburg

4. s. Mirosława Włodarczyk Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Jekatierinburg

1999

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Andrzej Barański przemyska Gwatemala

2. ks. Ryszard Górski zielonogórsko-gorzowska Mauritius

3. ks. Leszek Kłos zamojsko-lubaczowska Zambia

4. ks. Mariusz Maziarka tarnowska Peru

5. ks. Józef Mularczyk sosnowiecka Argentyna

6. ks. Andrzej Tabor rzeszowska Argentyna

7. ks. Bogdan Trzópek tarnowska Peru

8. ks. Wojciech Wątroba tarnowska Peru

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. br. Andrzej Baranowski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Korea Pd

2. dk. Mirosław Depka Misjonarze Ducha Świętego (duchacze)

3. br. Wojciech Gądek Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

4. o. Bogdan Górka Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

5. o. Grzegorz Krzyżostaniak Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Madagaskar

6. o. Bogdan Osowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

7. dk. Jan Rząd Misjonarze Ducha Świętego (duchacze)

8. o. Wiesław Safian Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Madagaskar

9. dk. M. Sierzputowski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze)

10. o. Paweł Szulc
Zgromadzenie Misjonarzy Synów 
Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi 
Dziewicy (misjonarze klaretyni)

Kuba

11. o. Tomasz Trojan Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Botswana

12. dk. Zbigniew Warcholik Misjonarze Ducha Świętego (duchacze)

13. o. Jacek Wójcik Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Brazylia

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Wanda Maria Kurczab Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Paragwaj

2. s. Jolanta Lubas Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (córki Bożej 
Miłości) Boliwia

3. s. Dorota Narowska Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia 
Jezus (siostry Imienia Jezus) Namibia

4. s. Katarzyna Sikorska Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Maroko

5. s. Małgorzata Stachowicz Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Kenia

6. s. Natanaela Sykuła Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek 
(benedyktynki misjonarki) Ekwador

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Małgorzata Ponikowska lubelska Zambia
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II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Piotr Antoni Bernacki Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (marianie) Białoruś

2. s. Beata Łojek Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (córki Bożej 
Miłości) Ukraina

2000

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Mariusz Berko tarnowska Brazylia

2. ks. Marek Czarnecki częstochowska Zambia

3. ks. Dariusz Hamera sandomierska Czad

4. ks. Leszek Leszkiewicz tarnowska Ekwador

5. ks. Jacek Olszak tarnowska Peru

6. ks. Leszek Pach tarnowska Boliwia

7. ks. Tomasz Paluch tarnowska Peru

8. ks. Mariusz Pasternak sosnowiecka Japonia

9. ks. Paweł Paździoch tarnowska Peru

10. ks. Adam Pergół płocka Zambia

11. ks. Leszek Przybyła lubelska Ekwador

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. dk. Marek Adamczyk Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna

2. dk. Marcin Dusński Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Paragwaj

3. dk. Czesław Front Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

4. o. Grzegorz Jagowdzik Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Kamerun

5. o. Robert Kaim Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

6. dk. Francisko Kapu Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Indonezja

7. o. Eryk Katulski Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie) Boliwia

8. br. Rafał Kocur Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Brazylia

9. o. Sławomir Kosicki Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Kamerun

10. o. Ryszard Kościcki Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa 
i Maryi Congo

11. dk. Piotr Krystkowiak Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Mauritius

dk. Sławomir Kurowski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Meksyk

o. Marek Mleczkowski Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni) RCA

o. Roman Nakoneczny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

br. Rafał Przybylski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Paragwaj

dk. Tomasz Radecki Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ghana

dk. Maricianus Raga Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Indonezja

dk. Dariusz Reszka Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Meksyk-Kuba

dk. Adam Sroka Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Judyta Bilicka Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Kamerun

2. s. Anna Maria Butkiewicz Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Boliwia

3. s. Noemi Gajewska Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej (franciszkanki z Orlika) Tanzania

4. s. Beata Grodź Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Etiopia

5. s. Maria Kamińska Instytut Miłosierdzia Bożego

6. s. Salezja Kasza Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus (karmelitanki Dzieciątka Jezus) Burundi

7. s. Fabiola Lech Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Bostwana
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

8. s. Teresa Łukaszek Instytut Miłosierdzia Bożego

9. s. Anna Małek Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Meksyk

10. s. dr Helena Pyz Instytut Prymasa Wyszyńskiego Indie

11. s. Agnieszka Rudzińska Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Rwanda

12. s. Ewa Rudzka Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Meksyk

13. s. Joanna Siedzińska Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

14. s. Bożena Skolmowska Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Madagaskar

15. s. Stanisława Skórzok Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

16. s. Iwona Skwierawska Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki 
(salezjanki)

17. s. Dobrosława Smagacz Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Brazylia

18. s. Teofila Tudryn Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxia (duchaczki) Burundi

19. s. Teresa Wiczling Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

20. s. Anna Wojciechowska Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (sługi Jezusa) Boliwia

21. s. Magdalena Zabłotna Siostry Maryi Niepokalanej Tanzania

22. s. Paschalia Zięba Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus (karmelitanki Dzieciątka Jezus) Burundi

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Zofia Bieryt tarnowska RCA

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Marek Ciesielski Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) Niemcy

2. o. Krzysztof Kościółek Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) Anglia

3. o. Mariusz Pluta Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) Australia
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

4. p. Barbara Rajczyk Świeccy Misjonarze Miłości Ukraina

5. o. Andrzej Sałapata Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) USA

6. dk. Łukasz Twardowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Słowacja

2001

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Piotr Boraca tarnowska RCA

2. ks. Wojciech Dragan rzeszowska Ekwador

3. ks. Marek Dzień tarnowska Ekwador

4. ks. Piotr Figarski kielcka RCA

5. ks. Sławomir Glodzik tarnowska RCA

6. ks. Roman Góra tarnowska Brazylia

7. ks. Jan Kaczmarczyk tarnowska Brazylia

8. ks. Piotr Kolcz katowicka Zambia

9. ks. Krzysztof Kudlawicc rzeszowska Ekwador

10. ks. Jacek Kwiek tarnowska RCA

11. ks. Dariusz Miąsik rzeszowska Ekwador

12. ks. Bogdan Michalski wrocławska Peru

13. ks. Kazimierz Okrój pelplińska Brazylia

14. ks. Dariusz Pestka pelplińska Brazylia

15. ks. Krystian Sokal legnicka Samoa

16. ks. Janusz Wiclgos częstochowska Boliwia

17. ks. Bogdan Zalewski płocka Wenezuela
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2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Bogusław Dąbrowski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentualni) Uganda

2. o. Piotr Gabryś Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Meksyk

3. br. Ryszrad Horowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

4. o. Jacek Kwiatkowski
Zgromadzenie Misjonarzy Synów 
Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi 
Dziewicy (misjonarze klareryni)

Wybrzeże Kości 
Słoniowej

5. o. Jacek Michno Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentualni) Paragwaj

6. o. Giowanni Miglioratia Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego 
(misjonarze kombonianie) Etiopia

7. br. Janusz Namyślak Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni)

Papua Nowa 
Gwinea

8. o. Mariusz Pacuła Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ghana

9. o. Mariusz Piątkowski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Wenezuela

10. o. Tomasz Radecki Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ghana

11. o. Sebastian Tracz Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentualni) Paragwaj

12. kl. Paweł Wójcik Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)

13. o. Zbigniew Zięba Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Meksyk

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Anna Bańka Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi (franciszkanki misjonarki) Maroko

2. s. Bronisława Czerwińska Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim (albertynki) Boliwia

3. s. Jadwiga Droździk Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (sługi Jezusa) Boliwia

4. s. Małgorzata Jabłońska Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi (franciszkanki misjonarki) Tunezja

5. s. Dariana Jasińska Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny (misjonarki świętej rodziny) Kenia

6. s. Ausra Kuodyte Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej (służki) Rwanda

7. s. Agata Lis Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa dla 
Polonii Zagranicznej Brazylia
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

8. s. Dolores- 
Bernarda Morozik Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej 

(betanki) Eritrea

9. s. Faustyna Panic Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Brazylia

10. s. Dominika- 
Elżbieta Pindral Zgromadzenie Sióstr Matki Bożego Miłosierdzia Kazachstan

11. s. Marzena Prusaczyk Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Rwanda

12. s. Cecylia Rypina Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej (służki) Rwanda

13. s. Marta- 
Henryka Smyk Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej 

(betanki) Eritrea 

14. s. Dorota Sojka Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Zambia

15. s. Krystyna Wasąg Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego (pallotynki) Kongo

16. s. Bogusława Woźniak Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
Misjonarek Klaretynek (misjonarki klaretynki) Indie

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Jolanta Golkowska Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Rumunia

2. s. Donata Gurak Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa 
z Kantalicjo (felicjanki) Estonia

3. s. Romualda Mikutowicz Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux 
(siostry Świętej Rodziny) Białoruś

4. s. Maria Sleziak Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Ukraina

5. p. Barbara Zięba Wschodnia 
Syberia
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2002

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Tomasz Atłas tarnowska Kongo-
Brazzaville

2. ks. Marek Figurski płocka Brazylia

3. ks. Grzegorz Jeż sandomierska Czad

4. ks. Marek Kaleta pelplińska Zambia

5. ks. Tomasz Kania tarnowska Kongo-
Brazzaville

6. ks. Jarosław Kiełb elbląska RPA

7. ks. Jacek Kryszk warmińska Brazylia

8. ks. Stanisław Kuczaj tarnowska RŚA

9. ks. Ireneusz Kuźmicki warmińska Filipiny

10. ks. Krzysztof Mońka częstochowska Argentyna

11. ks. Marcin Mońka częstochowska Kamerun

12. ks. Marek Pawełek tarnowska Brazylia

13. ks. Zbigniew Pieczuro elbląska RPA

14. ks. Jakub Radziwoński białostocka Argentyna

15. ks. Adam Rudnicki częstochowska Argentyna

16. ks. Artur Samsel białostocka Argentyna

17. ks. Piotr Stępień radomska Brazylia

18. ks. Tomasz Struzik lubelska Boliwia

19. ks. Michał Szulc pelplińska Papua Nowa 
Gwinea

20. ks. Marcin Wojtaszek gnieźnieńska Kazachstan

21. ks. Robert Zając tarnowska Peru
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2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. dk. Mieczysław Drózd Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Chiny/Tajwan

2. dk. Paweł Gałła Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Madagaskar

3. dk. Rafał Kiedrowicz Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Kamerun

4. dk. Marek Kijora Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ekwador

5. br. Marian Kłodziński Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 
(misjonarze Świętej Rodziny)

Papua Nowa 
Gwinea

6. kl. Krzysztof Kołodyński Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Madagaskar

7. o. Dariusz Król Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

8. o. Zdzisław Łodygo Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

9. dk. Władysław Madziar Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ghana

10. dk. Marek Myśliński Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Gwinea 
Conakry

11. kl. Krzysztof Nieszwiec Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Tajwan

12. o. Robert Płachta Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Wenezuela

13. kl. Marek Pogorzelski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Togo

14. dk. Mieczysław Sagan Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Ghana

15. dk. Jarosław Suchomski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna

16. o. Marek Swat Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Pakistan

17. dk. Marek Szrejna Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Mauritius

18. dk. Piotr Waśko Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Anna Łuczak Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Tunezja

2. s. Alicja Śpiewak Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej Togo

3. s. Jarmila Vasickova Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Peru

4. s. Wioletta Wróbel Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki 
(salezjanki) Gruzja
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4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Krzysztof Oczko poznańska (małżeństwo) Kazachstan

2. p. Dorota Oczko poznańska (małżeństwo) Kazachstan

3. p. Dominika Salamon tarnowska RŚA

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Zbigniew Domirski drohiczyńska Turcja

2. ks. Robert Niewiński drohiczyńska Turcja

3. s. Weronika Popowska Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux 
(siostry Świętej Rodziny) Białoruś

4. ks. Robert Zawadzki drohiczyńska Turcja

2003

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Marcin Andrzejewski radomska Kamerun

2. ks. Mirosław Bujak radomska Kamerun

3. ks. Józef Ciesielczuk lubelska Brazylia

4. ks. Wojciech Ciesielski pelpilińska Zambia

5. ks. Mirosław Dubiel przemyska Kamerun

6. ks. Krzysztof Gabryś tarnowska Peru

7. ks. Piotr Kaliciński sandomierska
Republika 
Południowej 
Afryki
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

8. ks. Grzegorz Kaput katowicka Zambia

9. ks. Piotr Kluk tarnowska Ekwador

10. ks. Krzysztof Kontek lubelska Papua Nowa 
Gwinea

11. ks. Marek Król pelpilińska Papua Nowa 
Gwinea

12. ks. Jarosław Kucharczyk sosnowiecka
Republika 
Południowej 
Afryki

13. ks. Roman Kulczycki zamojsko-lubaczowska
Republika 
Południowej 
Afryki

14. ks. Antoni Lichoń tarnowska Peru

15. ks. Marcin Lipnicki koszalińsko-kołobrzeska Tanzania

16. ks. Wiesław Marecki przemyska Kamerun

17. ks. Przemysław Tabaczka gnieźnieńska Wenezuela

18. ks. Jarosław Wasilewski radomska
Republika 
Południowej 
Afryki

19. ks. Jarosław Wiśniewski białostocka Kazachstan

20. ks. Adam Woch lubelska Papua Nowa 
Gwinea

21. ks. Czesław Wojciechowski toruńska Czad

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Ryszard Bednarz Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie) Tanzania

2. o. Cyprian Czop Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Tajlandia

3. dk. Krzysztof Ferenc Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) RCA

4. dk. Kazimierz Kaczmarek Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Mozambik

5. o. Adam Kurzak Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki 
Bożej Szkół Pobożnych (pijarzy) Filipiny

6. dk. Tomasz Laskowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Kongo

7. dk. Rafał Leszczyński Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego 
(misjonarze kombonianie) Sudan

8. o. Mariusz Lis Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) Brazylia
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

9. br. Artur Ławniczak Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie) Tanzania

10. o. Mariusz Mąka Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

11. dk. Tomasz Mikołajek Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna

12. dk. Wojciech Rybka Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Chiny – Tajwan

13. o. Kazimierz Świderski Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Papua Nowa 
Gwinea

14. o. Franciszek Tołczyk Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni) Gabon

15. br. Sławomir Warzyński Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Mozambik

16. o. Paweł Witek Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) Kazachstan

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Bożena Borucka Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Togo

2. s. Roberta Renata Czarnik Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Kongo – 
Brazzaville

3. s. Dariusza Dąbrowska Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej Kamerun

4. s. Janina 
Małgorzata Durczewska Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

5. s. Lilianna Gałkowska Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności 
Bożej (pasterki) Kazachstan

6. s. Lucyna 
Zdzisława Gawłowicz Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności 

Bożej (pasterki) Kazachstan

7. s. Michała Górniak Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kazachstan

8. s. Leonarda Klim Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej Kamerun

9. s. Feliksa 
Wiesława Kluczek Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny Kenia

10. s. Beata Łobocka Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny (służebniczki starowiejskie) Zambia

11. s. Dominika 
Jadwiga Moczyńska Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności 

Bożej (pasterki) Kazachstan

12. s. Piotra Padoł dominikanki Kamerun

13. s. Ewa Piegdoń Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Zambia

14. s. Bogumiła Pistelok Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
Misjonarek Klaretynek Kuba



206 Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

15. s. Aneta Wawrowska Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności 
Bożej (pasterki) Kazachstan

16. s. Edyta Wójtowicz Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny (służebniczki starowiejskie) Zambia

17. s. Aniela Żółtek Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Monika Łoboda wrocławska Indie

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Wiesław Bardowicz Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej USA

2. o. Adam Bogusz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Ukraina

3. o. Ryszard Czerniak Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej Kanada

4. ks. Artur Garbecki białostocka Gruzja

5. o. Grzegorz Gaweł Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej Australia

6. dk. Ryszard Gontarczyk Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Chorwacja

7. s.
Maria 
Dominika 
Lucyna

Jezierska Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od 
Pokuty Rosja (Syberia)

8. s.
Maria 
Marianna 
Danuta

Kaczmarek Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od 
Pokuty Rosja (Syberia)

9. br. Bernard Kluczkowski Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
(paulini) USA

10. dk. Arkadiusz Krasicki Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Chorwacja

11. dk. Szymon Kulwicki Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Ukraina

12. dk. Grzegorz Marczuk Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Ukraina

13. s. Sylwia Osińska Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny 
z Bordeaux Białoruś
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

14. dk. Waldemar Pawelec Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Ukraina

15. o. Piotr Redliński Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej Anglia

16. o. Tomasz Tobys Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej Francja

17. dk. Marcin Wirkowski Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
(paulini) Ukraina

2004

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Tomasz Bielecki elbląska Peru

2. ks. Bogdan Buksa sandomierska RPA

3. ks. Tomasz Duda siedlecka Boliwia

4. ks. Ireneusz Kliche katowicka Argentyna

5. ks. Marek Kondrat lubelska Papua Nowa 
Gwinea

6. ks. Sławomir Kondzior białostocka Argentyna

7. ks. Grzegorz Koza tarnowska Ekwador

8. ks. Stefan Micek sandomierska Ekwador

9. ks. Wojciech Nowasza białostocka RPA

10. ks. Maciej Oparka pelplińska Zambia

11. ks. Grzegorz Paderewski pelplińska Brazylia

12. ks. Wiesław Podgórski sandomierska Czad

13. ks. Zenon Sala radomska Kamerun

14. ks. Grzegorz Trojan tarnowska Brazylia

15. ks. Wojciech Wojtach białostocka Argentyna

16. ks. Stanisław Worwa tarnowska Czad
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2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. dk. Michał Apiecioszek Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Madagaaskar

2. dk. Wojciech Erwiński Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Brazylia

3. o. Krzysztof Ferenc Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) RCA

4. dk. Piotr Gracz Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Kolumbia

5. dk. Marcin Karwot Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Kenia

6. o. Adam Kraszewski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Kolumbia

7. dk. Wiesław Maź Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Chiny/Tajwan

8. o. Oskar Osiński Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
(paulini) RPA

9. o. Bartłomiej Pałys Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Meksyk

10. o. Paweł Petelski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Madagaskar

11. o. Robert Szymański Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
(paulini) Kamerun

12. dk. Paweł Śniechowski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Mauritius

13. dk. Aloysius Tamonob Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Chile

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Agnieszka Błasiak Zgromadzenie Imienia Jezus Namibia

2. s. Rut Ciesielska
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty 
i Miłości Chrześcijańskiej (franciszkanki 
z Orlika)

Tanzania

3. s. Dozytea Drabiuk Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus Burundi

4. s. Julita Dziekan Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki)

Senegal-
Mauretania

5. s. Leoncja Firszt Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus Kamerun

6. s. Joanna Gulcz Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Kazachstan

7. s. Beata Kaczmarek Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki) Kazachstan

8. s. Zofia Ładniak Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Tanzania

9. s. Rozalia Oleniacz Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała 
Archanioła (michalitki) Kamerun
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10. s. Iwona Piątek Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Togo

11. s. Maria Piątek Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha 
Świętego (służebnice Ducha Świętego) Togo

12. s. Paschalia Sączawa Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Kazachstan

13. s. Micheasza Walkowiak Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus Burundi

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Monika Drążyk radomska Tanzania

2. p. Jan Kaczmarek warszawska (małżeństwo) Tanzania

3. p. Marta Kaczmarek warszawska (małżeństwo) Tanzania

4. p. Teresa Lewandowska gnieźnieńska Kamerun

5. p. Sergiej Martsunowski Lublin (Ukraina) Algieria

6. p. Teresa Mroczek krakowska Boliwia

7. p. Bożena Sztonyk poznańska Papua Nowa 
Gwinea

8. p. Ewa Szymańska łowicka Kazachstan

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. dk. Jan Robert Adamowicz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Słowacja

2. s. Anna Bernagiewicz Zgromadzenie Córek Bożej Miłości Ukraina

3. o. Józef Gruba Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Czechy

4. dk. Michał Jurkowski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Kanada

5. s. Anna Lis Zgromadzenie Córek Bożej Miłości Ukraina

6. dk. Maciej Łukomski Misjonarze Ducha Świętego (duchacze) Francja

7. dk. Artur Stępień Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Ukraina

8. o. Daniel Szewc Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Australia
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2005

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Leszek Aftyka lubelska Argentyna

2. ks. Dariusz Chałupczyński częstochowska Kamerun

3. ks. Roman Czenczek rzeszowska Gwatemala

4. ks. Krzysztof Domagalski gnieźnieńska Czad

5. ks. Jacek Golombek zielonogórsko-gorzowska Brazylia

6. ks. Adam Kubasik gliwicka Peru

7. ks. Edward Marcinkiewicz tarnowska Ekwador

8. ks. Wiesław Michlewicz toruńska Papua Nowa 
Gwinea

9. ks. Tadeusz Sępek tarnowska Brazylia

10. ks. Jerzy Skotnicki sosnowiecka Kamerun

11. ks. Bogdan Skupień częstochowska Papua Nowa 
Gwinea

12. ks. Jakub Szałek bydgoska Czad

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Mariusz Bosek Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Urugwaj

2. o. Wiesław Chojnowski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Madagaskar

3. dk. Tomasz Dudziuk Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Japonia

4. o. Damian Dybała Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Urugwaj

5. dk. Józef Gwóźdź Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Nikaragua

6. o. Jan Hübner Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego 
(salezjanie)

7. o. Mirosław Hyżak Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego 
(salezjanie)

8. dk. Piotr Karolewski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Argentyna
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

9. kl. Michał Śledziński Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Brazylia

10. br. Mariusz Wilgorski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Papua Nowa 
Gwinea

11. kl. Sławonir Wojtanowski Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści)
Republika 
Demokratyczna 
Kongo

12. o. Łukasz Woźniak Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni) Gabon

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Sara Góral benedyktynki Ekwador

2. s. Natalia Dorota Janik Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika 
(dominikanki) Kamerun

3. s. Urszula Kubiak
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej (służebniczki 
starowiejskie)

Kazachstan

4. s. Hanna Kulaszewska Zgromadzenie Sióstr Misyjnych Służebnic 
Ducha Świętego Mozambik

5. s. Oliwia Kwiecień
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej (służebniczki 
starowiejskie)

Kamerun

6. s. Małgorzata Langner Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki) Madagaskar

7. s. Danuta Padykuła Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki)

Kongo 
Brazzaville

8. s. Kornelia 
Barbara Smolnik Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Brazylia

9. s. Janina Stelmach
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej (służebniczki 
starowiejskie)

Kazachstan

10. s. Iwona Urbańska Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (sługi Jezusa) Boliwia

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Aleksandra Grzbiela bielsko-żywiecka Gwatemala

2. p. Marzena Koper gdańska Kamerun

3. p. Renata Meloch włocławska Kamerun

4. p. Agnieszka Piechowiak poznańska Burundi

5. p. Beata Prusinowska łomżyńska Salwador
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

6. p. Katarzyna Pyskło łomżyńska Gwatemala

7. p. Anna Smolarczyk katowicka Papua Nowa 
Gwinea

8. p. Mariusz Staniek sandomierska Ruanda

9. p. Jolanta Vendrickaja Wilno Papua Nowa 
Gwinea

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Wojciech Banaszak Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Ukraina

2. s. Barbara Pach Zgromadzenie Sióstr Misyjnych Służebnic 
Ducha Świętego Mołdawia

3. dk. Marek Pisarek Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci) Białoruś

4. dk. Grzegorz Sacha Zgromadzenie Słowa Bożego (werbiści) Niemcy

2006

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Mariusz Barwacz tarnowska Boliwia

2. ks. Marcin Gładysz częstochowska Papua Nowa 
Gwinea

3. ks. Wiesław Groszek przemyska Gwatemala

4. ks. Andrzej Juszczęć przemyska Ekwador

5. ks. Jan Miedzianowski siedlecka Peru

6. ks. Jarosław Piasecki włocławska Brazylia
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

7. ks. Włodzimierz Soszyński drohiczyńska RPA

8. ks. Kazimierz Stempniowski tarnowska Boliwia

9. ks. Tomasz Wargacki sandomierska RPA

10. ks. Artur Więcek katowicka Argentyna

11. ks. Paweł Żurowski tarnowska Boliwia

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. o. Andrzej Boronic SDB Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego 
(salezjanie) Kuba

2. o. Dariusz Gaczyński Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentualni) Paragwaj

3. br. Bogdan Król Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel (karmelici bosi) Rwanda

4. o. Daniel Stelmaszyk Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni) Gabon

5. o. Tomasz Sypion OMI Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (oblaci)

Chiny – Hong 
Kong

6. o. Grzegorz Szmit Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego 
(pallotyni) Meksyk

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Jolanta Ferens Instytut Niepokalanej Matki Kościoła Brazylia

2. s. Alesia Filistowicz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących (franciszkanki od cierpiących) Kazachstan

3. s. Józefa Franke
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej – śląskie (służebniczki 
śląskie)

Kamerun

4. s. Izabela Hasler
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej – śląskie (służebniczki 
śląskie)

Kamerun

5. s. Grażyna Janowicz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących (franciszkanki od cierpiących) Kazachstan

6. s. Dominika Janus
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
(zmartwychwstanki)

Tanzania

7. s. Agnieszka Jasińska Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo (szarytki)

Demokratyczna 
Republika 
Kongo
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

8. s. Dominika Kondziela Zgromadzenie Sióstr Dominiaknek Misjonarek 
Jezusa i Maryi (dominikanki misjonarki) Boliwia

9. s. Agnieszka Kubit Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

10. s. Joanna Lendzion Zgromadzenie Sióstr Dominiaknek Misjonarek 
Jezusa i Maryi (dominikanki misjonarki) Boliwia

11. s. Franciszka Polaczek Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

12. s. Agnieszka Rakowska Instytut Niepokalanej Matki Kościoła Brazylia

13. s. Teresa Sikorska Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

14. s. Tomasza Stec
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
(zmartwychwstanki)

Tanzania

15. s. Ancilla Wiśniewska Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

16. s. Alicja Wudzińska Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Justyna Januszko olsztyńska Boliwia

2. p. Joanna Michałowska gdańska Papua Nowa 
Gwinea

3. p. Justyna Skrzek zielonogórsko-gorzowska Kazachstan

4. p. Zbigniew Styruła krakowska
Republika 
Centralnej 
Afryki

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Agnieszka Chwalińska Franciszkanki Misjonarki Maryi (franciszkanki 
misjonarki)

Bośnia 
i Chercegowina
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2007

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. ks. Tomasz Bartmański lubelska Ekwador

2. ks. Grzegorz Chodkowski łomżyńska Kamerun

3. ks. Dariusz Drozd rzeszowska Gwatemala

4. ks. Tomasz Furmanek sandomierska Ekwador

5. ks. Mariusz Godek legnicka Boliwia

6. ks. Tomasz Godlewski rzeszowska Gwatemala

7. ks. Dariusz Kajzer toruńska Papua Nowa 
Gwinea

8. ks. Witold Machalski tarnowska Ekwador

9. ks. Maciej Oset częstochowska Zambia

10. ks. Michał Pabiańczyk częstochowska Zambia

11. ks. Krzysztof Pawłowski sosnowiecka Peru

12. ks. Jędrzej Piasek poznańska Czad 

13. ks. Zygmunt Piontek opolska Togo

14. ks. Sebastian Pomper bielsko-żywiecka Boliwia

15. ks. Paweł Ptak zielonogórsko-gorzowska Boliwia

16. ks. Paweł Ryś tarnowska Ekwador

17. ks. Janusz Rządca Paterson / USA Peru

18. ks. Jacek Szlacheta kaliska Brazylia

19. ks. Andrzej Ślęczka bielsko-żywiecka Chile

20. ks. Marek Woldan częstochowska Papua Nowa 
Gwinea

21. ks. Jarosław Zawadzki gliwicka Czad
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2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. br. Łukasz Latawiec Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia NMP (marianie) Rwanda

2. kl. Aleksy Pliszczyński Oruro/Boliwia Boliwia

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. s. Zuzanna 
Weronika Bładek Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności 

Bożej Kazachstan

2. s. Marlena Fresel Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus Burundi

3. s. Norberta Hałabis Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

4. s. Katarzyna Kamińska Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek 
Jezusa i Maryi (dominikanki misjonarki) Boliwia

5. s. Anna Kuniszyk Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) Boliwia

6. s. Elżbieta Mikler Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa Boliwia

7. s. Agata Sobczyk Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Tanzania

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. p. Gabriela Drzazga bielsko-żywiecka Kazachstan

2. p. Gabriela Filonowicz bielsko-żywiecka Boliwia

3. p. Marta Grzybała łomżyńska Salwador

4. p. Beata Szramka elbląska Papua Nowa 
Gwinea

5. p. Magdalena Świeżak bydgoska Rwanda

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj 

1. br. Dariusz Oziero Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego 
(salezjanie) Rosja

2. o. Ireneusz Pyłka Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika 
(paulini) Australia
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2008

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. ks. Jan Bielski białostocka Argentyna białostocka

2. ks. Marcin Chłopek sandomierska Ekwador sandomierska

3. ks. Grzegorz Dziedzic tarnowska Ekwador tarnowska

4. ks. Mateusz Dziedzic tarnowska Republika 
Środkowoafrykańska tarnowska

5. ks. Piotr Kluza tarnowska Kazachstan tarnowska

6. ks. Michał Matysik katowicka Zambia katowicka

7. ks. Krzysztof Mikołajczyk tarnowska Republika 
Środkowoafrykańska tarnowska

8. ks. Robert Nurczyk warmińska Argentyna warmińska

9. ks. Andrzej Zawadzki kielecka Wybrzeże Kości 
Słoniowej kielecka

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. o. Wojciech Adamczyk 
Zgromadzenie Księży 
Najświętszego Serca 
Jezusowego (sercanie)

Urugwaj lubelska

2. o. Krzysztof Gardas
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Kolumbia bielsko-
żywiecka

3. o. Artur Zalewski
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Barbados drohiczyńska

4. o. Andrzej Rosiak
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Barbados siedlecka

5. o. Łukasz Kopaniak
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Barbados warszawska

6. o. Tomasz Rossa SMA Stowarzyszenie Misji 
Afrykańskich Tanzania warmińska
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

7. o. Kacper Nowakowski Zakon Braci Mniejszych 
(franciszkanie) Boliwia łódzka

8. br. Michał Szczygioł
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Meksyk katowicka

9. br. Andrzej Gancarczyk
Zgromadzenie Księży 
Najświętszego Serca 
Jezusowego (sercanie)

Urugwaj opolska

10. kl. Michał Radomski Zgromadzenie Słowa 
Bożego (werbiści) Kolumbia częstochowska

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. s. Gabriela Chodzińska

Zgromadzenie 
Sióstr Dominikanek 
Misjonarek Jezusa 
i Maryi (dominikanki 
misjonarki)

Boliwia siedlecka

2. s. Urszula Chudy

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo 
(szarytki)

Afryka frankofońska tarnowska

3. s. Elżbieta Grzymska
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Paragwaj gnieźnieńska

4. s. Zyta Guz
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Kazachstan koszalińsko-
kołobrzeska

5. s. Anna Jachimek

Zgromadzenie Sióstr 
Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 
(pasterzanki)

Republika 
Środkowoafrykańska opolska

6. s. Barbara Jurášková

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu 
(Czechy)

Paragwaj ostrawsko-
opawska

7. s. Agnieszka Kosińska
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Boliwia toruńska

8. s. Adela Lendzion

Zgromadzenie Sióstr 
Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxa 
(kanoniczki)

Burundi pelpińska
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

9. s. Jolanta Okupniarek

Instytut Zakonny 
Świętej Rodziny 
z Bordeaux (siostry 
Świętej Rodziny)

Kamerun włocławska

10. s. Renata Paluch

Zgromadzenie Sióstr 
Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 
(pasterzanki)

Republika 
Środkowoafrykańska lubelska

11. s. Weronika Rembelska
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Kazachstan warszawsko-
praska

12. s. Wanda Sańka
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Paragwaj toruńska

13. s. Ewa Stankowska

Instytut Zakonny 
Świętej Rodziny 
z Bordeaux (siostry 
Świętej Rodziny)

Kamerun poznańska

14. s. Maria Struska

Zgromadzenie Sióstr 
Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 
(pasterzanki)

Republika 
Środkowoafrykańska gnieźnieńska

15. s. Benedykta Szwarczyńska

Zgromadzenie Sióstr 
Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxa 
(kanoniczki)

Burundi kielecka

16. s. Marieta Valariková

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu 
(Czechy)

Paragwaj ostrawsko-
opawska

17. s. Lucyna Wajda
Zgromadzenie Sióstr 
św. Michała Archanioła 
(michaelitki)

Kamerun krakowska

18. s. Estera Wawro
Zgromadzenie Sióstr 
Boskiego Zbawiciela 
(salwatorianki)

Demokratyczna 
Republika Konga przemyska

19. s. Ancilla Wiśniewska
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Paragwaj wrocławska

20. s. Filipa Woźniak
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Kazachstan wrocławska
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

21. s. Krystyna Zachwieja

Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek 
Misjonarek Maryi 
(franciszkanki 
misjonarki)

Angola gnieźnieńska

22. s. Agáta Žídková

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu 
(Czechy)

Paragwaj ostrawsko-
opawska

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. p. Iwona Ligas tarnowska Republika 
Środkowoafrykańska tarnowska

2. p. Agnieszka Szałowska warszawska 
(małżeństwo) Sudan warszawska

3. p. Paweł Szałowski warszawska 
(małżeństwo) Sudan warszawska

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. ks. Piotr Kaczmarowski
Katechista 
wędrowny Drogi 
Neokatechumenalnej

Rosja poznańska
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2009

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. ks. Zenon Bonecki katowicka Zambia katowicka

2. ks. Krzysztof Dybał bielsko-żywiecka Tanzania bielsko-
żywiecka

3. ks. Paweł Kaim tarnowska Ekwador tarnowska

4. ks. Marek Kolbuch przemyska Jamajka przemyska

5. ks. Andrzej Kubalski siedlecka Boliwia siedlecka

6. ks. Mariusz Mikołajczyk tarnowska Ekwador tarnowska

7. ks. Marek Młynarczyk sandomierska RPA sandomierska

8. ks. Marcin Ołów ełcka Peru ełcka

9. ks. Tadeusz Polak gdańska Japonia gdańska

10. ks. Paweł Sprusiński płocka Peru płocka

11. ks. Marek Szczur sandomierska Alaska sandomierska

12. ks. Stanisław Tymoszuk siedlecka Czad siedlecka

13. ks. Rafał Wujec częstochowska Ekwador częstochowska

14. ks. Paweł Zajko ełcka Papua Nowa Gwinea ełcka

15. ks. Radosław Zawadzki płocka Peru płocka

16. ks. Mirosław Żadziłko zielonogórska Argentyna białostocka

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. br. Kazimierz Gibas

Zgromadzenie 
Misjonarzy Synów 
Niepokalanego Serca 
Błogosławionej Maryi 
Dziewicy (misjonarze 
klaretyni)

Wybrzeże Kości 
Słoniowej opolska

2. o. Wojciech Juszczuk
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Wenezuela
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

3. o. Piotr Koman

Zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej 
(oblaci)

Madagaskar zamojsko-
lubaczowska

4. o. Marcin Łącki

Zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej 
(oblaci)

Meksyk katowicka

5. o. Grzegorz Majewski
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Kolumbia kielecka

6. kl. Marek Ostrycharz Zgromadzenie Słowa 
Bożego (werbiści) Meksyk 

7. o. Grzegorz Rawiak
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Kolumbia lubelska

8. o. Tomasz Szafrański

Zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej 
(oblaci)

Meksyk krakowska

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. s. Dolores Jadczak
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Paragwaj wrocławska

2. s. Ilona Kaczmarek

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. 
Wincentego a’ Paulo 
(szarytki)

Kazachstan

3. s. Urszula Myszak

Instytut Zakonny 
Świętej Rodziny 
z Bordeaux (siostry 
Świętej Rodziny)

Peru zamojsko-
lubaczowska

4. s. Ewa Piekunko
Zgromadzenie Służebnic 
Matki Dobrego Pasterza 
(pasterzanki)

Republika 
Środkowoafrykańska białostocka

5. s. Olga Plichta

Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie 
Poczętej (służebniczki 
starowiejskie)

Kazachstan
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

6. s. Barbara Samborska
Zgromadzenie Służebnic 
Matki Dobrego Pasterza 
(pasterzanki)

Republika 
Środkowoafrykańska lubelska

7. s. Monika Waszczuk kapucynki Kolumbia siedlecka

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. p. Zofia Sokołowska gliwicka Peru gliwicka

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. ks. Waldemar Bożek tarnowska Estonia tarnowska

2. o. Roman Kossakowski

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia

3. o. Ryszard Sadecki

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia

4. o. Krzysztof Sanda

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia

5. o. Marek Siwicki

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Niemcy

6. ks. Robert Świtalski przemyska Estonia przemyska

7. o. Hubert Zasada

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

USA
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2010

I. Misjonarze

1.	 Księża	diecezjalni	–	fideidoniści

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. ks. Wojciech Błaszczyk łódzka Boliwia łódzka

2. ks. Andrzej Dudzik warszawsko-praska Sierra Leone warszawsko-
praska

3. ks. Tomasz Koryciorz katowicka Zambia katowicka

4. ks. Jerzy Majka kielecka Peru kielecka

5. ks. Bartłomiej Musiał tarnowska RCA tarnowska

6. ks. Grzegorz Pańczyk kielecka Peru kielecka

7. ks. Jacek Turek warszawsko-praska Sierra Leone warszawsko-
praska

8. ks. Sławomir Zadora bielsko-żywiecka Chile bielsko-
żywiecka

2. Ojcowie, bracia, klerycy zakonni

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. o. Andrzej Nyga
Stowarzyszenie 
Apostolstwa 
Katolickiego (pallotyni)

Barbados kielecka

2. dk. Wu Lehong Zgromadzenie Słowa 
Bożego (werbiści) Wietnam Wietnam

3. Siostry zakonne

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. s. Ida Bujak
Zgromadzenie Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus

Burundia pelplińska

2. s. Bernadeta Kamińska

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo 
(szarytki)

Kazachstan katowicka
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

3. s. Iwona Korniluk

Franciszkanki 
Misjonarki Maryi 
(franciszkanki 
misjonarki)

Madagaskar opolska

4. s. Anna Małkowska Zgromadzenie Sióstr od 
Aniołów Kamerun warszawska

5. s. Sabina Potrykus

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. 
Wincentego a’Paulo 
(szarytki)

Afryka gdańska

6. s. Patrycja Tylicka
Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety 
(elżbietanki)

Boliwia pelplińska

4. Instytut Misyjny Laikatu

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. p. Agata Giełczyńska krakowska Republika Centralnej 
Afryki krakowska

2. p. Nina Kuniszewska świdnicka Boliwia świdnicka

3. p. Agnieszka Matyka siedlecka Boliwia siedlecka

4. p. Jacek Sowiński warszawska Namibia warszawska

5. p. Katarzyna Wróblewska warszawska Afryka warszawska

II.	 Do	pomocy	duszpasterskiej	w innych	diecezjach	na	świecie

Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

1. o. Matei Catargiu 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Rumunia Rumunia

2. o. Daniel Głoćko 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia szczecińsko-
kamieńska

3. dk. Krzysztof Grzybek Zgromadzenie Słowa 
Bożego (werbiści) Rosja katowicka
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Lp. Tytuł Imię Nazwisko Diecezja/Zgromadzenie Kraj pracy Diecezja 
pochodzenia

4. o. Mariusz Lis 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

USA

5. o. Sebastian Ludwin 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia szczecińsko-
kamieńska

6. o. Marek Ogorzały 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Anglia tarnowska

7. o. Lesław Prebendowski 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

USA szczecińsko-
kamieńska

8. o. Michał Skiba 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

USA gdańska

9. o. Leszek Tokarzewski 

Towarzystwo 
Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)

Ukraina szczecińsko-
kamieńska
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Uroczystości	wręczenia	krzyży	misyjnych	w	latach	1979-2010	–	zestawienie

Lp. Rok Przewodniczenie mszy świętej 
Plac św. Wojciecha Homilia Wręczenie krzyży misyjnych

1. 3 VI 1979 Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

2. 26 IV 1992 kard. Józef Glemp abp Henryk Muszyński kard. Józef Glemp

3. 3 VI 1997 Jan Paweł II Jan Paweł II Jan Paweł II

4. 26 IV 1998 kard. Franciszek Macharski bp Andrzej Suski abp Józef Kowalczyk

5. 25 IV 1999 kard. Franciszek Macharski kard. Józef Glemp abp Józef Kowalczyk

6. 29 IV 2000 kard. Józef Glemp kard. Henryk Gulbinowicz abp Józef Kowalczyk

7. 29 IV 2001 kard. Józef Glemp abp Zygmunt Kamiński abp Józef Kowalczyk

8. 28 IV 2002 kard. Józef Glemp bp Wiktor Skworc abp Józef Kowalczyk

9. 27 IV 2003 kard. Józef Glemp abp Stanisław Gądecki abp Józef Kowalczyk

10. 25 IV 2004 kard. Józef Glemp kard. Józef Glemp abp Józef Kowalczyk

11. 24 IV 2005 kard. Henryk Gulbinowicz abp Wojciech Ziemba abp Dominik Duka OP 

12. 23 IV 2006 kard. Franciszek Macharski abp Szczepan Wesoły abp Józef Kowalczyk

13. 29 IV 2007 kard. Mirosław Vlk kard. Stanisław Dziwisz abp Józef Kowalczyk

14. 27 IV 2008 kard. Stanisław Dziwisz abp Józef Życiński abp Józef Kowalczyk

15. 26 IV 2009 kard. Józef Glemp abp Józef Michalik abp Józef Kowalczyk

16. 25 IV 2010 abp Henryk Muszyński abp Kazimierz Nycz abp Józef Kowalczyk

Lp. Rok Przewodniczenie mszy świętej, Katedra – godz. 8.00

1. 26 IV 1998 abp Wojciech Ziemba

2. 25 IV 1999 abp Wojciech Ziemba

3. 29 IV 2000 kard. Adam Kozłowiecki

4. 29 IV 2001 bp Wiktor Skworc

5. 28 IV 2002 bp Wiktor Skworc

6. 27 IV 2003 bp Wiktor Skworc

7. 25 IV 2004 bp Stanisław Budzik

8. 24 IV 2005 bp Eugeniusz Juretzko





Studia i Materiały Misjologiczne 
pod. red. Jarosława Różańskiego OMI

1 Jarosław Różański, Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych 
i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001, ss. 275.

2. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską. Pod redakcją Jaro-
sława Różańskiego i Pawła Szuppe, Warszawa 2004, ss. 197.

3. Franciszek Jabłoński, Misjolodzy polscy. Informator, Warszawa 2005, ss. 196.
4. Ireneusz Paweł Ropiak, Kult Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju 

w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Warszawa 2005, ss. 351.
5. Andrzej Halemba, Religious and ethical values in the proverbs of the Mam-

bwe people (Zambia) - part I, Warszawa 2005, ss. 346.
6. Andrzej Halemba, Religious and ethical values in the proverbs of the Mam-

bwe people (Zambia) - part II (Proverbs), Warszawa 2005, ss. 658.
7. Tomasz Atłas, Ruch charyzmatyczny w Republice Konga i  jego wpływ na 

kształtowanie życia osobistego i społecznego, Warszawa 2005, ss. 206.
8. Marian Midura, Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła 

katolickiego w Senegalu, Warszawa 2006, ss. 440.
9. Romuald Szczodrowski, Misyjny wymiar życia i działalności matki Marii 

Teresy Linssen i zakonu Communio in Christo, Pelplin 2006, ss. 334.
10. Franciszek Jabłoński, Błogosławione stopy, Warszawa 2007, ss. 582.
11. Marek Rostkowski, La cooperazione dei laici all ’attivita missionaria delle 

Chiesa neWinsegnamento di Giovanni Paolo II, Varsavia 2007, ss. 332.
12. Paweł Zając, Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i  Ludność Rodzima 

w Kanadzie w historiografii XIX i XX w., ss. 359.
13. Wojciech Kluj, Jarosław Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii ka-

nadyjskiej, Pelplin 2007, ss. 136.




