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Słowo abp. Józefa Kowalczyka,  
Prymasa Polski,  

do rodziców i krewnych misjonarzy  
archidiecezji gnieźnieńskiej

Kochani Rodzice i Krewni Misjonarzy!

W dniu 22 listopada 2011 r. minęło 30 lat od wydania adhortacji apostol-
skiej Jana Pawła II O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 
(Familiaris consortio). Błogosławiony Jan Paweł II ukazał w niej rodzinę chrze-
ścijańską jako wspólnotę dialogu z Bogiem, wspólnotę wierzącą i ewangelizu-
jącą oraz wspólnotę w służbie człowiekowi. 

Papież, pisząc o misyjności katolickiej rodziny, ukazał, że „rodziny chrze-
ścijańskie dają szczególny wkład w sprawę misyjną Kościoła, pielęgnując powo-
łania misyjne wśród swoich synów i córek oraz, w ogólniejszy sposób, poprzez 
całe dzieło wychowania, które przysposabia dzieci od najmłodszych lat do coraz 
lepszego poznawania miłości Boga ku wszystkim ludziom” (por. FC 54).

Wy, Drodzy Rodzice i  Krewni naszych misjonarzy, uczyniliście Wasz 
dom – „Kościołem domowym”, gdzie na pierwszym miejscu obecny jest w nim 
Chrystus. Poprzez Wasze praktykowanie wiary i  okazywanie sobie miłości, 
stworzyliście dla swoich synów i córek takie warunki, że mogło rozwijać się 
ich chrześcijańskie życie, a następnie mogli oni odczytać swoje powołanie do 
kapłaństwa, życia konsekrowanego, a szczególnie do pracy na misjach. I za to 
pragnę Wam z serca podziękować!

Wasi synowie i  córki – dziś misjonarze i  misjonarki – są znakiem, że 
Kościół gnieźnieński jest misyjny i misjonarski, i zachowuje swój dynamizm. 
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W tej pracy misjonarskiej nie są oni sami. Za nich modli się cały Kościół, któ-
ry jest w Polsce, Kościół gnieźnieński, kościoły parafialne oraz Wy – rodzice 
i krewni – Wasze „Kościoły domowe”.

Zapoczątkowana w 1993 r. w naszej archidiecezji tradycja spotkań z rodzi-
cami i krewnymi misjonarzy jest znakiem i dowodem, że Kościół jest naszym 
domem, jak to głosi hasło programu duszpasterskiego na 2012 r. 

Pragnę przy tej okazji wyrazić słowa wdzięczności i  podziękować dro-
giemu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi, który patronował tym spotkaniom 
i przyjmował Was w swoim domu biskupim w pierwszych latach ich organi-
zowania.

Słowa serdecznych podziękowań kieruję także do ks. kan. dr. Franciszka 
Jabłońskiego, który jest organizatorem tych spotkań. Dziękuję mu za troskę 
o dzieło misyjne Kościoła gnieźnieńskiego, a szczególnie za opiekę nad misjo-
narzami, ich rodzicami i krewnymi. 

Niniejsza publikacja ks. Jabłońskiego: „Tradycja gnieźnieńskich spotkań 
rodziców misjonarzy”, ukazująca się w  Roku Wiary z  okazji 20. spotkania, 
potwierdza kolejny raz powszechną opinię, że Kościół gnieźnieński jest rze-
czywiście misyjny i misjonarski.

Całą Świętowojciechową Rodzinę Misyjną: misjonarzy i misjonarki, ich 
rodziców, krewnych i przyjaciół oraz wszystkich wspierających Dzieło Misyj-
ne Archidiecezji Gnieźnieńskiej powierzam Maryi – Matce Kościoła, która 
jest Gwiazdą Ewangelizacji.

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Gniezno, 3 grudnia 2012 r.  
we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego – Patrona misji 



Od autora

Niniejsza książka powstała z  miłości i  szacunku do rodziców misjona-
rzy. Dokumentuje spotkania rodziców i krewnych misjonarzy, którzy dzięki 
tej publikacji będą mogli powrócić do wspólnie przeżytych i niezapomnianych 
chwil; chwil, które pozostawiły w ich sercu ogromny ślad. Celem książki jest 
podkreślenie roli rodziców, jaką odgrywają w kontynuowaniu pracy na misjach 
danego misjonarza oraz ukazanie wewnętrznych zmagań związanych z wy-
jazdem na misje ich dziecka. Publikacja upamiętnia również tych, którzy już 
zmarli, a wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach.

Sama idea spotkań zrodziła się z takiej oto myśli: „gdybym to ja pracował 
na misjach, to bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś pamiętał o moich rodzicach 
i zaprosił ich na jakieś spotkanie”.

W czasie spotkań rodzice i krewni dzielą się swoimi przeżyciami zwią-
zanymi z  pracą misyjną swoich najbliższych. Dzięki temu doświadczyli, że 
w tym trudzie rozłąki nie są sami. 

Z upływem lat między uczestnikami nawiązała się tak silna więź, że po 
skończonym spotkaniu z niecierpliwością wyczekują następnego. Rodzice są 
także wdzięczni, że zostali zauważeni przez biskupa, a praca ich synów jest 
doceniana.

W książce tej w znacznej mierze wykorzystałem relacje, które po każdym 
spotkaniu przygotowywałem do „Biuletynu Misyjnego Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej”, gazety diecezjalnej oraz na stronę Świętowojciechowej Rodziny 
Misyjnej. 

Korzystając z okazji, pragnę także podziękować redakcji naszej diecezjal-
nej gazety, którą najpierw było „Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, następ-
nie „Niedziela Gnieźnieńska”, a obecnie „Przewodnik Katolicki Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” za możliwość drukowania relacji z tych spotkań, a w ostatnim 
czasie za przygotowanie już przez samą redakcję wiadomości z tych spotkań.

Relacja każdego ze spotkań poprzedzona jest wprowadzeniem w  pro-
gram roku duszpasterskiego na dany rok. Jednym z elementów realizacji tego 
programu duszpasterskiego są właśnie wspomniane spotkania dla rodziców 
i  krewnych misjonarzy. Publikacja ubogacona została zdjęciami ze spotkań 
(poza pierwszymi spotkaniami, które nie były niestety fotografowane). Bra-
kująca dokumentacja faktograficzna została zastąpiona zdjęciami samych 
misjonarzy. Na końcu książki znajduje się zestawienie misjonarzy i kapłanów 
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pomagających w  duszpasterstwie, pochodzących z  terytorium archidiecezji 
gnieźnieńskiej.

Książka ukazuje się w 20. rocznicę opublikowania bulli Jana Pawła II To-
tus Tuus Poloniae Populus, która w zasadniczy sposób zmieniła administracyjne 
oblicze Kościoła. Idea tych spotkań powstała po reorganizacji kurialnych wy-
działów i referatów, m.in. Referatu Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej w 1992 r. W tym też roku, 28 października, zostałem powołany 
na referenta Duszpasterstwa Misyjnego.

Do książki została dołączona płyta DVD z filmami, które osobiście na-
grałem podczas odwiedzin kilku mijonarzy przebywających wówczas na Ala-
sce, w Wenezueli oraz w Papui Nowej Gwinei.

Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji wszyscy uczestnicy spotkań będą 
mogli na nowo przeżyć wspólnie spędzone chwile. Sami zaś misjonarze z dumą 
przeczytają wypowiedzi swoich rodziców. Ufam, że książka ta stanie się in-
spiracją i zachętą dla dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, 
by zorganizowali takie spotkania, które są praktykowane tylko w nielicznych 
diecezjach w Polsce.

ks. Franciszek

Gniezno, 25 listopada 2012 r.  
we wspomnienie Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchi – pierwszej w historii 
Kościoła pary małżeńskiej wspólnie wyniesionej na ołtarze



Historia spotkań

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 2012 r. przebiega pod ha-
słem Kościół naszym domem. Celem tego programu jest ukazanie Kościoła jako 
domu, w którym na wzór domu rodzinnego wszyscy tworzą jedną rodzinę. 
Domownikami Kościoła staliśmy się poprzez chrzest św. Wszyscy ochrzczeni 
zjednoczeni Chrystusem, który jest głową Kościoła, tworzymy Kościół: pa-
pież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy.

Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, w  liście pasterskim na I Niedzie-
lę Adwentu, rozpoczynającą nowy rok pracy duszpasterskiej, napisał: „Jako 
chrześcijanie, świeccy i duchowni, jesteśmy Kościołem, a nie tylko w Kościele. 
Jesteśmy jego częścią. Każdy bez wyjątku. Nie jesteśmy w Kościele obcymi”1.

Kościół gnieźnieński, który jest domem swoich diecezjan, swoją troską 
otacza misjonarzy, pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej, posłanych do 
krajów misyjnych oraz kapłanów pomagających w innych diecezjach na świe-
cie. Troską obejmuje także ich rodziców i krewnych, co wyraża się m.in. w spo-
tkaniach organizowanych specjalnie dla nich. 

Początki tych spotkań sięgają 1992 r. Tego roku, 25 marca, w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, na mocy bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae 
Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur diecezjalnych w Pol-
sce. Właściwe realizowanie postanowień bulli nadzorował ówczesny nuncjusz 
apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk. Zmiany te dotyczyły także archidie-
cezji gnieźnieńskiej. Zlikwidowano unię personalną łączącą archidiecezję gnieź-
nieńską i warszawską, a  dotychczasowy ich ordynariusz – kard. Józef Glemp 
pozostał w Warszawie, przyjmując – dla zachowania prymasostwa – tytuł ku-
stosza relikwii św. Wojciecha. Jednocześnie arcybiskupią i metropolitalną stolicę 
w Gnieźnie objął abp Henryk Muszyński (wcześniej biskup pomocniczy diecezji 
chełmińskiej [1985-1987], następnie biskup diecezjalny włocławski [1987-1992])2. 

Arcybiskup gnieźnieński przystąpił do reorganizacji struktur kurii metro-
politalnej, aby w nowych okolicznościach mogła jak najlepiej służyć kapłanom 
i wiernym. W ramach tych wszystkich zmian, 4 kwietnia 1992 r. abp Muszyński 

 1 Por. Józef Kowalczyk, abp, List pasterski Prymasa Polski na I Niedzielę Adwentu 
rozpoczynającą nowy rok pracy duszpasterskiej, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnień-
skiej”, Wydanie specjalne, Gniezno 2011, 6.
 2 Por. Struktura Kościoła w Polsce, „L’Osservatore Romano” 13(1992)3-4, 71.
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mianował bp. Bogdana Wojtusia wikariuszem generalnym, szefem Wydziału 
Duszpasterstw Specjalistycznych, a jednocześnie odpowiedzialnym za misyj-
ne dzieło Kościoła. Biskup Bogdan Wojtuś zaproponował ks. F. Jabłońskiego, 
który był animatorem misyjnym w seminarium duchownym, by to on popro-
wadził dzieło misyjne w archidiecezji gnieźnieńskiej. Arcybiskup H. Muszyń-
ski dekretem z dnia 19 października 1992 r. mianował ks. Jabłońskiego refe-
rentem Duszpasterstwa Misyjnego. Z kolei cztery lata później, 20  listopada 
1996 r., ksiądz arcybiskup mianował go dyrektorem diecezjalnym Papieskich 
Dzieł Misyjnych. W  dekrecie tym napisał: „Uwzględniając dotychczasową 
pracę Wielebnego Księdza w Referacie Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Me-
tropolitalnej w Gnieźnie, a także jego zaangażowanie w sprawy misji mianuję 
Go Dyrektorem Diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych”3.

Jedną z inicjatyw podjętą przez ks. F. Jabłońskiego, zaakceptowaną przez 
bp. B. Wojtusia oraz ks. L. Chudzińskiego, dyrektora diecezjalnego Papieskich 
Dzieł Misyjnych i pracownika archiwum diecezjalnego, było zorganizowanie 
spotkań dla rodziców misjonarzy. 

W diecezji rodzice misjonarzy nie mieli możliwości uczestniczenia 
w dniach skupienia lub rekolekcjach organizowanych specjalnie dla nich, dla-
tego propozycja takich spotkań była dla nich miłym zaskoczeniem. 

Termin tych spotkań – adwent – nie został wybrany przypadkowo. Ad-
went dla wielu ludzi na świecie jest oczekiwaniem na Dobrą Nowinę. W pracy 
misyjnej ma szczególny wymiar: dla wielu z tych, którzy mieszkają w krajach 
misyjnych, czas oczekiwania trwa nie tylko przez cztery tygodnie. Czasami ad-
went to dla nich niemal całe życie. Ponadto w adwencie rozpoczyna się nowy 
rok liturgiczny oraz nowy rok pracy duszpasterskiej. Przygotowujemy się do 
świąt Bożego Narodzenia, które w  polskiej tradycji bardzo mocno wiążą się 
z domem rodzinnym. W tym czasie odbywają się również spotkania opłatkowe 
biskupów z różnymi grupami apostolskimi. Spotkanie opłatkowe dla rodziców 
rozpoczynało zawsze szereg spotkań zapisanych w  kalendarzu diecezjalnym. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem w Kościele, jakie niesie nam adwent, to rów-
nież „kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”, które rozpoczynają 
się w III Niedzielę Adwentu. Znamienne jest także porównanie życia rodziców 
misjonarzy właśnie do adwentu. Tak, to przecież oni z utęsknieniem wypatrują 
swoich synów w domu rodzinnym i codziennie czekają na wiadomości od nich. 

Pewną trudnością w zorganizowaniu tych spotkań było odszukanie parafii 
i adresów zamieszkania rodziców lub rodzeństwa misjonarzy, jednak w końcu 
udało się taką bazę danych przygotować. Referat Misyjny, w imieniu księdza 
arcybiskupa, co roku wysyła do rodziców misjonarzy z naszej archidiecezji spe-
cjalne zaproszenia na spotkanie.

 3 Por. Henryk Muszyński, abp, Dekret, N.4946/96/Abp.
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W latach 1993-1998 spotkania odbywały się w domu biskupim bp. Bogdana 
Wojtusia, a w latach 1999-2009 w pałacu arcybiskupim. Od 2010 r. są organizo-
wane w  Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w  Gnieźnie. Od 
2007 r. na spotkania zapraszani są także rodzice misjonarzy zakonnych pochodzą-
cych z archidiecezji gnieźnieńskiej. Co roku na spotkania przybywa ok. 50 osób.

Uczestnicy biorą udział w  modlitwie różańcowej, Mszy św., dzielą się 
opłatkiem, a  także rozmawiają i dzielą się wiadomościami o pracy misjona-
rzy. Dowiadują się także o inicjatywach podejmowanych dla dzieła misyjnego 
i pomocy udzielanej misjonarzom. Co roku otrzymują diecezjalne kalendarze 
misyjne zawierające zdjęcia diecezjalnych misjonarzy, a także materiały na bie-
żący rok duszpasterski oraz książki misyjne. Na spotkaniach odczytywane są 
listy od misjonarzy, którzy nadesłali swoje pozdrowienia.

Niewątpliwie rangę tych spotkań podnosi obecność biskupów gnieźnień-
skich. Na spotkania te przybywają także sami misjonarze, którzy często prowadzą 
m.in. modlitwę różańcową i głoszą kazania. Wśród nich byli m.in.: ks. Antoni 
Bajek (Brazylia), ks.  Eugeniusz  Bednarek (Kamerun), ks. Paweł Czerwiński 
(Papua Nowa Gwinea), ks.  Włodzimierz  Dziadek (Floryda), ks. Andrzej Gra-
czyk (Gruzja), Ałła i Przemysław Grzechowiakowie (Czad), ks. Andrzej Mar-
murowicz (Kazachstan), ks. Henryk Micek (Papua Nowa Gwinea), ks. Mariusz 
Misiorowski (Czad), ks. Jerzy  Nowak (Argentyna), ks. Wojciech Owczarz (Ka-
zachstan), ks. Grzegorz Pawlaczyk  (Rumunia), Barbara i Aleksander  Szanieccy 
(Tanzania), ks. Przemysław Tabaczka (Wenezuela), ks. Zygmunt Zaborowski 
(Sankt Patersburg), ks. Marian Zalewski (Papua Nowa Gwinea).

Na jedno ze spotkań przybyli przedstawiciele z agend misyjnych z War-
szawy: ks. Władysław Ostrowski z Centrum Formacji Misyjnej i ks. prał. An-
toni Kmiecik – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, który uznał 
spotkanie za „pionierskie i wzorcowe dla innych diecezji”. 

Spotkania rodziców i krewnych misjonarzy łączy stół, przy którym spo-
żywają uroczysty obiad i poobiednią kawę. W zorganizowaniu tego kuchen-
nego zaplecza pomagały siostry zakonne, najpierw siostry pallotynki pracujące 
w domu bp. Bogdana Wojtusia, a następnie siostry elżbietanki, które wówczas 
pracowały w pałacu arcybiskupim. Należy także pamiętać o dużej pomocy kil-
ku pań, które wspierały siostry na kuchennym zapleczu przez 17 lat (pani Alek-
sandra Klemczak, pani Wiesława Częstochowska, pani Hanna Bigoszewska).

Od 2010 r. spotkania odbywają się w Prymasowskim Wyższym Semina-
rium Duchownym, gdzie przygotowywali się do święceń kapłańskich przez 
sześć lat przyszli misjonarze.

Seminaryjne warunki stwarzają większą przestrzeń do tych spotkań, 
szczególnie jeżeli chodzi o kaplicę i  refektarz. W domach biskupich te po-
mieszczenia są niewielkie. Z czasem, gdy przybywało więcej zaproszonych go-
ści, było wiele trudności, aby ich pomieścić.
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Abp Jan Pawłowski (Nuncjusz)  
Kongo i Gabon

Abp Tomasz Peta  
Kazachstan

Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF  
Madagaskar

Biskupi misyjni



1993

Pierwsze spotkanie

Kościół jako „Communio”.  
Sakrament małżeństwa

W 1993 r. wraz z I Niedzielą Adwentu Kościół powszechny i diecezjalny 
rozpoczął obchody roku poświęconego rodzinie. Jan Paweł II podjął inicjaty-
wę Organizacji Narodów Zjednoczonych i ogłosił 1994 r. Międzynarodowym 
Rokiem Rodziny.

„Kościół przyjął tę inicjatywę z wdzięcznością – powiedział abp H. Muszyń-
ski w homilii w katedrze gnieźnieńskiej – i włączył się w sposób czynny, przy 
pomocy właściwych sobie środków, w odnowę rodziny jako «podstawowej ko-
mórki i fundamentu społeczeństwa» (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka). 
W uroczystość Świętej Rodziny odczytany został list pasterski biskupów Polski, 
który wskazał na Świętą Rodzinę w Nazarecie, jako na «pierwowzór i przykład 
dla wszystkich rodzin chrześcijańskich». «Rodzina ta – czytamy w Familiaris con-
sortio – jedyna na świecie, w której cudownym zamysłem Boga, narodził się, żył 
i wzrastał długie lata Syn Boży – wiodła nieznane i ciche życie w małym mia-
steczku palestyńskim. Wielbiła Boga w sposób nieporównanie wzniosły, wspo-
magała wszystkie rodziny chrześcijańskie, co więcej, wszystkie rodziny świata, 
w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udrę-
czeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym 
wypełnianiu planu Bożego» (FC 86). Z okazji Międzynarodowego Roku Rodzi-
ny, odbywającego się pod hasłem: Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości, Jan Paweł 
II skierował w dniu 1 stycznia 1994 r. orędzie na Światowy Dzień Pokoju”4.

Hasło programu duszpasterskiego na rok 1993/1994 brzmiało: Kościół jako 
„Communio”. Sakrament małżeństwa. W rozpoczynającym się Roku Rodziny 
odbyło się pierwsze spotkanie rodziców misjonarzy oraz kapłanów pomagają-
cych w innych diecezjach na świecie. 

 4 Por. H. Muszyński, abp, Homilia na Nowy Rok Pański 1994 w Katedrze, „Wiado-
mości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 1(1994)14-19.
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Dlaczego misjonarz musi opuścić rodzinny dom, ojczysty kraj, swoją 
diecezję? Dlaczego w  pamięci odsuwa swoich ukochanych na dalszy plan? 
Możliwe, że i takie pytania zadawali sobie już nieraz rodzice misjonarzy, my-
śląc o swoich synach… Z pewnością zrozumieli, jak ważne jest ich posłanie. 
Zrozumieli i swoją radością przyjechali się podzielić na specjalnie zorganizo-
wanym dla nich spotkaniu, które odbyło się w domu biskupim bp. Bogdana 
Wojtusia, 11 grudniu 1993 r. Na spotkanie przybyło 20 osób.

Uczestnicy brali udział we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem 
bp. Wojtusia, koncelebrowanej przez ks. Leszka Chudzińskiego, diecezjalnego 
dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. Franciszka Jabłońskiego – re-
ferenta misyjnego. Rodzice mieli także możliwość podzielenia się opłatkiem 
oraz spotkania przy kawie. Dla rodziców było to spotkanie bardzo wzrusza-
jące. Wielokrotnie podczas dzielenia się wiadomościami o  pracy misyjnej 
swoich synów pojawiały się łzy. Rodzice bardzo przeżywali swoje pierwsze 
wystąpienia. W tych wypowiedziach mogli na swój sposób doświadczyć róż-
norodności warunków życia i  pracy poszczególnych misjonarzy: od tropiku 
w Afryce do zimna na Syberii. Po skończonych wypowiedziach rodzice doszli 
do przekonania, że nie tylko ich syn ma trudne warunki pracy; każdy misjo-
narz ma swojego rodzaju nieudogodnienia w codziennym misjonarskim ży-
ciu.Na zakończenie spotkania rodzice zwiedzili katedrę. Przewodnikiem był 
ks. Leszek Chudziński. 

Niewątpliwie to pierwsze spotkanie stało się zaczynem „misjonarskiej 
rodziny”5, która przez kolejne lata wciąż się umacnia i  wytrwale pielęgnuje 
powstałą więź.

 5 Por. F. Jabłoński, Sprawozdanie finansowo-pastoralne diecezji w ramach Papieskich 
Dzieł Misyjnych za rok 1993, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 7-8(1994)356- 
-358; Kronika Dzieła Misyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Archiwum autora książki; 
strona internetowa Świetowojciechowej Rodziny Misyjnej: www.srm.gniezno.opoka.
org.pl, 12.07.2011.
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Ks. Antoni Bajek  
Brazylia 

Ks. Andrzej Budzyński  
Anglia 

Ks. Janusz Czerniejewski  
Kamerun

Ks. Eugeniusz Bednarek  
Kamerun 

Ks. Zbigniew Bukowski  
Czechy 

Ks. Paweł Czerwiński  
Papua Nowa Gwinea 

Ks. Kazimierz Bidziński  
Anglia

Ks. Florian Cieniuch  
Wenezuela 

Ks. Krzysztof Domagalski  
Albania, Czad 

Misjonarze fideidoniści oraz kapłani pomagający  
w duszpasterstwie w innych diecezjach na świecie
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Ks. Kazimierz Domek  
Wenezuela, Puerto Rico, 

USA

Ks. Andrzej Graczyk  
Rosja, Gruzja

Ks. Jacek Herma  
Niemcy 

Ks. Piotr Froelich  
Anglia

Ks. Andrzej Grzela  
Papua Nowa Gwinea,  

USA

Ks. Henryk Jankowski  
Wenezuela, Hiszpania 

Ks. Marek Dydo  
Niemcy 

Ks. Zbyszko Hanelt  
Papua Nowa Gwinea, 

Australia 

Ks. Włodzimierz Dziadek  
Wenezuela, USA
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Ks. Michał Jóźwiak  
Białoruś 

Ks. Paweł Kiejkowski  
Rosja 

Ks. Piotr Koczorowski  
Szkocja 

Ks. Tadeusz Krzymiński  
Kazachstan 

Ks. Stefan Łątka  
Kamerun, Czad 

Ks. Jan Łykowski  
Czad, Francja

Ks. Karol Maciejewski  
Kanada 

Ks. Wacław Maciocha  
USA, Zambia 

Ks. Mieczysław Majdan  
Kamerun, Francja 
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Ks. Henryk Micek  
Papua Nowa Gwinea, 

Australia 

Ks. Maciej Napieralski  
USA (Alaska)

Ks. Wiesław Pałuczak  
Czechy 

Ks. Mariusz Misiorowski  
Kamerun, Francja, Czad 

Ks. Jerzy Nowak  
Argentyna 

Ks. Kazimierz Muszyński  
Papua Nowa Gwinea, 

Anglia, USA

Ks. Wojciech Owczarz  
Kazachstan 

Ks. Dariusz Pejka  
Kamerun 

Ks. Andrzej Marmurowicz  
Kazachstan 
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Ks. Zdzisław Pietraszewski  
Białoruś 

Ks. Bartosz Rajewski 
Anglia

Ks. Piotr Schewior  
Brazylia

Ks. Zbigniew Ponichtera  
Czechy 

Ks. Paweł Przybylski  
Anglia 

Ks. Jarosław Słowy  
Kazachstan 

Ks. Przemysław Prętki  
Kazachstan 

Ks. Andrzej Rogowicz  
Argentyna 

Ks. Jakub Szałek  
Czad 
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Ks. Andrzej Szczęsny  
Kazachstan 

Ks. Przemysław Tabaczka  
Wenezuela, Hiszpania 

Ks. Roman Waszkiewicz  
Francja, Kanada 

Ks. Andrzej Szułczyński  
Szwecja, Kanada, USA, 

Szkocja, Irlandia

Ks. Janusz Umerle  
Wybrzeże Kości Słoniowej, 

Belgia 

Ks. Wawrzyniec Wnuk  
Kanada 

Ks. Sławomir Szwagrzyk  
Kanada 

Ks. Andrzej Wasilewski  
Francja 

Ks. Marcin Wojtaszek  
Kazachstan 
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Ks. Zygmunt Zaborowski  
Rosja 

Ks. Marian Zalewski  
Papua Nowa Gwinea, 

Meksyk

Ks. Sebastian Krystkowiak 
Szwajcaria

Ks. Piotr Modrzejewski 
Chorwacja

Droga Neokatechumenalna

Ks. Grzegorz Pawlaczyk 
Ukraina, Kazachstan, Dania, Szwecja, Finlandia, 

Włochy, Szwajcaria, Rumunia 

Ks. Leszek Paszkiewicz 
Polska



1994

Drugie spotkanie 

Kościół jako „Missio”

I Niedziela Adwentu rozpoczęła kolejny rok liturgiczny oraz nowy rok 
pracy duszpasterskiej, który w roku 1994/1995 przebiegał pod hasłem Kościół 
jako „Missio”. Temat ten miał uświadomić wszystkim misyjną naturę Kościoła, 
akcentując sakrament kapłaństwa oraz wynikającą z tej natury odpowiedzial-
ność za Kościół całego Ludu Bożego. 

W liście pasterskim arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego na nowy 
rok duszpasterski 1995 czytamy: „Jako Kościół gnieźnieński pragniemy w Roku 
Pańskim 1995 jeszcze lepiej zrozumieć, co znaczy, że cały Kościół uczestniczy 
w misji zbawczej Chrystusa, który jest posłany, by głosić Ewangelię wszelkie-
mu stworzeniu (por. Mk 16,15). Chcemy stawać się coraz pełniej prawdziwym 
Kościołem, objawiającym się we współczesnym świecie”6.

Temat Kościół jako „Missio” wspaniale skorelował się z drugim spotkaniem 
rodziców misjonarzy, które odbyło się 10 grudnia 1994 r. w domu bp. Bogdana 
Wojtusia. Na spotkanie przybyła dziewiętnastoosobowa grupa rodziców i ro-
dzeństwa, reprezentująca 8 misjonarzy z 21 pracujących z naszej diecezji. Kilka 
osób z powodu choroby nie mogło przyjechać. 

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią – to właśnie ona udziela i wzmaga 
miłość; jest niejako duszą wszelkiego apostolatu, a  zwłaszcza ewangelizacji. 
Ona też łączyła przy jednym stole myśli i serca daleko wybiegające poza bi-
skupią kaplicę. „Ile trzeba wysiłku – powiedział ksiądz biskup w homilii – aby 
Ewangelia dotarła do człowieka; ile potrzeba trudu, modlitwy, pokuty, aby 
drugi człowiek przyjął z wiarą Słowo Boże, zmieniając swoje życie. Widzimy 
więc, jak bardzo potrzebują misjonarze naszej modlitwy, naszego duchowego 
wsparcia, duchowych ofiar, dobrych uczynków spełnionych w intencji ich misji 
oraz posłannictwa. Drodzy rodzice i rodzeństwo misjonarzy! Macie szczegól-

 6 List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego przygotowujący Rodzinę 
Diecezjalną do Millenium śmierci św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, „Słowo Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej” 2(1995)1.
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ne zadanie. Z was wyszli, z was Bóg powołał i trzeba ich wspierać. Te ofiary są 
potrzebne, aby dokonało się nawrócenie i przyjęcie Chrystusa”. 

Życie chrześcijanina powinno przebiegać między ołtarzem a  stołem, 
przenosząc doświadczenia jedności z Chrystusem i drugim człowiekiem w co-
dzienne życie. Stół, przy którym rodzina się zbiera, by wspólnie spożyć posi-
łek, przyczynił się do utworzenia takiej jedności, wspólnoty rodzin misjona-
rzy. Wiadomości przekazywane ze wzruszeniem przez rodziców i rodzeństwo 
o  pracy misyjnej swoich synów, stały się czynnikiem tworzącym międzyro-
dzinną solidarność. Oto kilka takich wypowiedzi:

„Mój brat nosi długą brodę i długie wąsy. Papuasi uważają, że kto tak wy-
gląda, bardzo długo żyje. Wiele doświadczył, a więc musi być bardzo mądry, 
posiada tak ogromny zasób wiedzy, że naprawdę warto iść do niego w każdej 
sprawie” (siostra ks. Mariana Zalewskiego z Papui Nowej Gwinei).

„W czasie urlopu chorobowego w ubiegłym roku, który spędził w rodzin-
nym domu, ciągle myślał o powrocie do swoich Kameruńczyków. Tak też się 
stało. Teraz zbiera materiały na budowę kościoła. Przedtem przygotowywał 
mieszkanie dla nowego biskupa” (matka ks. Eugeniusza Bednarka).

„Jędrek jest misjonarzem wędrownym w  Karagandzie (Kazachstan). 
Ostatnio był proboszczem przy parafii, gdzie było dużo Niemców. Oni też 
wybudowali kościół, ale sami wyjechali do ojczyzny. Do jego zadań należało 
przyciąganie Rosjan do tego kościoła, aby nie stał pusty” (ojciec ks. Andrzeja 
Szczęsnego).

„Henryk w ostatnim czasie wybudował drugi kościół. Pragnie, aby Papuasi 
doświadczyli trochę cywilizacji. Bywa tak, że przez 2-3 tygodnie jest odcięty od 
świata. Gdy przychodzą deszcze, obsuwająca się z gór ziemia zasypuje drogi. 
Przygotowuje się do przyjazdu Ojca świętego w styczniu” (ojciec ks. Henryka 
Micka z Papui Nowej Gwinei).

„Gdy zajechał do Nowosybirska, był tylko sam. Teraz pracuje z nim kle-
ryk z seminarium wspólnoty neokatechumenalnej – Redemptoris. Mieszkają 
w bloku, z dokupionego drugiego mieszkania urządzili kaplicę” (matka ks. An-
drzeja Graczyka).

„Na osiedlu 40-tysięcznym, na którym mieszka, jest zaledwie kilkoro ka-
tolików. Jurek, gdy zajechał do Argentyny, przez pół roku przebywał u księdza 
biskupa. Następnie otrzymał probostwo. Zrobił generalny remont kościoła. 
Teraz wraz z  kolegą, ks. Andrzejem Rogowiczem, wyremontowali kościół 
i budują plebanię” (ojciec ks. Jerzego Nowaka z Argentyny).

„«Księża polscy są w modzie, bardzo mile widziani» – tak lokalna argen-
tyńska prasa opisała ich pracę, pokazując wycinki z gazet. Argentyńczycy są 
bardzo serdeczni, zapraszają ich na posiłki. Kiedy odjeżdżał na urlop do Pol-
ski, żegnało go dwa tysiące ludzi. Zanim przyjechał do domu, był już telefon 
z zapytaniem, czy na pewno do nich powróci” (ojciec ks. Andrzeja Rogowicza).
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„Mój brat Florian Cieniuch z Wenezueli ma do obsłużenia 25 kościołów, 
nie licząc kaplic, których jest o wiele więcej. Obszar parafii można porównać 
do województwa konińskiego” (brat ks. Floriana Cieniucha). 

Uczestnicy spotkania zwiedzili także Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego, po którym oprowadził ich ks. Leszek Chudziński, dyrektor PDM. Na 
zakończenie uczestnicy podziękowali księdzu biskupowi za zorganizowanie 
spotkania: „Cieszymy się i dziękujemy za tak wspaniałe spotkanie. Z niecier-
pliwością będziemy oczekiwać kolejnego w przyszłym roku”.

Adwent dla wielu ludzi na świecie jest oczekiwaniem na Dobrą Nowinę. 
Misjonarze – synowie naszej diecezji – stają się dla wielu wspólnot zwiastu-
nami Nowej Nadziei. Dzięki nim Chrystus może narodzić się rzeczywiście 
w sercach ludzi przyjmujących wiarę w jedynego Boga. Dołączamy nasze du-
chowe ofiary w ich intencji i całego Misyjnego Dzieła Kościoła7.

 7 Por. F. Jabłoński, Misjonarska rodzina, „Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 
1(1995)3, F. Jabłoński, Spotkanie z rodzicami misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidiece-
zji Gnieźnieńskiej” 2(1997)32-33.

Barbara Gontarczyk  
Malawi 

Ałła i Przemysław Grzechowiakowie 
Czad 

Świeccy misjonarze
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Teresa Lewandowska  
Kazachstan, Kamerun, 

Czad

Przemysław Grzechowiak  
Kamerun 

Katarzyna Martyniak  
Peru 

Barbara i Aleksander Szanieccy 
Tanzania 



1995

Trzecie spotkanie 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 
(Mk 1,15)

Adwent tradycyjnie rozpoczął nowy rok pracy duszpasterskiej. Był to 
kolejny krok na drodze do obchodów jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Woj-
ciecha. Program duszpasterski 1995/1996 nawiązywał do wezwania Chrystusa 
skierowanego do każdego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 

W kontekście tego refleksyjno-pokutnego tematu 9 grudnia 1995 r. odbyło 
się trzecie spotkanie rodziców misjonarzy. Uczestniczyło w nim 20 osób, które 
reprezentowały 11 misjonarzy. Mszę św. koncelebrowali: bp Bogdan Wojtuś 
oraz ks. F. Jabłoński.

Po raz kolejny spotkanie to okazało się dla uczestników głębokim prze-
życiem. Na ich twarzach można było dostrzec wyraz żarliwej modlitwy, a na 
słowo o misjach i misjonarzach ich serca zaczynały bić mocniej. Przecież my-
śleli o  swoich synach, swoich krewnych. Myśleli z  matczynym i  ojcowskim 
zaangażowaniem. Może znowu pojawiły się pytania, które czasami nie pozwa-
lają zmrużyć w nocy oka: czy nie jest głodny? Czy nie choruje? Czy jest bez-
pieczny? Jak sobie radzi...? Otuchę i nadzieję wlały w ich serca słowa biskupiej 
homilii: „Chrystus powiedział do swoich uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Idźcie i głoście: bliskie jest już Królestwo Niebieskie» 
(Mt 9,32-38). Tymi, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, są wasi synowie, 
krewni, najbliżsi. W pracy misyjnej doświadczają znaków Boga. Chrystus jest 
z nimi, ich wspiera, daje im światło. Kościół w Polsce dzięki ich pracy podej-
muje wezwanie Chrystusa do głoszenia Ewangelii całemu światu”.

Po Mszy św. nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem. Na spotkanie przy-
był abp Henryk Muszyński, któremu życzenia – w imieniu wszystkich uczest-
ników – złożył jeden z ojców misjonarzy, pan Rogowicz. Wspólne dzielenie się 
opłatkiem było dowodem na to, że wszyscy, którzy stworzyli tę misyjną rodzi-
nę, obdarowują się nawzajem radością, ciesząc się swoją obecnością. W czasie 
obiadu referent misyjny, ks. F. Jabłoński, przedstawił nowe inicjatywy dotyczą-
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ce pracy misyjnej w diecezji. Mówił m.in. o utworzeniu stałej wystawy o pra-
cy misjonarzy, nowych strukturach administracyjnych na szczeblu dekanatu 
i parafii oraz o utworzeniu wsparcia dla Rodziny Misyjnej – stałego patronatu 
jednej parafii nad jednym misjonarzem. Do tych inicjatyw z radością i pełną 
akceptacją ustosunkował się ksiądz arcybiskup, który także zaprosił do siebie 
rodziców na następne spotkania.

W następnej części spotkania uczestnicy wysłuchali świadectwa prowincjo-
nalnej sióstr pallotynek – s. Anny Kot, która przez 5 lat pracowała w Rwandzie: 
„Misje zakładają nowy styl życia, dość trudny. Przeżyłam walki trwające 4 lata. 
Szczytem tych wydarzeń były te z 1994 r., które doprowadziły do masakry. Pomimo 
tego dramatu widziałyśmy naprawdę działanie Boga. Dużo było takich cudow-
nych historii ludzi, którzy ocaleli w sposób nadzwyczajny. Kościół w Rwandzie 
istnieje tylko sto lat. A ja będąc w tym kraju, doświadczałam owoców ewangeliza-
cji. Bardzo dużo ludzi umierało z modlitwą na ustach, w zawierzeniu Jezusowi”. 

Na zakończenie jedna z matek, pani Micek, podziękowała organizatorom 
za misyjne biesiadowanie8.

 8 Por. F. Jabłoński, III Spotkanie z rodzicami misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej” 2(1997)33-34.

O. Dariusz Andrzejewski 
Misjonarz Ducha Świętego, 

Kanada

O. Wojciech Banaszak 
oblat, Ukraina

Misjonarze zakonni oraz pomagający w innych diecezjach  
na świecie

Ojcowie

O. Dariusz Drzewiecki, 
marianin, Filipiny
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O. Eryk Katulski 
franciszkanin, Boliwia

O. Piotr Krysztofiak 
dominikanin, Norwegia

O. Eleuteriusz Klimczak 
franciszkanin, Kongo

O. Sławomir Kurowski 
Misjonarz Ducha  
Świętego, Meksyk

O. Mirosław Hyżak 
salezjanin, Etiopia

O. Alojzy Kozubiński 
Misjonarz Świętej  

 Rodziny, Argentyna

O. Sławomir Kosicki 
oblat, Kamerun

O. Jarosław Hybza 
marianin, Kazachstan

O. Zygmunt Frąckowiak 
zmartwychwstaniec, 

Brazylia
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O. Józef Maciołek 
werbista,  

Papua Nowa Gwinea

O. Paweł Piotrowski 
chrystusowiec, Brazylia

O. Marcin Rosiński 
oblat, Kanada

O. Michał Socha 
franciszkanin, Kenia

O. Daniel Szwarc 
oblat, Kanada

O. Edward Węgrzyn 
werbista, Angola

O. Aleksander Paprzycki 
franciszkanin, Uzbekistan

O. Krzysztof Olejnik 
chrystusowiec, Irlandia

O. Marian Lis 
oblat, Madagaskar
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Br. Tomasz Basiński 
kombonianin, Kolumbia

Br. Robert Kozielski 
franciszkanin, Kenia

Bracia

Br. Grzegorz Makowski 
Zgromadzenie Ducha 

Świętego, Meksyk, Kanada

S. Anna Kozielska  
elżbietanka, Norwegia

S. Małgorzata Anna Lekan  
dominikanka, USA

S. Albana Filiak 
elżbietanka,  Norwegia

Siostry

S. Monika Machińska 
elżbietanka, Gruzja

S. Marta Nowa 
Misjonarka Miłości, Etiopia

S. Mariola Inda  
Misjonarka Chrystusa 

Króla, USA
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S. Krystyna Zachwieja 
 franciszkanka, Angola

S. Agnieszka Włodarczyk 
Sacré-Cœur, Czad

S. Wioletta Sobiesiak 
urszulanka, Filipiny

S. Ewa Rudzka 
Służebnica Ducha Świętego, 

Meksyk

Krzyże misyjne 2012



1996

Czwarte spotkanie 

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata

Przewodnim tematem do refleksji w roku 1996/1997 były słowa z Listu do 
Hebrajczyków: „Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na 
wieki” (por. Hbr 13,8). W założeniach programu wysiłek duszpasterski Kościo-
ła winien znaleźć odzwierciedlenie w świadectwie chrześcijan i w podejmowa-
nym trudzie budowania jedności wszystkich uczniów Chrystusa9.

Głoszenie Chrystusa – Zbawiciela świata podejmują w krajach misyjnych 
misjonarze, których rodzice i krewni przyjechali na czwarte spotkanie, które 
odbyło się 14 grudnia 1996 r. Na spotkaniu tym obecni byli: abp Henryk Mu-
szyński, bp Bogdan Wojtuś, bp senior Jan Czerniak, jeden z misjonarzy na-
szej archidiecezji – ks. Henryk Micek pracujący w Papui Nowej Gwinei oraz 
ks. Franciszek Jabłoński. 

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, podczas której homilię wygłosił ks. 
H. Micek. Do wszystkich rodziców obecnych na tej Mszy św. zwrócił się sło-
wami: „Moi Drodzy. Ta wasza modlitwa – modlitwa rodziców, najbliższej ro-
dziny, babć, dziadków, przyjaciół – tu dla was jest tylko modlitwą, a tam gdzieś, 
głęboko w buszu, czy to w Afryce, w Nowej Gwinei, w Ameryce Południowej, 
czy daleko w Kazachstanie, jest po prostu naszym życiem. Jest sposobem na 
przetrwanie, jest możliwością głoszenia Słowa Bożego, daje siły do bycia pro-
rokiem. Jest to tak ważne i potrzebne, zwłaszcza ze względu na mentalność 
ludzi będących tam na misjach. Różni się ona często od mentalności ludzi 
znanych nam ze Starego Testamentu. Dlatego na misjach tak trudno być księ-
dzem, trzeba tam być przede wszystkim prorokiem – jak Eliasz. 

Słyszeliśmy dzisiaj: «Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego pło-
nęło jak pochodnia» (Syr 48,1). Słowo ma prowadzić, wskazywać nowe drogi, 
nowy rodzaj życia. Dla tych prymitywnych ludzi, żyjących na poziomie ludzi 
sprzed 10 czy 15 tys. lat, biały misjonarz jest kimś szczególnym. Dla wierzących 
jest wysłannikiem Boga i rzeczywiście musi być tą pochodnią, jego słowo musi 

 9 Por. Ogólnopolski program duszpasterski na rok 1996/1997, Katowice 1996, 9.
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płonąć. Właśnie Wy, kochani Rodzice, jesteście tymi, którzy napełniają nieja-
ko te pochodnie tak, aby płonęły... 

Kochani! Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, jakiej łaski dostępujemy 
przez tę Waszą modlitwę; łaski uproszonej nam przez Was i przez wszystkich, 
którzy angażują się całym sercem w misyjne dzieło. Udaje nam się uzdrawiać 
ludzi przez modlitwę i nałożenie rąk. Mało tego, Pan Bóg w jakiś sposób rze-
czywiście sprawia, że w  naszym życiu, podobnie jak u  Eliasza, zdarzają się 
prawdziwe cuda...” Słowa te głęboko zapadły w  serca wszystkich rodziców 
misjonarzy.

Po Mszy św. uczestnicy dzielili się wiadomościami o pracy swoich synów, 
pokazywali zdjęcia, czytali listy. Mówili też o swoich radościach i smutkach wy-
nikających z faktu powołania ich najbliższych do tak trudnej i odległej pracy. 

Zapanowała radosna, prawdziwie rodzinna atmosfera. Ksiądz arcybiskup 
powiedział do wszystkich obecnych: „To, że spotykamy się tutaj w rodzinie mi-
syjnej, jest moją wielką radością... Mam świadomość, że Kościół cały jest misyjny 
i żaden biskup nie może być obojętny na potrzeby innych krajów, warunków 
trudniejszych od tych, w których my żyjemy. Dlatego ja również jestem otwarty 
na tę inicjatywę. Jako rodzice dobrze wiecie, ile trzeba przygotowania ducho-
wego, aby w tych trudnych misyjnych warunkach wytrwać, pracować... Z całe-
go serca życzę Państwu, żebyście uczestniczyli nie tylko w kłopotach, nie tylko 
w troskach, ale również w radościach waszych synów; radościach, które są rado-
ściami dawania”.

Biskup Bogdan Wojtuś zapewnił rodziców: „To, co się zaczęło tutaj z woli 
księdza arcybiskupa, będzie miało jeszcze dalszy ciąg. Chcemy w jakiś sposób 
odwdzięczyć się Kościołowi za to dzieło misyjne, które kiedyś prowadził tu, 
na naszej ziemi, św. Wojciech. My byliśmy wtedy tymi, którzy biorą, a teraz 
pragniemy wspierać misjonarzy w odległych krajach”10.

 10 Por. F. Jabłoński, IV Spotkanie z rodzicami misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej” 2(1997)35; tenże, Rodzina misyjna, „Niedziela Gnieźnieńska” 
10(1997)3.
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1997

Piąte spotkanie 

Duch Święty i Jego obecność w Kościele 

W 1997 r. do Gniezna po raz drugi przyjechał Jan Paweł II. Papież po-
nownie odwiedził Gniezno z  okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, „by 
podziękować Duchowi Świętemu za wielkie dzieło Boga, którego dokonał 
w międzyczasie w wyniku solidarnego zrywu narodu”. W dniu 2 czerwca 1997 
r. o godzinie 21.35 na Stadionie Mieszka wylądował helikopter z Janem Paw-
łem II. Papież w drodze do katedry zatrzymał się przed kościołem garnizono-
wym, aby poświęcić monument przedstawiający św. Wojciecha. Po przyjeździe 
do pałacu arcybiskupa, w którym miał spędzić noc, papież wyszedł na balkon. 
Przed jego oczami ukazały się tłumy młodzieży skandującej na jego cześć. 
Spotkanie to było zupełnie spontaniczne, a tym samym tulące wszystkich pod 
wspólnym płaszczem radości. „Idźcie spać – powiedział do oczekującej go 
młodzieży, wiwatującej na Jego cześć. – I mnie też dajcie spokojnie spędzić 
noc. Bóg zapłać za przyjęcie mnie. Bóg zapłać wszystkim” – dodał. Po czym 
zaintonował hymn ku czci św. Wojciecha. Następnie udzielił wszystkim bło-
gosławieństwa.

Jan Paweł II rozpoczął drugi dzień (3 czerwca) swego pobytu w Gnieź-
nie od nawiedzenia relikwii św. Wojciecha w archikatedrze gnieźnieńskiej. Na 
pamiątkę tych odwiedzin papież podarował katedrze złoty kielich. Poświęcił 
ołtarz ofiarny wykonany z brązu i pokryty płytą marmurową – dar Episkopa-
tu Niemiec i narodu niemieckiego. Papież poświęcił także zrekonstruowaną 
barokową konfesję św. Wojciecha, wzorowaną na konfesji watykańskiej, która 
znajduje się nad grobem św. Piotra, a także średniowieczną tumbę. Ponadto 
ukoronował figurkę Matki Boskiej Bolesnej ze Skulska w diecezji włocław-
skiej. Poświęcił także obraz Matki Boskiej Pocieszenia, Patronki miasta, w ko-
ściele ojców franciszkanów w Gnieźnie. Pobłogosławił również koronę Matki 
Boskiej Miedzianej z diecezji drohiczyńskiej oraz poświęcił kamienie węgielne 
pod nowe świątynie.

Po nawiedzeniu katedry Ojciec święty udał się na pobliski plac św. Woj-
ciecha, aby przewodniczyć Eucharystii. We Mszy św. wzięli udział także pre-
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zydenci siedmiu państw: Aleksander Kwaśniewski (Polska), Václav Havel 
(Czechy), Roman Herzog (Niemcy), Árpád Göncz (Węgry), Michal Kováč 
(Słowacja), Algirdas Brazauskas (Litwa) i Leonid Kuczma (Ukraina). Miesz-
kańcy Gniezna, a  także przybyli na tę uroczystość pielgrzymi z wielu stron 
Polski i  świata, stworzyli wspólnotę liturgiczną w  liczbie około 300 tysięcy. 
Przed rozpoczęciem Mszy św. papież sprawił zebranym niespodziankę – prze-
jechał między sektorami swoim panoramicznym samochodem, uśmiechając 
się i błogosławiąc, co wywołało entuzjazm i wielką radość u pielgrzymów. Pa-
pież rozpoczął Mszę św. ku czci męczennika o godzinie 10.00 przy pięknie 
przystrojonym, skromnym ołtarzu, obok symbolicznego relikwiarza św. Woj-
ciecha, na tle spiżowej repliki Drzwi Gnieźnieńskich.

W trakcie liturgii Jan Paweł II wręczył ewangeliarz pięcioosobowej dele-
gacji młodzieży, symbolizujący wejście z Ewangelią w nowe tysiąclecie, a także 
osobiście wręczył pięciu misjonarzom krzyże misyjne11.

Po papieskiej pielgrzymce rozpoczął się adwent 1997 r. W ramach pracy 
duszpasterskiej rozpoczął się drugi rok fazy przygotowawczej do Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000. Rok duszpasterski 1997/1998 był w  sposób szczegól-
ny poświęcony Duchowi Świętemu i  Jego uświęcającej obecności wewnątrz 
wspólnoty uczniów Chrystusa. Jednym z najważniejszych zadań związanych 
z przygotowaniem jubile uszu było ponowne odkrycie obecności Ducha Świę-
tego, który działa w  Kościele zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza 
poprzez bierzmowanie oraz za pośrednictwem licz nych charyzmatów, zadań 
i  posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła. Hasłem programu 
były słowa: Duch Święty i Jego obecność w Kościele.

Do najważniejszych wskazań duszpasterskich na 1998 r. zaliczono: oży-
wienie dzieła misyjnego i pomoc dla misji; powierzenie opiece parafii misjo-
narzy z Kościołów lokalnych; podkreślenie, że sakrament bierzmowania jest 
okazją do odnowy wiary i  świadectwa chrześcijańskiego rodzin; uroczyste 
obchodzenie jubileuszy małżeńskich i  połączenie ich z  od nowieniem przy-
rzeczeń małżeńskich; intronizacja obrazu Świętej Rodziny z  Nazaretu jako 
wzoru ro dziny chrześcijańskiej; budowanie kultury życia, m.in. przez duchową 
adopcję12.

Jedną z form wpływającą na ożywienie działa misyjnego w diecezji są spo-
tkania rodziców misjonarzy. W dniu 13 grudnia 1997 r., czyli w kolejną rocznicę 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyło się spotkanie Świętowojcie-
chowej Rodziny Misyjnej, po raz pierwszy w pałacu arcybiskupim. Tradycyjnie 

 11 Por. A. W. Mikołajczyk, Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia, Gniezno 2003, Pryma-
sowskie Wydawnictwo Gaudentinum: http://powiat-gniezno.pl/index.php5?m=artic-
les&id=202, 14.05.2012.
 12 Por. Ogólnopolski program duszpasterski na rok 1997/1998, Katowice 1997, 5-20.
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spotkanie rozpoczęto Mszą św. o godz. 11.00 odprawioną w kaplicy księdza 
arcybiskupa. Wraz z  metropolitą gnieźnieńskim Mszę św. koncelebrowali: 
ks. prał. Antoni Kmiecik – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
ks. Franciszek Jabłoński.

W homilii abp Henryk Muszyński, nawiązując do adwentowych czytań 
mszalnych, powiedział: „Spotykamy się przy ołtarzu jako Rodzina Misyjna, 
której patronuje w  sposób szczególny św. Wojciech. Spotykamy się w  roku 
Ducha Świętego, który jest Tchnieniem, Duszą i Źródłem skuteczności mocy 
wszystkich sakramentów i dzieła misyjnego. W dzisiejszym dniu Kościół daje 
nam do rozważenia cztery historyczne i symboliczne postacie: proroków Elia-
sza i Jana Chrzciciela, św. Łucję – patronkę dnia dzisiejszego i św. Wojciecha. 
Wszystkie te postacie łączy, podobnie jak nas tutaj obecnych, świadomość na-
szej misji i posłannictwa”. 

Po Mszy św. uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia 
świąteczne. Do tego grona dołączył bp Bogdan Wojtuś. Po odczytanej Ewan-
gelii o Bożym Narodzeniu i odśpiewaniu kolędy, życzenia świąteczne księdzu 
arcybiskupowi w imieniu rodziców złożył pan Łykowski.

Następnie ksiądz arcybiskup powiedział do wszystkich: „Dziękuję Wam 
bardzo, moi Kochani, za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Myślę, że jest 
ona dla nas umocnieniem i radością. Jest też znakiem wspólnoty i współodpo-
wiedzialności za misyjne dzieło Kościoła. Nie możemy lepiej pomóc naszym 
misjonarzom jak przez wspólną modlitwę, nie tylko indywidualną, ale także 
wspólnotową. Misjonarze mają prawo oczekiwać tej modlitwy od Kościoła 
– naszej Matki, który ich posłał. W ten sposób jesteśmy z nimi zjednoczeni, 
pomimo tak wielkiej odległości. Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym, 
dlatego z tak wielką radością odkrywamy coraz więcej wspólnych kręgów. Ro-
dzina Świętowojciechowa stale się powiększa i rozwija. Widzę to po obecności 
Was, drodzy Rodzice, obecności bp. Bogdana Wojtusia, księdza dyrektora kra-
jowego PDM oraz naszego, diecezjalnego – ks. Franciszka, który z tak wielką 
gorliwością prowadzi dzieła animacji misyjnej w naszej archidiecezji”. 

Spotkanie to było dobrą okazją do zaprezentowania nowego „Biuletynu 
Misyjnego” archidiecezji gnieźnieńskiej jako narzędzia do animacji misyjnej 
w archidiecezji. Następnie rodzice dzielili się troskami i radościami związany-
mi z pracą ich synów. Oto niektóre z wypowiedzi:

„Florek dawno nie pisał. Ostatnio jak pisał list, czuł się dobrze. Jest z tej 
pracy zadowolony. Pracuje tam już 13 lat” (brat ks. Floriana Cieniucha z We-
nezueli).

„Mój syn Jan jest na nowej parafii. Wraz z nim pracuje ksiądz, który przy-
jechał z Paryża. Jak na razie nie ma żadnych problemów zdrowotnych” (ojciec 
ks. Jana Łykowskiego z Czadu). 
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„Bardzo się cieszę, że mój syn jest zdrowy. Każda matka bardzo przeżywa 
choroby swoich dzieci. Marian ma dwie parafie: miał okazję pójść do innej 
parafii, ale żal mu było odejść od swoich. Oni tak bardzo na niego czekają” 
(mama ks. Mariana Zalewskiego).

„Nasz syn Andrzej Szczęsny pracuje w Karagandzie. Ostatnio w jego pa-
rafii przeżywano nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Każdy parafianin 
żegnał się z nią całując ze wzruszeniem Jej stopy. Został proboszczem i pracuje 
tam już trzeci rok. Poza Polską jest osiem lat” (ojciec ks. Andrzeja Szczęsnego).

„Mój syn Mariusz przebywał w  Polsce, po niespełna dwóch latach, na 
urlopie. Miesiąc był w  Paryżu, aby poszukać sponsorów budowy kościoła. 
Ostatnio ochrzcił dużo osób. Otworzył centrum szkolenia zawodowego dla 
chłopców i dziewcząt” (mama ks. Mariusza Misiorowskiego z Kamerunu).

Na koniec zabrał głos pierwszy świecki misjonarz z  naszej archidiece-
zji – Przemysław Grzechowiak, który przygotowuje się do wyjazdu na misje 
w Warszawie, w Centrum Formacji Misyjnej: „Przede wszystkim uczę się ję-
zyka francuskiego, który wcale tak dobrze mi nie idzie. Poza tym mam jesz-
cze wykłady typowo misjologiczne: duchowość misyjna, liturgia na misjach, 
duchowość misjonarza oraz wykłady z medycyny tropikalnej. Po skończeniu 
CFM pojadę jeszcze do Francji na dalszy kurs języka francuskiego”. 

Spotkanie to, pełne radości i wzruszeń, przebiegło w  rodzinnej atmos-
ferze, „co – jak zaznaczył ks. prał. Antoni Kmiecik – jest nieznane w innych 
diecezjach w Polsce”13. 

 13 Por. F. Jabłoński, V Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej” 5(1998)38-40; tenże, V Spotkanie rodziców i krewnych misjonarzy, 
„Niedziela Gnieźnieńska” 1(1998)3.
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1998

Szóste spotkanie

Wierzę w Boga Ojca

I Niedziela Adwentu rozpoczęła IX Rok Nowenny przed Wielkim Jubi-
leuszem Roku 2000. Wierzę w Boga Ojca – to hasło przewodnie, które w roku 
1998/1999 towarzyszyło wszystkim wiernym Kościoła. Głównym założeniem 
programu duszpasterskiego było rozszerzanie horyzontów człowieka wierzą-
cego, zgodnie z perspektywą samego Chrystusa: perspektywą prawdy o Ojcu, 
który jest w niebie (por. Mt 5,45), przez którego On został posłany i do którego 
powrócił (por. J 16,20)14.

Tę prawdę o Bogu Ojcu, który jest w niebie, przyszli misjonarze usłyszeli 
od swoich rodziców. Kiedy słuchamy wiadomości o pracy misjonarzy, pozna-
jemy ich losy i drogę powołania, a rzadko kiedy myślimy o tych, którzy swą 
miłością i rodzicielską opieką kształtowali w nich odważne serca, zdolne po-
wiedzieć Bogu „tak” na niełatwe wezwanie. Rodzice misjonarzy... Ileż to razy 
pytają samych siebie: dlaczego to właśnie mój syn pojechał gdzieś w daleki 
świat i pracuje wśród ludzi o innej kulturze i tradycji?

Organizowane od sześciu lat w Gnieźnie spotkania dla rodziców i krew-
nych misjonarzy pokazują, że trudności i radości misyjnej posługi są wspólne 
dla wszystkich misjonarzy, tak jak troska i tęsknota dla ich rodziców. Szóste 
spotkanie odbyło się 12 grudnia 1998 r. 

Zebrani uczestniczyli we Mszy św., którą wraz z  bp. Bogdanem Woj-
tusiem koncelebrowali: ks. Władysław Ostrowski – Delegat ds. Misjonarzy 
Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, ks. Jan Łykowski – misjonarz z Czadu 
i ks. Franciszek Jabłoński.

Ksiądz biskup po pozdrowieniu skierował do uczestników świętej liturgii 
takie słowa: „Do tej ofiary Mszy św. dołączam Waszą tęsknotę i rozłąkę z Wa-
szymi synami oraz ich trudną i mozolną pracę na misjach. Maryja wypowie-
działa słowa wdzięczności za dar wybrania: «Wielkie rzeczy uczynił mi Bóg» 

 14 Por. Ogólnopolski program duszpasterski na rok 1998/1999, Katowice 1998, 5.
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(por. Łk 1,46-49). Takie słowa może wypowiedzieć także każdy misjonarz, 
dziękując Bogu za to szczególne misjonarskie powołanie”. 

Ksiądz Władysław w homilii powiedział, że „z faktu przyjęcia chrztu św. 
jesteśmy zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny innym ludziom, każdy na 
miarę swoich możliwości. Misjonarz jest jak Jan Chrzciciel – głosem Boga. 
Udziela sakramentów św. i służy innym w posłudze miłości. Pracowałem przez 
sześć lat na misjach i jestem Bogu wdzięczny za te lata pobytu w Afryce. Kiedy 
wybierałem się w podróż do różnych stacji misyjnych, modliłem się, prosząc 
Boga o  szczęśliwą podróż. Jednak zawsze miałem tę świadomość, że modli 
się za mnie rodzina, znajomi i wielu bezimiennych przyjaciół misji w Polsce. 
Wasza modlitwa jest wielkim skarbem”. 

Po Mszy św. wszyscy zebrani obejrzeli specjalną wystawę przedstawiającą 
pracę diecezjalnych misjonarzy oraz animację misyjną w  archidiecezji. Przy 
tej okazji rodzice dzielili się owocami pracy swoich synów oraz ich doświad-
czeniami z pracy misyjnej. Następnie wspólnie z  abp. Henrykiem Muszyń-
skim podzielili się opłatkiem. Ksiądz arcybiskup złożył życzenia świąteczne 
zebranym gościom i podziękował rodzicom za obecność i wychowanie swoich 
synów. „Rodzina bowiem jest kolebką powołań kapłańskich. Jest kuźnią życia 
duchowego, osobowości i charakteru. Dzieląc się opłatkiem, dzielimy się do-
brocią i miłością także z tymi, których nie ma wśród nas. A mamy na myśli 
drogich naszemu sercu misjonarzy. Jest ich w naszej archidiecezji bardzo dużo, 
prawie 30. Pracują na dalekiej wyspie Papua Nowa Gwinea, a także w Argen-
tynie, Brazylii, Puerto Rico, Czadzie, Kamerunie, Kazachstanie oraz pomagają 
duszpasterstwie w Rosji, Gruzji, Albanii, Skandynawii, a także w Czechach. 
W tym roku jeden z kapłanów przygotowuje się do wyjazdu na Alaskę, na-
tomiast obecny wśród nas pierwszy świecki misjonarz w naszej archidiecezji 
– Przemysław Grzechowiak, w styczniu 1999 r. rozpocznie swą pracę misyjną 
w Kamerunie”. 

Podczas posiłku w  domu księdza arcybiskupa ks. Franciszek Jabłoński 
opowiedział o  formach pomocy diecezjalnym misjonarzom oraz o  funkcjo-
nowaniu Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej jako stałej, duchowej i ma-
terialnej pomocy dla świętowojciechowych misjonarzy. Zaprezentował także 
nowy numer diecezjalnego „Biuletynu Misyjnego” zawierającego m.in. listy 
misjonarzy15.

 15 Por. F. Jabłoński, Spotkanie z rodzicami Zwiastunów Dobrej Nowiny, „Niedziela 
Gnieźnieńska” 2(1999)2.
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1999

Siódme spotkanie 

Wigilia Wielkiego Roku Jubileuszowego 

Adwent 1999 r. rozpoczął wigilię roku 2000 – Wielkiego Roku Jubileuszo-
wego i miał wyjątkowe znaczenie. Był on bowiem równocześnie czasem bezpo-
średniego przygotowania do bliskich świąt Bożego Narodzenia oraz do święto-
wania Wielkiego Jubileuszu Zbawiciela. Narodzenie Chrystusa, Boga-Człowieka 
stanowi punkt zwrotny dla całej ludzkości. Od tego momentu rozpoczęła się 
nowa, chrześcijańska era człowieka zbawionego. Kolejny rok kalendarza – Rok 
Jubileuszowy przypominał nam, że od tego przełomowego momentu w historii 
ludzkości upływa właśnie 2000 lat. W 2000 r. świętowaliśmy tysiąclecie aż trzech 
wielkich historycznych wydarzeń: ustanowienia pierwszej archidiecezji i metro-
polii w Gnieźnie, co było równoznaczne z przyjęciem Polski do rodziny ludów 
europejskich; pielgrzymki cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha i spotka-
nie z księciem Bolesławem Chrobrym oraz rocznicę obrad pierwszego Synodu 
Gnieźnieńskiego, który odbył się w dniach 8-10 marca 1000 r. Wydarzenia te 
zwykło się zazwyczaj określać mianem Zjazdu Gnieźnieńskiego16.

Jednym z pierwszych i najbardziej znanych misjonarzy na ziemiach pol-
skich był św. Wojciech. Pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci są zawsze 
rodzice. To oni przekazują wiarę i uczą, jak żyć po Bożemu. Najpiękniejszym 
owocem tych nauk jest rozbudzone w sercu dziecka powołanie misyjne, które 
później jest właściwie pielęgnowane i dzięki któremu dorosły człowiek zostaje 
misjonarzem, naucza inne narody i przekazuje im dar Ewangelii. 

W wigilię Wielkiego Roku Jubileuszowego 2000, 7 grudnia 1999 r., kolejny 
raz odbyło się spotkanie z rodzicami misjonarzy z archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Już po raz siódmy przyjechali oni na zaproszenie metropolity gnieźnieńskiego, 
abp. Henryka Muszyńskiego. Zaproszenie jest wyrazem troski o  tych, którzy 
wychowali i dali Kościołowi powszechnemu swoich synów. Na to zaproszenie 
odpowiedziało dwudziestu pięciu krewnych misjonarzy. W  spotkaniu uczest-

 16 Por. List pasterski Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego na Adwent Roku Pań-
skiego 1999, w: Jubileuszowe materiały duszpasterskie. Rok Pański 2000, Gniezno 1999, 5. 
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niczyli rodzice: ks. D. Pejki, ks. G. Pawlaczyka, ks. H. Micka, P. Grzechowiaka, 
mama ks. J. Słowego, ks. M. Misiorowskiego, ks. F. Cieniucha, siostra ks. E. Bed-
narka, ks. A. Bajka i ks. K. Domka.

Rodzicie i rodzeństwo misjonarzy obejrzeli wystawę przedstawiającą pracę 
wojciechowych misjonarzy. Następnie uczestniczyli we Mszy św. koncelebro-
wanej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. W homilii ksiądz biskup 
nawiązał do adwentu – czasu, który w pracy misyjnej ma szczególny wymiar. Dla 
wielu z tych, którzy mieszkają w krajach misyjnych, czas oczekiwania trwa nie 
tylko przez cztery tygodnie; dla nich adwent to niemal całe życie. 

Po Mszy św. rodziny misjonarzy wysłuchały Ewangelii wg św. Łukasza 
o narodzeniu Pana Jezusa, po czym nastąpił radosny i wzruszający czas życzeń. 

Podobnie jak opłatkiem, z radością i wzruszeniem rodzice dzielili się rów-
nież ostatnimi wiadomościami o pracy swoich synów.

„Mój syn Jarosław przejął parafię po ks. Tadeuszu Krzymińskim. Jak na 
razie radzi sobie dobrze. U niego teraz jest ok. -30ºC” (mama ks. Jarosława 
Słowego z Kazachstanu). 

„Grzegorz pojechał teraz do Danii. Przez dłuższy czas katechizował 
w Szwecji. Jego praca w krajach typowo protestanckich i wśród ludzi niewie-
rzących jest bardzo trudna” (ojciec ks. Grzegorza Pawlaczyka z Danii). 

„Mój brat Eugeniusz buduje kościół w  Kamerunie. Aktualnie położył 
konstrukcję dachową. Będzie to jeden z większych kościołów w diecezji” (sio-
stra ks. E. Bednarka z Kamerunu). 

„Nasz syn Przemysław pomaga ks. Eugeniuszowi w budowie kościoła. Jest 
kierowcą i pomaga w prowadzeniu stolarni. Jak ostatnio pisał, nie ma czasu tę-
sknić za rodziną i Polską” (rodzice Przemysława Grzechowiaka z Kamerunu). 

„Naszego syna Dariusza Kameruńczycy bardzo kochają. Wokół niego jest za-
wsze dużo dzieci. Nauczony życia w gospodarstwie, jak dobry gospodarz kocha zie-
mię, do której został posłany i ludzi tam żyjących” (rodzice ks. D. Pejki z Kamerunu). 

„Mój brat Antoni ostatnio dzwonił i mówił, że ma dużo pracy, obsługuje bo-
wiem 14 kaplic. Przeprowadził remont kościoła. W Brazylii pracuje już ponad 23 lata 
i chciałby, aby przyjechał do niego jakiś ksiądz” (siostra ks. A. Bajka z Brazylii).

W imieniu wszystkich rodziców serdeczne słowa podziękowania za za-
proszenie i stałą opiekę nad rodzicami i krewnymi misjonarzy, złożył na ręce 
księdza biskupa Franciszek Micek. 

Biskup Bogdan Wojtuś wyraził ogromną wdzięczność za miłe i  ciepłe 
spotkanie, życząc wszystkim obfitych łask Bożych na te wyjątkowe święta ob-
chodzone w roku 2000. rocznicę narodzin Pana Jezusa17.

 17 Por. F. Jabłoński, Misjonarze misjonarzy, „Niedziela Gnieźnieńska” 3(2000)3; ten-
że, Spotkanie z  rodzicami misjonarzy 7 XII 1999  r., „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 2(2000)77-78.
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2000

Ósme spotkanie

Nowa ewangelizacja u progu  
trzeciego tysiąclecia

U progu trzeciego tysiąclecia Kościół katolicki w Polsce stanął przed ko-
lejnymi, nowymi wyzwaniami. Zakończyła się II Nowenna przed Wielkim 
Jubileuszem Roku 2000 z programu duszpasterskiego Jana Pawła II, zawarte-
go w liście apostolskim Tertio millennio adveniente. Dokument ten spotkał się 
z wyjątkowym zainteresowaniem na polskiej ziemi i zapewne pomógł w oży-
wieniu wiary i  chrześcijańskiego świadectwa. Wielki Jubileusz Roku 2000 
w Polsce, a właściwie na całym świecie, przyczynił się do nowej wiosny Ko-
ścioła i podjęcia nauczania Soboru Watykańskiego II. Ogólnopolski program 
duszpasterski na 2001 r. przebiegał pod hasłem: Nowa ewangelizacja u progu 
Trzeciego Tysiąclecia18.

W naszej archidiecezji, wraz z  kończącym się rokiem Wielkiego Jubi-
leuszu 2000, został stworzony nowy program duszpasterski, którego realiza-
cję przewidziano na 10 lat w trzech cyklach: I cykl – Prawda antropologicz-
na o człowieku – 2002-2004; II cykl – Człowiek w społeczeństwie – 2005-2007; 
III cykl – Człowiek w Kościele – 2008-2010.

Wprowadzeniem do tego programu stał się program duszpasterski na 
2001 r. Mottem biblijnym był mandat misyjny skierowany przez Chrystu-
sa do apostołów: „Idźcie więc i  nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem” (Mt 28,19). Hasło programu brzmiało: Z Ewangelią 
w Trzecie Tysiąclecie.

„Wasi synowie otwierają drzwi wszystkim ludziom poszukującym praw-
dziwej miłości i prawdziwego piękna”. Każda matka i każdy ojciec zapewne 
z dumą, ale i nie bez wzruszenia słucha takich właśnie słów o swoim synu. Tak 
też było w czasie ósmego, tym razem wyjątkowo uroczystego, bo odbywające-

 18 Por. Ogólnopolski program duszpasterski na rok 2001, Katowice 2000, 5-7.
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go się w Roku Wielkiego Jubileuszu, spotkania rodziców i krewnych misjona-
rzy archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy przybyli do Gniezna 9 grudnia 2000 r. 

Jubileusz był czasem szczególnych łask – któż bardziej, jeśli nie rodzice, 
proszą o  te łaski dla swych dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe, oddalone 
tysiące kilometrów od rodzinnego domu… Mszę św. w kaplicy pałacu arcybi-
skupiego koncelebrowali: bp Bogdan Wojtuś, ks. Henryk Micek – misjonarz 
z Papui Nowej Gwinei i ks. Franciszek Jabłoński. Ksiądz Henryk – autor cyto-
wanych wcześniej słów – w kazaniu wyraził swoją ogromną radość ze spotka-
nia ze swoimi rodzicami i krewnymi pozostałych misjonarzy. 

„Jest dla mnie szczególną łaską reprezentować tu dzisiaj misjonarzy z ca-
łej archidiecezji, szczególnie zapracowanych w czasie przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia”. Jako młody chłopak, ks. Henryk często czytał listy mi-
sjonarzy – dzięki tej lekturze stworzył sobie bardzo prostą, ale jakże prawdzi-
wą, definicję misjonarza: misjonarz to ten, który niesie ludziom Chrystusa. 
Teraz już sam, jako misjonarz z 14-letnim stażem, doświadcza, co to znaczy 
nieść Chrystusa ludziom. Gdy w ubiegłym roku zapytał swoich studentów na 
Uniwersytecie w Madang: „Co jest dla Was Dobrą Nowiną?”, usłyszał odpo-
wiedź: „To, że Chrystus narodził się także w Papui Nowej Gwinei”. Ta prawda 
docierała do nich właśnie dzięki pracy misjonarzy, pracy ks. Henryka, pracy 
trudnej, ale przynoszącej wiele radości. 

Po Mszy św., zgodnie z tradycją, kilkoro z obecnej na spotkaniu 25-oso-
bowej wspólnoty rodziców i krewnych misjonarzy, podzieliło się najnowszymi 
wiadomościami o pracy swoich synów i braci. 

„Z Mariuszem mamy teraz łączność radiową. Jest to wielkie dobrodziej-
stwo móc być z synem kilka razy w miesiącu” (mama ks. Mariusza Misiorow-
skiego z Kamerunu). 

„Darek będzie budował kościół w  Kamerunie. Chętnych do pracy jest 
bardzo dużo, gorzej ze środkami transportu” (ojciec ks. Dariusza Pejki z Ka-
merunu). 

„Przed synem stoi teraz zadanie wybudowania kościoła w Kazachstanie. 
Wykupił już salę gimnastyczną, w której odbywać się będą nabożeństwa” (oj-
ciec ks. Andrzeja Marmurowicza z Kazachstanu). 

„Mój brat w 2001 r. będzie obchodzić jubileusz 25-lecia swej pracy misyj-
nej w Brazylii. Coraz częściej myśli o Polsce...” (siostra ks. Antoniego Bajki 
z Brazylii).

„Mój syn w Karagandzie zaadaptował ośrodek na seminarium duchowne 
– studiuje w nim 17 alumnów. Obecnie buduje budynek kurii” (ojciec ks. An-
drzeja Szczęsnego z Kazachstanu).

„Florek aktualnie remontuje kościół, zakłada nowe oświetlenie i nowe wi-
traże” (brat ks. Floriana Cieniucha z Wenezueli). 
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„Brat buduje nowe kaplice. Zwozi w góry materiały budowlane. Jest na-
prawdę dzielnym budowniczym” (siostra ks. Mariana Zalewskiego z  Papui 
Nowej Gwinei).

„Przemek pracuje obecnie wraz z  żoną w  Centrum Formacji Misyjnej 
w  Warszawie. Otrzymał za zadanie przygotowanie świeckich misjonarzy 
z Polski, żona zaś uczy języka rosyjskiego kapłanów udających się na Wschód. 
Oboje otrzymali propozycję wyjazdu do Kamerunu” (ojciec Przemysława 
Grzechowiaka z Warszawy). 

„Grzegorz pracuje teraz w Rumunii, na granicy z Węgrami. Spotyka się 
z życzliwością, ale i wielką biedą” (ojciec ks. Grzegorza Pawlaczyka z Rumunii).

Wypowiedzi te, choć krótkie, dały pewien obraz pracy naszych misjona-
rzy, a  samym krewnym misjonarzy pozwoliły poczuć, że nie są osamotnieni 
w swej trosce i tęsknocie za bliskimi. Wyraz swej troski o dzieło misyjne dał 
także bp Bogdan Wojtuś, nawiązując do słów kard. J. Tomko wypowiedzia-
nych w czasie jubileuszu biskupów świata w Rzymie: „Pierwszym zadaniem 
biskupa jest głoszenie Ewangelii i odpowiedzialność za dzieło misyjne”19.

 19 Por. F. Jabłoński, Jubileuszowe spotkanie rodziców misjonarzy, „Niedziela Gnieź-
nieńska” 4(2001)III.
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2001

Dziewiąte spotkanie

Poznać Chrystusa

W programie duszpasterskim naszej archidiecezji 2001/2002 zostało przy-
jęte hasło zaczerpnięte z listu apostolskiego Novo millennio ineunte: Kontem-
placja oblicza Jezusa (NMI 17). Miało ono nieustannie uwrażliwiać wiernych 
na obowiązek kontemplacji Jezusa, Jego poznawania i naśladowania w ciągu 
całego życia20. Ogólnopolski program duszpasterski przebiegał pod hasłem 
Poznać Chrystusa. Misjonarze przez swoją posługę misyjną dają możliwość 
ludom i narodom poznać Chrystusa. 8 grudnia 2001 r. w Gnieźnie, w Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia NMP, odbyło się kolejne, dziewiąte spotkanie 
rodziców misjonarzy. 

Mszy św. w  pałacu arcybiskupim przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, 
a  koncelebrowali: ks. Zygmunt Zaborowski (pracujący w  Sankt Petersbur-
gu) oraz ks. Franciszek Jabłoński. W Eucharystii uczestniczyło 20 rodziców 
i krewnych misjonarzy. 

W homilii ksiądz biskup podkreślił rolę, jaką odgrywają misjonarze 
w głoszeniu Dobrej Nowiny na całym świecie. Po Mszy św. przyszedł czas 
na łamanie się opłatkiem i  składanie życzeń świątecznych. Przy tej okazji 
bp Bogdan Wojtuś powiedział m.in.: „Kochani Rodzice! Prawda, że gdy prze-
żywaliście pierwsze Święta bez syna, pojawiło się pytanie: jak wyglądają jego 
Święta z dala od rodzinnego domu, od tych wspaniałych tradycji, czy nie jest 
samotny? Może te pytania ciągle wracają… On nigdy nie jest naprawdę sam. 
Zawsze jest z nim Pan Bóg i ludzie, wśród których pracuje. Przecież Pan Jezus 
obiecał mu, że opuszczając rodzinny dom, zyska wielu ojców i wiele matek”. 

W imieniu rodziców misjonarzy świąteczne życzenia księdzu arcybiskupo-
wi, bp. Bogdanowi Wojtusiowi i wszystkim zgromadzonym złożył pan Pejka. 

 20 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2002 – „Kontemplacja 
oblicza Jezusa” (NMI 17), „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” – Wydanie spe-
cjalne 2001, 10-11.
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Po życzeniach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Matce jednego z misjo-
narzy, Annie Czerwińskiej, metropolita gnieźnieński przyznał medal „Zasłu-
żony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej” za przykład życia matki wielodzietnej 
rodziny, z której Pan Bóg powołał do kapłaństwa trzech synów. Jeden z nich 
pracuje od 1987 r. w Papui Nowej Gwinei. Okazją do wręczenia medalu stały 
się 70. urodziny pani Anny. Choroba uniemożliwiła jednak pani Czerwińskiej 
osobiste odebranie odznaczenia, które w jej imieniu z rąk księdza biskupa ode-
brał ks. Franciszek Jabłoński.

Tradycyjnie też w czasie spotkania rodzice dzielili się najnowszymi wia-
domościami o pracy swoich synów:

„Mój syn pracuje na peryferiach w stolicy Brazylii. Objął parafię, której 
nikt nie chciał przyjąć i choć nie było łatwo, pobudował już kościół i kaplicę. 
Obecnie wyposaża wnętrze kościoła” (mama ks. Piotra Schewiora z Brazylii). 

„Nasz syn jest dość skryty. Przez długi czas nie zdradzał się ze swoim 
misyjnym powołaniem, było więc ono dla nas dużym zaskoczeniem. Obecnie 
Paweł jest ojcem duchownym w  seminarium w  Sankt Petersburgu. Często 
przyjeżdża do Krakowa na kurs dla formatorów seminaryjnych, stąd też czę-
ściej jest z nami w domu” (ojciec ks. Pawła Kiejkowskiego z Rosji). 

„W pobliżu jego parafii wybudowano autostradę, wykupując przy tym 
część ziemi od Kościoła. Uzyskane pieniądze umożliwiły Dariuszowi rozpo-
częcie budowy kościoła” (ojciec ks. Dariusza Pejki z Kamerunu). 

„Mój brat pracuje w parafii liczącej 25 tys. ludzi, w której aktywnie działają 
dość liczne grupy apostolskie. Obecnie buduje nowe kaplice” (siostra ks. Wło-
dzimierza Dziadka z Wenezueli). 

„Eugeniusz rozbudowuje seminarium. Obecnie kończy budowę kaplicy 
seminaryjnej” (siostra ks. Eugeniusza Bednarka z Kamerunu). 

„Marcin jest bardzo zadowolony ze swojej placówki. Ludzie są mu bar-
dzo życzliwi. Rozpoczął wydawanie gazetki parafialnej. Umieścił w niej m.in. 
przepis na rogale marcińskie i... ludzie zaczęli je wypiekać. Przygotowuje się 
też do wyjazdu na spotkanie z młodzieżą do Lednicy, na które zamierza zabrać 
kilkoro młodych ludzi” (rodzice ks. Marcina Wojtaszka z Kazachstanu). 

„Syn pracuje w  miasteczku 30-tysięcznym. Wykupił salę gimnastyczną, 
którą pragnie przebudować na kaplicę. Od swoich nawróconych parafian sły-
szy często: «Ojcze, jak mogliśmy wcześniej tak żyć – bez Boga i Kościoła?»” 
(ojciec ks. Andrzeja Marmurowicza z Kazachstanu).

„Grzegorz jest właśnie po operacji, ale wrócił już do Rumunii. Cieszy się, 
że na misje wyjeżdżają już jego uczniowie, czego przykładem jest ks. Marcin 
Wojtaszek” (rodzice ks. Grzegorza Pawlaczyka z Rumunii). 

„Jurek jest bardzo zadowolony ze swojej pracy i parafii. Ostatnio otworzył 
przedszkole dla dzieci i salę spotkań dla wiernych, gdzie raz w tygodniu odby-
wają się spotkania. Pobudował także plebanię. W kościele codziennie odma-
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wiany jest różaniec, a raz w miesiącu odbywa się poświęcenie chleba. Wierni 
przychodzą do swojego kapłana z wieloma problemami, nawet tymi najdrob-
niejszymi” (mama i siostra ks. Jerzego Nowaka z Argentyny).

Przebywający w kraju na urlopie zdrowotnym ks. Zygmunt Zaborowski 
dał świadectwo swojej pracy. Podkreślał m.in., że „w Rosji życie duchowe pod-
nosi się powoli z gruzów. W Sankt Petersburgu, na pięciomilionowe miasto 
jest 6 kościołów – już 6. W seminarium kształci się 80 kleryków, w tym 40 die-
cezjalnych”. 

On też w imieniu zgromadzonych rodziców i krewnych złożył podzięko-
wania za zorganizowane spotkanie. „Proszę Was – Drodzy Rodzice, abyście 
nie byli smutni, ale pełni dumy z  tego, że Wasi synowie sieją ziarno Słowa 
Bożego w krajach misyjnych. Niech radość misjonarza będzie Waszą radością” 
– powiedział ks. Z. Zaborowski21.

 21 Por. F. Jabłoński, Niech radość misjonarza będzie waszą radością, „Niedziela Gnieź-
nieńska” 2(2002)8.



2002

Dziesiąte spotkanie 

Umiłować Chrystusa

Wraz z I Niedzielą Adwentu 2002 r. archidiecezja gnieźnieńska podjęła 
realizację nowego programu duszpasterskiego, którego hasłem były słowa za-
czerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte: Kontem-
placja oblicza Syna Bożego (NMI 24). Program duszpasterski na rok 2002/2003 
stanowił kontynuację dziesięcioletniego programu archidiecezji gnieźnieńskiej 
(I cyklu – Prawda antropologiczna o człowieku 2002-2004), jak również trzylet-
niego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, który w 2003 r. realizował 
temat: Umiłować Chrystusa. 

Celem programu duszpasterskiego na 2003 r. było wskazanie na różne 
sposoby kontemplacji oblicza Syna Bożego, zarówno na płaszczyźnie diece-
zjalnej, parafialnej, jak i rodzinnej. Stanowił on także kontynuację diecezjal-
nych programów z 2001 r. i 2002 r., ze szczególnym uwzględnieniem konty-
nuacji formacji w Szkole Słowa Bożego, rozpowszechniania Pisma świętego, 
zachęty do jego studiowania, przeżywania Niedzieli Biblijnej (16 listopada 
2003 r.) oraz permanentnej formacji kapłanów, katechetów, liturgicznej służby 
ołtarza i grup apostolskich22.

14 grudnia 2002 r. odbyło się jubileuszowe, dziesiąte spotkanie rodziców 
i krewnych misjonarzy. Uczestnikom towarzyszył temat dotyczący umiłowa-
nia Chrystusa i kontemplacji Jego oblicza. Na spotkanie przybyło 25 osób. 

W spotkaniu wzięli również udział obecnie przebywający w Polsce mi-
sjonarze: ks. Antoni Bajek – Brazylia, ks. Paweł Czerwiński – Papua Nowa 
Gwinea, ks. Marian Zalewski – Papua Nowa Gwinea i ks. Przemysław Ta-
baczka – przygotowujący się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie na 
wyjazd do Wenezueli. 

 22 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2003 – „Kontemplacja 
oblicza Syna Bożego” (NIMI 24), „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” – Wyda-
nie specjalne 2002, 5.
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Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencji wszystkich mi-
sjonarzy oraz ich rodziców – zarówno żyjących, jak i zmarłych. Następnie ro-
dzice uczestniczyli we Mszy św., w czasie której homilię wygłosił ks. Paweł 
Czerwiński. Powiedział on m.in.: „Przeżywamy adwent jako czas oczekiwania 
na przyjście Chrystusa. Adwent to także dla każdego z rodziców oczekiwanie 
na przyjazd syna, brata, na wiadomość od niego. Często czekamy z niecierpli-
wością, liczymy dni, zerkamy na kalendarz. Dzisiaj spotykamy się jako jedna 
rodzina, modląc się za tych, którzy pracują na misjach. Kochani rodzice, wy 
jesteście tymi, którzy biorą żywy udział w pracy misyjnej. Gdyby was nie było, 
nie byłoby nas. Dzięki waszemu życiu religijnemu, miłości do Kościoła, mo-
gło w waszej rodzinie wyrosnąć misyjne powołanie. Każdy z was dał nam tę 
cząstkę, którą dzielimy się w pracy na misjach. Ważnym momentem w życiu 
misjonarza jest wręczenie krzyża misyjnego. Misjonarz bowiem, jak nauczał 
św. Paweł, głosi Chrystusa ukrzyżowanego. W tym krzyżu misyjnym jesteście 
jak Matka Boża, która stała pod krzyżem. Uczestniczycie w krzyżu każdego 
z misjonarzy: wy tak samo stoicie obok krzyża, wspieracie swoimi modlitwami 
i ofiarami pracę swojego syna. Często słyszę od mojej mamy «Synek, dlaczego 
nie piszesz, co się stało?». Jest to wyraz troski i chęci ciągłej łączności z pracą 
misyjną... Nasi rodzice są także z nami wtedy, gdy już odeszli do Pana. Przypo-
minam sobie słowa, które wypowiedział mój kolega: «Moja mama odeszła, ale 
czuwa nade mną». Oni czuwają za życia i po śmierci. Wasze oczekiwanie, ten 
swoisty adwent, kończy się z chwilą przyjazdu do domu rodzinnego na urlop. 
Wtedy jest wspaniała radość bycia razem, jak na Boże Narodzenie. W okre-
sie adwentu często w  Liturgii Słowa słyszymy: «Przygotujcie drogę Panu» 
(Mt 3,3). Wy, w naszych sercach torowaliście drogę, aby Bóg działał w naszym 
życiu”.

Po Mszy św. w pałacu arcybiskupim rodzice dzielili się opłatkiem. Po obie-
dzie ksiądz arcybiskup złożył świąteczne życzenia. „Wyrażam radość z  tego 
bożonarodzeniowego spotkania” – mówił. Szczególne podziękowania pragnę 
wyrazić bp. Bogdanowi Wojtusiowi za jego zaangażowanie w dzieło misyjne 
i troskę o misjonarzy z naszej archidiecezji. Ta dziedzina w strukturach diece-
zjalnych jest ciągle żywa i nieustannie się rozwija. Drodzy rodzice, jak mówi 
powiedzenie: «dzieci zawsze chowa się dla innych». Wy wychowaliście swoich 
synów na misjonarzy i poświęciliście ich dla Pana Boga i dla innych. Dziękuję 
wam za to wychowanie i ciągłą troskę oraz zaangażowanie w pracę misyjną 
swoich synów”.

W czasie spotkania został odczytany telegram od bp. Tomasza Pety: „Pra-
gnę serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników tego spotkania: pasterzy 
Kościoła gnieźnieńskiego wraz z misjonarzami i rodzicami. Bóg zapłać naszej 
archidiecezji za dar misjonarzy, za modlitwę i wszelką pomoc. Jest to kontynu-
acja misji św. Wojciecha. Proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne”.
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Słowa łączności ze zgromadzonymi przesłali także Przemysław i  Ałła 
Grzechowiakowie, małżeństwo, które pracuje w  Czadzie: „U nas wszystko 
idzie ku dobremu. Asia organizuje spotkania z dziećmi w Centrum Kateche-
tycznym, a ja kończę grodzenie terenu misji (prawie 5 hektarów), rozpocząłem 
już budowę kościoła i lada dzień rozpoczynam budowę szkoły katolickiej. Pod-
czas spotkań dajemy świadectwo życia małżeńskiego, jak je postrzegamy, jak je 
przeżywamy i dlaczego jesteśmy radosnym małżeństwem. Różnica kultur po-
woduje, że te spotkania są bardzo ciekawe, a uczestnicy zadają nam mnóstwo 
pytań. Przekazujemy wszystkim słowa serdecznych pozdrowień i pragniemy 
powiedzieć, że o was pamiętamy i otaczamy miłością”23.

W 2002 r. w „Niedzieli Gnieźnieńskiej” ukazał się artykuł o rodzinie Maj-
danów pt. Wychowali czternaścioro dzieci autorstwa ks. F. Jabłońskiego. W dniu 
27 sierpnia 2002 r. pani Anna Majdan, matka jednego z misjonarzy, otrzymała 
medal „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. To wręczenie oraz wizy-
ta w domu Majdanów stała się pretekstem do napisania niniejszego artykułu, 
który ukazał się w klimacie Bożego Narodzenia. A oto treść tego ciekawego 
opowiadania. 

I już święta. Te wyjątkowe, bo tak bardzo rodzinne. Czas wspólnej wigi-
lijnej kolacji, czas rodzinnych śpiewów kolęd przy choince i wspólnego obda-
rowywania się prezentami. Czas, w którym – jak chyba nigdy w roku – cenimy 
swoją rodzinę po prostu za to, że jest. To prawda – różne są te nasze rodziny. 
Może nie zawsze tak idealne, jak byśmy tego chcieli, ale są. Kiedy więc tak 
siedzimy przy choince w wygodnym fotelu, przyglądamy się sobie nawzajem 
– podziękujmy Bogu za każdą z tych, tak drogich nam osób. Umiejmy cieszyć 
się ich obecnością. 

Jest w naszej archidiecezji taka jedna, szczególna rodzina, że o tę wzajem-
ną wdzięczność za siebie jest jakoś szczególnie łatwo. Założyli ją Anna i Fran-
ciszek Majdanowie. W tym roku pani Anna ukończyła 70 lat. Jej mąż zmarł 
w  1988 r. Oboje wychowali czternaścioro dzieci – dziesięciu synów i  cztery 
córki. Spośród tej gromadki pięcioro odczytało powołanie do służby Bożej. 
Najwcześniej na wezwanie Boże odpowiedziały dwie siostry – Agata i Maria 
– wstępując do zgromadzenia sióstr felicjanek. Następnie dołączył do nich brat 
Mieczysław w 1986 r., po ukończeniu nauki w Prymasowskim Wyższym Se-
minarium Duchownym w Gnieźnie, otrzymując święcenia kapłańskie. W la-
tach 1989-1998 pracował na misjach w Kamerunie, a obecnie pomaga w dusz-
pasterstwie we Francji. Jako następny głos Bożego powołania odczytał Łukasz, 
który w  1998 r. został misjonarzem oblatem, a obecnie pracuje na Ukrainie. 
W 1999 r. do grona osób duchownych dołączył Marek, który został wyświęco-

 23 Por. F. Jabłoński, X Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej” 19(2003)98-100.
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ny na kapłana orionistę. Obecnie pracuje w duszpasterstwie w Kaliszu. Pozo-
stałe dzieci odczytały swe powołanie do życia w rodzinie. To dzięki nim pani 
Anna jest obecnie babcią dla dwudziestu dwojga wnucząt i dwóch prawnucząt. 
Tylko najmłodszy syn jest kawalerem i opiekuje się matką.

Ciekawa jest ta historia powołań – ten, kto odpowiedział na głos Chry-
stusa, swym przykładem pociągnął następnych. Siostra Agata wyczytała o fe-
licjankach w „Gościu Niedzielnym”, za jej przykładem poszła Maria. Ksiądz 
Mieczysław, wyjeżdżając na misje, zostawił w domu misyjnym kalendarz księ-
ży oblatów. Właśnie ten kalendarz skłonił Łukasza do refleksji – taki był po-
czątek jego powołania. Marek z kolei zetknął się z zakonem orionistów, gdy 
któregoś dnia pojechał w odwiedziny do swoich sióstr felicjanek – ich kape-
lanem był właśnie orionista. Jednak bez wątpienia prawdziwe źródło swego 
powołania ma swe korzenie w rodzinie, w tej rodzinie tak bardzo żyjącej Bo-
giem, z Bogiem i dla Boga. „Nasi rodzice – jak mówią ich dzieci – byli bardzo 
pracowici i  sumienni. Swoje życie małżeńskie i  rodzinne opierali na wierze. 
Uczestniczyli wraz z nami w każdej niedzielnej Mszy św., a także w dzień po-
wszedni. Tata przez wiele lat był członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
Z  naszych lat dziecięcych utkwił nam w  pamięci obraz ojca klęczącego na 
modlitwie wraz z mamą i wszystkimi dziećmi. W czasie niedzielnego obiadu, 
po przyjściu z kościoła, tata pytał się, co było w Ewangelii i co ksiądz mówił 
na kazaniu. Bardzo wzruszał się listami, które otrzymywał od swoich córek ze 
zgromadzenia. Miał taki zwyczaj, że po wieczornej kolacji, która zawsze była 
wspólna, poprzedzona modlitwą, tych niepokornych wzywał do tzw. «rapor-
tu». Na osobności mówił, co było źle i co trzeba zmienić. Czynił to z wielką 
miłością i wielkim taktem. Nasi rodzice dużo ze sobą rozmawiali. Nasza mama 
zawsze wierzyła w Opatrzność Bożą i wstawiennictwo Matki Bożej. Gdy mia-
ło urodzić się przedostatnie dziecko, Marek, lekarze powiedzieli jej, aby już 
więcej nie miała dzieci. Z Bożym błogosławieństwem urodził się Marek, a po 
nim jeszcze czternaste dziecko”.

Państwo Majdanowie przechodzili w życiu trudne chwile. Najpierw zo-
stali wysiedleni z rodzinnego domu, który mieścił się 60 km od Lwowa. Do-
tarli więc tutaj do Szkocji, koło Rynarzewa. Przywieźli ze sobą jedynie stół 
i krzesło o jednej nodze. Musieli dorabiać się wszystkiego od początku. Jednak 
przez cały czas ich życie przeplatane było modlitwą, pracą, śpiewaniem i tur-
niejami szachowymi. Do dzisiaj cechuje ich wspólnota, radość życia i przyjaźń. 
Każdego roku zjeżdżają się wszyscy na imieniny mamy oraz na wypoczynek 
w czasie wakacji na wspólnym obozowisku obok domu rodzinnego, który ma 
swój regulamin i kronikę wydarzeń.

Biorąc pod uwagę otwartość na życie i wychowanie czternaściorga dzieci, 
z których pięcioro odczytało i odpowiedziało na Boże wezwanie, pani Anna 
Majdan otrzymała od abp. Henryka Muszyńskiego medal „Zasłużony dla Ar-
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chidiecezji Gnieźnieńskiej”. Wręczania medalu w imieniu księdza arcybiskupa 
dokonał bp Bogdan Wojtuś w  dniu 27 sierpnia 2002 r., w  Rynarzewie, ro-
dzinnej parafii państwa Majdanów. W trakcie Mszy św., w której pani Anna 
otrzymała medal, homilię wygłosił bp Bogdan Wojtuś. Skierował wówczas do 
pani Anny takie oto słowa: „Cieszę się, że mogę pani Annie wręczyć medal. 
Matce wielu dzieci, z  których pięcioro poświęciło się służbie Bożej. Cieszę 
się również, że ta rodzina chrześcijańska stworzyła tak wspaniałe warunki dla 
rozwoju powołań diecezjalnych i zakonnych. Ta dzisiejsza uroczystość przyna-
gla nas do dziękczynienia Bogu za dar życia i dar powołania. Mam nadzieję, 
że rodzina państwa Majdanów będzie wypraszać u  Boga dalsze powołanie. 
Pomimo trudności materialnych, wychowała Pani wraz z mężem czternaścioro 
dzieci, które zarówno w życiu małżeńskim, jak i duchowym głoszą Ewangelię 
słowem i życiem”. 

W dzisiejszych czasach coraz częściej umniejsza się rolę rodziny. Polityka 
państwa nie sprzyja rodzinom wielodzietnym. Ostatnio usłyszeliśmy w TV, że 
Polaków jest coraz mniej. Dziś już trójka dzieci to w opinii wielu zbyt dużo. 
Jednak czy rzeczywiście tak jest? „Taka rodzina, która idzie drogą świętości, 
licznie przyjmując potomstwo – powiedział ksiądz biskup – jest znakiem 
sprzeciwu wobec tego, co dziś mówi się o rodzinie. Każda rodzina jest Kościo-
łem domowym. W odniesieniu do tej prawdy należy podkreślić fakt, że Pan 
Bóg powołuje małżonków oraz obdarowuje ich swoją łaską”. 

Rodzina państwa Majdanów jest dowodem na to, jak wielka siła drzemie 
w prostym, chrześcijańskim wychowaniu, bez wielkich pieniędzy, ale z wielką 
wiarą i sercem. Patrząc w czasie uroczystości na te radosne, uśmiechnięte twa-
rze dorosłych już ludzi, pomyślałem sobie: to ci zrezygnowali z dobrodziejstw 
i wygód, jakie niesie ze sobą życie z jednym czy dwójką dzieci, ale jakże wie-
le otrzymali w zamian. Przyjmując życie każdego z tych dzieci, zasmakowali 
w nim całą swoją miłość. Pani Anna dziś zebrała jeden ze wspaniałych owo-
ców swego otwartego na życie macierzyństwa. Na zakończenie Mszy św. ks. 
Mieczysław w imieniu całej rodziny podziękował księdzu biskupowi i wszyst-
kim zebranym gościom i parafianom uczestniczącym w  liturgii, za wspólną 
modlitwę i obecność24.

 24 F. Jabłoński, Wychowali czternaścioro dzieci, „Niedziela Gnieźnieńska” 51-52(2002)3; 
„Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 18(2002)58-60.
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Jedenaste spotkanie 

Naśladować Chrystusa

Wraz z I Niedzielą Adwentu archidiecezja gnieźnieńska podjęła realizację 
nowego programu duszpasterskiego na rok 2003/2004, którego hasło brzmia-
ło: Naśladować Chrystusa (NMI 29). Miłość – pełnia życia chrześcijańskiego. Pa-
pież Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte nakreślił zadania 
ewangelizacji w  Kościele w  nowym tysiącleciu ery chrześcijańskiej. Ukazał 
program skupiony wokół Chrystusa i na Chrystusie, który powinien przenikać 
całe duszpasterstwo25.

W życie misjonarzy, którzy – przemierzając wioski i miasta – głoszą Do-
brą Nowinę, wpisane jest naśladowanie Chrystusa. Wysiłek i trud tego naśla-
dowania ukazali na swoim spotkaniu rodzice misjonarzy, którzy spotkali się 
w pałacu arcybiskupim, 13 grudnia 2003 r. W  tym dniu, oprócz wspomnie-
nia liturgicznego św. Łucji, wspominali także kolejną rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego.

Mszę św. w kaplicy pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia konce-
lebrowali: ks. Franciszek Jabłoński oraz ks. Przemysław Tabaczka, misjonarz, 
który zaledwie trzy dni później, 16 grudnia, rozpoczął pracę w  Wenezueli. 
Jak każdego roku, spotkanie było okazją do rozmowy o sukcesach, radościach 
i smutkach wynikających z bycia rodzicami misjonarzy.

„Piotr dzwonił na początku grudnia. Przekazał nam radosną nowinę, że 
został honorowym obywatelem miasta, w którym pracuje” (mama ks. Piotra 
Schewiora z Brazylii). 

„Do mojego brata, Floriana, zadzwoniłem dzisiaj. Przekazuje on gorące 
pozdrowienia dla wszystkich tutaj zgromadzonych. W ostatnim czasie został 
wikariuszem generalnym w kurii, a na parafii przygotował dużą grupę osób do 
bierzmowania” (brat ks. Floriana Cieniucha z Wenezueli). 

 25 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2004: „Naśladować 
Chrystusa (NMI 29). Miłość – pełnia życia chrześcijańskiego”, „Wiadomości Archidiece-
zji Gnieźnieńskiej” – Wydanie specjalne 2003, 5. 
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„Sławek zgłosił się do pracy w Wenezueli, a ostatecznie otrzymał dekret 
do Kanady. Obecnie pracuje w Winsorze wśród Polonii” (ojciec ks. Sławomira 
Szwagrzyka z Kanady). 

„Nasz syn, Maciej, pracuje od kilku lat na Alasce. Przemierza odległości 
od 200 do 300 km, aby dotrzeć do innych ośrodków. Jego praca duszpasterska 
obejmuje Eskimosów i Indian” (ojciec ks. Macieja Napieralskiego z Alaski). 

„Henryk już 18 lat pracuje w Wenezueli. Jest proboszczem katedry w Pun-
to Fijo. Ostatnio był w Gwatemali jako delegat z diecezji na Kongresie Misyj-
nym Ameryki” (siostra ks. Henryka Jankowskiego z Wenezueli). 

„Mój brat, Zbyszek, od kilku lat pracuje w Czechach. Tam wyremontował 
kościoły oraz uruchomił Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy” (siostra ks. 
Zbyszka Bukowskiego z Czech). 

„Eugeniusz aktualnie kończy wyposażenie nowych zabudowań w semi-
narium oraz podjął nowe zadania związane z budową ośrodka diecezjalnego” 
(siostra ks. Eugeniusza Bednarka z Kamerunu). 

„Nasz brat Włodzimierz pracuje obecnie w amerykańskiej parafii na Flo-
rydzie (wcześniej pracował w Wenezueli). Pracuje zarówno wśród Ameryka-
nów, jak i Latynosów” (siostra ks. Włodzimierza Dziadka z Florydy). 

„Obecnie przygotowuję się – mówi świecka misjonarka, Teresa Lewan-
dowska – w  Centrum Formacji Misyjnej do pracy w  Kamerunie. Jest nas 
32 osoby, w  tym 6 osób świeckich. Wcześniej przez rok pracowałam w Ka-
zachstanie, w diecezji Astana”. 

Organizowanie tego typu spotkań jest sprawą bez wątpienia ważną i po-
trzebną. Potwierdzili to sami rodzice. Przemawiający w  imieniu wszystkich 
zaproszonych, pan Franciszek Micek, wyraził ogromną wdzięczność księdzu 
arcybiskupowi za to rodzinne, pełne ciepła i miłości spotkanie.
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2004

Dwunaste spotkanie 

Głosić Ewangelię nadziei

Jan Paweł II w  posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa 
ukazał źródło nadziei dla Europy – Chrystusa żyjącego w  swoim Kościele; 
powierza On Kościołowi głoszenie, celebrowanie i służenie Ewangelii nadziei 
(por. Ecclesia in Europa nr 39). To zadanie podjął Kościół w Polsce poprzez 
realizację zamierzonego na trzy lata (2005-2007) programu duszpasterskiego, 
koncentrując się w roku 2004/2005 na Głoszeniu Ewangelii nadziei. 

Kościół gnieźnieński w  swoim diecezjalnym programie duszpasterskim 
pod hasłem Eucharystia znakiem nadziei. Człowiek w społeczeństwie, wskazy-
wał na źródła nadziei chrześcijańskiej, na pokusy jej gaszenia oraz na sposoby 
głoszenia Ewangelii nadziei, zwracając przy tym szczególną uwagę na odnowę 
parafialnego duszpasterstwa młodzieży. W programie uwzględniono również 
ogłoszony przez Jana Pawła II Rok Eucharystii, który trwał do października 
2005 r.26

Pełni nadziei rodzice misjonarzy przyjechali na dwunaste z kolei spotka-
nie, które odbyło się w sobotę, 11 grudnia 2004 r. Na zaproszenie abp. Henryka 
Muszyńskiego, który wraz z bp. Bogdanem Wojtusiem oraz bp. Wojciechem 
Polakiem był obecny na spotkaniu, przybyło 50 osób.

W spotkaniu uczestniczyli także misjonarze: ks. Eugeniusz Bednarek, 
który pracował 15 lat w Kamerunie, ks. Andrzej Graczyk z Gruzji oraz Ałła 
i Przemysław Grzechowiakowie pracujący w Czadzie (jedno z dwóch polskich 
małżeństw oficjalnie powołanych do pracy misyjnej przez Kościół w Polsce).

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową w intencji misjo-
narzy oraz ich rodzin. Nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ks. Euge-
niusz Bednarek. 

 26 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2005 – „Eucharystia 
znakiem nadziei. Człowiek w społeczeństwie”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnień-
skiej” – Wydanie specjalne 2004, 9.
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Szczególną wymowę miał udział przybyłych wiernych na Mszę św., która 
stała się wyrazem duchowej wspólnoty ze wszystkimi pracującymi na misjach. 
Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Bednarek. 

„W naszym dorocznym spotkaniu nie możemy zapomnieć o pionierach 
misji, którzy już odeszli do Pana: ks. Zbigniew Hanelt, ks. Wacław Macio-
cha, ks. Andrzej Grzela, wielki animator misyjny: ks. kan. Stefan Fiutak oraz 
o  rodzicach i  rodzeństwie – powiedział ks. Eugeniusz. W imieniu własnym 
i wszystkich misjonarzy serdecznie dziękuję za wsparcie materialne i modli-
twę. Nigdy nie czułem się samotny w czasie urlopu, zawsze doświadczałem 
ciepła wyciągniętej dłoni w postaci konkretnej pomocy”.

Po Mszy św. wszyscy obecni podzielili się opłatkiem. Życzenia abp. Hen-
rykowi Muszyńskiemu w imieniu zebranych złożył Przemysław Grzechowiak, 
który podziękował za troskę okazywaną misjonarzom.

Ksiądz arcybiskup podziękował rodzicom za trud wychowania i modli-
tewne wsparcie swoich synów i braci w codziennej pracy: „Bóg zapłać Wam za 
to, że tu jesteście – powiedział. Wasza obecność jest znakiem Kościoła misyj-
nego, który nie ma granic. Wasi synowie są nadzieją dla naszej archidiecezji. 
Życzę wszystkim, aby Eucharystia była dla nas mocą, światłem i siłą. Aby tego 
światła było w naszym życiu i świecie jak najwięcej”.

Po obiedzie rodzice i rodzeństwo tradycyjnie podzielili się informacjami 
z „frontu misyjnego”. Jedną z wypowiedzi był głos pani Marii, siostry ks. Ma-
riana Zalewskiego, który od 15 lat pracuje w Nowej Gwinei: „Mój brat zawsze 
powtarza, że każdemu misjonarzowi potrzebna jest wiara i dobre buty”27. 

 27 Por. F. Jabłoński, Spotkanie rodziny misyjnej, „Przewodnik Katolicki Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej”, 2.01.2005, 24; www.srm.gniezno.opoka.org.pl, 26.07.2011.
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2005

Trzynaste spotkanie 

Przywracajmy nadzieję ubogim

Kościół w  Polsce wypracował ramowy program duszpasterski na lata 
2006-2010 pod hasłem Kościół niosący Ewangelię nadziei. Działania duszpa-
sterskie na lata 2006-2010 zakładały kontynuację tematu nadziei, który reali-
zowany był w roku duszpasterskim 2005. Temat ten zrodził się w kontekście 
odczytania ważnego aspektu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in 
Europa. 

W naszej archidiecezji II cykl programu Człowiek w  społeczeństwie – 
(2005-2007) zakładał społeczne uaktywnienie chrześcijan, zwłaszcza poprzez 
podjęcie formacji chrześcijańsko-społecznej, w celu świadomego zaangażowa-
nia się katolików w  służbie dla dobra całego człowieka i  każdego człowie-
ka w naszej ojczyźnie. Celem programu 2005/2006 było dotarcie do ubogich, 
zarówno w  sensie materialnym, jak i  duchowym. „Cały Kościół powinien 
przywracać nadzieję ubogim” (Ecclesia in europa 86). Motto biblijne stanowiły 
słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)28.

Praca misjonarzy polega na głoszeniu Ewangelii, zakładaniu Kościoła 
oraz na ukazywaniu miłości Boga szczególnie tym najuboższym, np. poprzez 
działalność charytatywno-oświatową. Rodzice tych, którzy czasami są jedyną 
nadzieją dla najuboższych, przyjechali na trzynaste spotkanie, które odbyło się 
10 grudnia 2005 r.

Wzięło w nim udział 35 osób – rodzice i krewni zarówno fideidonistów, 
jak i misjonarzy zakonnych pochodzących z terenów archidiecezji gnieźnień-
skiej. Tradycyjnie już przed Mszą św., której przewodniczył bp B. Wojtuś, od-
mówiono wspólny różaniec. Nabożeństwo to w kilku językach poprowadził 
ks. Jerzy Nowak, misjonarz z Argentyny.

 28 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2006 – „Człowiek 
w społeczeństwie. Przywracajmy nadzieję ubogim”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” – Wydanie specjalne 2005, 5.
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Ksiądz Franciszek rozdał zebranym różańce misyjne, aby na modlitwie 
różańcowej pamiętali o  tej szczególnej wspólnocie, jaką tworzą: o  Misyjnej 
Rodzinie Rodzin tych, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa na całym świe-
cie. Po podzieleniu się opłatkiem i wzajemnym zapoznaniu się, rodzice zjedli 
obiad, a następnie podzielili się ostatnimi wiadomościami dotyczącymi pracy 
misjonarzy. Rodzice ks. Przemysława Tabaczki, który pracuje w  Wenezueli, 
a dzwonił dzień przed spotkaniem, przekazali dla wszystkich w jego imieniu 
ukłony i życzenia świąteczne. Ksiądz Przemek pracuje w pięknej parafii poło-
żonej w górach.

Na spotkaniu obecni byli rodzice ks. Andrzeja Marmurowicza, który po-
sługuje w Kazachstanie. Jest on sam sobie proboszczem i dziekanem. Jego de-
kanat jest ogromny, można go porównać do połowy obszaru, jaki zajmuje Pol-
ska. Aby dotrzeć do wszystkich swoich wiernych, musi pokonywać pociągiem 
odległości nawet do 300-400 km.

Na spotkanie przybyła także siostra ks. Mariana Zalewskiego. Jak powie-
działa, niezbyt często kontaktuje się z bratem, gdyż nie ma on ani telefonu, 
ani internetu. Jednak, jak sam ks. Marian mówi, czuje się potrzebny w Oce-
anii i nie widzi siebie powracającego do Polski. Papuasi bardzo go podziwiają 
i zwracają się do niego z każdą niemal błahostką. Jest niesamowicie wytrwały 
i lubi wyzwania, których na misjach nie brakuje.

Ksiądz prał. Henryk Micek w 2005 r. obchodził 25-lecie kapłaństwa. Pra-
cuje w dzielnicy Sydney, obecnie przygotowuje się do budowy kościoła, jest na 
etapie zbierania funduszy.

Na Białoruś powrócił ks. Zdzisław Pietraszewski, dotychczasowy pro-
boszcz w Raczynie. Nadal nie ma mieszkania, ale jest wytrwały i na pewno 
taka postawa przyniesie wkrótce owoce. Państwo Pawlaczykowie cieszyli się, 
bo ks. Grzegorz przyjechał na święta do domu. Rodzice ks. Piotra Schewio-
ra z Brazylii wspomnieli, że syn został przeniesiony do nowej parafii, choć – 
jak sam stwierdził – wolał poprzednią. Teraz nie ma mieszkania, samochodu 
i wszystkiego musi się od początku dorabiać.

Na zakończanie spotkania bp Bogdan Wojtuś podziękował ks. Franciszko-
wi Jabłońskiemu za zorganizowanie kolejnego, jakże ważnego dla misjonarzy 
i ich rodzin, spotkania. Uczestnicy otrzymali od ks. Franciszka kalendarze mi-
syjne na Nowy Rok 2006, aby mogli rozdać je swoim krewnym i znajomym29.

 29 Por. F. Jabłoński, XIII Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej” 23(2006)64-67.
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832005 – Przywracajmy nadzieję ubogim



2006

Czternaste spotkanie 

Przypatrzcie się powołaniu naszemu

W I Niedzielę Adwentu 2006 r. rozpoczął się nowy rok pracy duszpaster-
skiej. W naszym programie archidiecezjalnym był to trzeci rok II cyklu po-
święconego człowiekowi w społeczeństwie. Pierwszy rok tego cyklu 2004/2005 
poświęcono pogłębieniu formacji wiernych świeckich, w celu pobudzenia ich 
do pełniejszego zaangażowania w życie społeczne. Drugi rok 2005/2006 zmie-
rzał do tego, aby poprzez ożywienie świadomości posługi miłości i konkretną 
realizację działalności charytatywnej „przywracać nadzieję ubogim”. 

Z kolei w trzecim roku 2006/2007 podjęto wezwanie św. Pawła: „Przypa-
trzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26), przyglądając się bliżej po-
wołaniu chrześcijańskiemu, najpierw w kontekście powszechnego powołania 
do świętości i jego przeżywania we wspólnocie Kościoła w dobie kultury glo-
balnej. Naszą refleksją obejmowaliśmy wszystkie formy indywidualnego po-
wołania do małżeństwa i życia w rodzinie, kapłaństwa i życia konsekrowanego, 
a także do życia w stanie wolnym i do pracy na misjach. W ten sposób został 
połączony program diecezjalny z  programem ogólnopolskim, realizowanym 
pod hasłem Przypatrzcie się powołaniu naszemu30.

Słowa te towarzyszyły także rodzicom misjonarzy podczas ich czterna-
stego spotkania, które odbyło się 9 grudnia 2006 r., tradycyjnie w pałacu arcy-
biskupim. Modlitwę różańcową poprowadzili Barbara i Aleksander Szanieccy 
– małżeństwo przygotowujące się do wyjazdu do Tanzanii. Jest to kolejna para 
małżeńska z diecezji, która podejmie pracę na misjach.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił bp Bogdan 
Wojtuś. Ksiądz biskup podziękował rodzicom za trud i poświęcenie, z jakim 
ich synowie pracują na misjach w różnych diecezjach na całym świecie. Powie-
dział m.in.:„W posłudze misyjnej potrzeba ofiarności i poświęcenia na wzór 

 30 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2007 – „Przypatrzcie 
się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26), „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnień-
skiej” – Wydanie specjalne 2006, 5.
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Chrystusa. Drodzy Rodzice! Wy chronicie swoje dzieci, przyjęliście je z miło-
ścią, a gdy otrzymali łaskę powołania, ofiarowaliście je Bogu i Kościołowi do 
posługi kapłańskiej i misyjnej. Teraz Wy uczestniczycie dalej w ofierze, jaką 
oni składają, pracując często w trudnych warunkach. Każde z was tęskni i nie-
pokoi się o swoje dzieci. Jednak patrzcie z nadzieją i radością, Wasi najbliżsi 
przedstawiają Chrystusa innym narodom”. 

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Po tradycyjnym dzieleniu się opłat-
kiem, do rodziców i krewnych przybył abp Henryk Muszyński, który serdecz-
nie pozdrowił uczestników spotkania, złożył im świąteczne życzenia oraz od-
czytał list od abp. Tomasza Pety z Astany: 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdostojniejszy Księże Ar-
cybiskupie Metropolito! Pragnę duchowo połączyć się z uczestnikami dzisiej-
szego spotkania rodzin misjonarzy. Jest to okazja, aby podziękować Panu Bogu 
za wielkiego ducha misyjnego naszej świętowojciechowej archidiecezji. Święty 
Wojciech nadal głosi Ewangelię w świecie. Dziś poprzez swoich duchowych 
synów i  córki. Chciałbym też dodać odwagi drogim rodzicom i  wszystkim 
bliskim naszych misjonarzy i misjonarek, którzy może tęsknią za bliskimi, fi-
zycznie oddalonymi od nich. Módlcie się gorąco za misjonarzy i dziękujcie 
Panu Bogu za to, że poprzez ich misyjne powołanie i Was spotkała tak wielka 
łaska. Serdecznie pozdrawiam Najdostojniejszego Arcypasterza, Czcigodnych 
Biskupów Bogdana i Wojciecha oraz wszystkich drogich Uczestników dzisiej-
szego spotkania! Życzę także obfitości Bożego błogosławieństwa na adwent 
i na pamiątkę Narodzin Pana!”. 

Na zakończenie ks. Franciszek Jabłoński ofiarował kalendarze misyjne 
oraz przekazał najważniejsze informacje dotyczące animacji w  archidiecezji 
w 2007 r. Wskazał na trzy elementy: ostatnią niedzielę stycznia – jako dzień 
pomocy misjonarzom pochodzącym z  archidiecezji gnieźnieńskiej, wydanie 
książki o misjonarzach z archidiecezji gnieźnieńskiej, Kongres Misyjny Dzieci 
i Młodzieży w katedrze gnieźnieńskiej, który odbył się 26 maja 2007 r.
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2007

Piętnaste spotkanie 

Bądźmy uczniami Chrystusa

Wraz z I Niedzielą Adwentu archidiecezja gnieźnieńska podjęła realiza-
cję nowego programu duszpasterskiego na rok 2007/2008. Program ten został 
opracowany na podstawie programu ogólnopolskiego Bądźmy uczniami Chry-
stusa oraz programu diecezjalnego Człowiek w Kościele. Doświadczenie Kościoła 
jako wspólnoty. Hasło programu duszpasterskiego na rok 2007/2008 dla archi-
diecezji gnieźnieńskiej brzmiał: Bądźmy uczniami Chrystusa we wspólnocie Ko-
ścioła. Konkretne obszary realizacji powołania do bycia uczniem Chrystusa są 
konsekwencją odpowiedzi na powołanie we wspólnocie Kościoła, której jed-
nym z głównych celów jest budowanie królestwa Bożego w świecie i pośród 
spraw tego świata: w rodzinie, szkole, pracy zawodowej itp.31 

Rodzice misjonarzy jako uczniowie Chrystusa stali się dla swych dzieci 
wychowawcami i nauczycielami Jego nauki. W ramach jubileuszu 50-lecia en-
cykliki Fidei donum (1957-2007) przyjechali na piętnaste spotkanie, które od-
było się w 8 grudnia 2007 r. Uczestniczyło w nim 60 osób. Wśród nich znaleźli 
się także rodzice przeżywający 70-lecie małżeństwa (Państwo Kozubińscy). 
Niektórzy z nich sami odwiedzili swoich synów w krajach misyjnych, m.in. 
w Boliwii, Meksyku, Wenezueli czy na Mauritiusie. W spotkaniu uczestniczyli 
także rodzice misjonarzy zakonnych. W kaplicy, w  rezydencji księdza arcy-
biskupa, rodzice i krewni misjonarzy uczestniczyli w modlitwie różańcowej, 
którą prowadził ks. Krzysztof Domagalski. Następnie wzięli udział we Mszy 
św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia (koncele-
browali: ks. K. Domagalski i ks. F. Jabłoński). 

W homilii ksiądz biskup nawiązał do uroczystości Niepokalanego Po-
częcia NMP. „Podobnie jak Maryja – powiedział bp Bogdan – przyjmijmy 
postawę służby Chrystusowi. Wy, drodzy Rodzice, służycie dziełu Chrystusa 

 31 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2008 – „Bądźmy 
uczniami Chrystusa we wspólnocie Kościoła”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnień-
skiej” – Wydanie specjalne 2007, 5.
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najpierw jako małżonkowie, żyjąc w  sakramentalnym związku małżeńskim 
i przyjmując potomstwo, którym Was Bóg obdarzył. Na drodze do świętości 
potrzebujemy Słowa Bożego, sakramentów i modlitwy. Na misjach Wasi syno-
wie zmagają się z szatanem, który nie chce, aby było głoszone dzieło zbawienia 
ludzi. Czyni wszystko, aby to utrudnić. My możemy im pomóc poprzez naszą 
modlitwę i Eucharystię. Dzisiaj modlimy się za misjonarzy, aby byli wytrwali 
i  pomimo wielu trudności realizowali to misjonarskie powołanie. Modlimy 
się także za Was, drodzy Rodzice, abyście na tej misyjnej drodze nieustannie 
wspierali swoich synów. Modlimy się także za tych, którzy wspierają to dzieło 
misyjne: ofiarodawców, animatorów misyjnych oraz dzieci i młodzież należące 
do ognisk misyjnych, których jest w naszej archidiecezji bardzo dużo”. 

Rodzice i  krewni misjonarzy spotkali się z  abp. Henrykiem Muszyń-
skim oraz biskupami pomocniczymi: bp. Bogdanem Wojtusiem i bp. Wojcie-
chem Polakiem. Ksiądz arcybiskup w życzeniach nawiązał do nowej encykliki 
Benedykta XVI o nadziei – Spe salvi. Wskazał na trzy jej elementy: Jezusa 
Chrystusa, który jest naszą nadzieją; wielką godność człowieka stworzonego 
przez Boga oraz na znamię przyjęcia Syna człowieczego będącego znakiem 
Bożej miłości i znajdującego swoje urzeczywistnienie tylko w miłości. Ksiądz 
arcybiskup życzył rodzicom, aby każdy adwent był momentem zbliżania się 
i zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Podziękował także za dar, jakim są ich 
synowie głoszący Ewangelię na całym świecie. 

W imieniu misjonarzy, rodziców i  rodzeństwa misjonarzy życzenia 
świąteczne złożyli państwo Gontarczykowie: „Niech św. Wojciech wyprasza 
wielorakie łaski. Dziękujemy za to wszystko, co przez wiele lat czyni ksiądz 
arcybiskup dla dzieła misyjnego w naszej archidiecezji. Składamy serdeczne 
życzenia świąteczne, a także życzenia z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. 
Boża Dziecina niech wspiera Ciebie w codziennym życiu”.

Następnie ks. Franciszek Jabłoński zaprezentował swoją książkę pt. Bło-
gosławione stopy. Świętowojciechowi Misjonarze, wydaną przez Wydawnictwo 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

„Na ten moment czekałem wiele lat” – powiedział ks. Franciszek. A oto 
krótki fragment wstępu książki skierowany przez autora do wszystkich czytel-
ników: „W ciągu tych ponad trzydziestu lat misjonarze posyłani byli z diecezji 
najpierw przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, następnie przez Pry-
masa kard. Józefa Glempa, a obecnie przez abp. Henryka Józefa Muszyńskie-
go. Ks. Arcybiskup w  latach 1992-2006 posłał na misje 22. misjonarzy, a do 
pomocy duszpasterskiej za granicą 23. Nic więc dziwnego, że 15 lipca 2004 r. 
przyjmując życzenia imieninowe, z ust ks. kan. Jerzego Nowaka ks. Arcybiskup 
usłyszał m.in. takie słowa: «św. Henryk działał na rzecz misji. To chyba tutaj 
można odkryć tajemnicę tej troski ks. Arcybiskupa o misje. Liczba kapłanów 
i świeckich z naszej archidiecezji, którzy pracują na wielu placówkach, szcze-
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gólnie wzrosła w czasie Twojej posługi w Kościele gnieźnieńskim». Dziękuję 
za pasterskie słowo ks. Arcybiskupa do tej książki oraz za wszystko i uroczy-
ście wręczam ten pierwszy egzemplarz”. 

Ksiądz arcybiskup podziękował za to dzieło i  dodał: „Ja miałem tę ła-
skę, że spotykałem się z biskupami z krajów misyjnych, szczególnie na syno-
dach w Rzymie. Mogłem słyszeć, jak wygląda praca duszpasterska i misyjna 
w różnych częściach świata. Od pierwszego takiego spotkania postanowiłem 
dziękować Bogu za kapłanów z archidiecezji. Jest to też zasługa rodziców, za 
którą wam z serca dziękuję. Miło jest też dowiedzieć się, że aż tylu kapłanów 
wyruszyło na misyjną drogę od grobu św. Wojciecha”. 

Po życzeniach świątecznych, prezentacji książki i dzieleniu się opłatkiem 
uczestnicy spotkania zasiedli do uroczystego obiadu, podczas którego ks. F. Ja-
błoński przedstawił sprawozdanie roczne z inicjatyw podjętych w archidiecezji 
w związku z 50. rocznicą encykliki Fidei donum. Na zakończenie spotkania pan 
F. Micek podziękował księdzu arcybiskupowi, biskupom i ks. Franciszkowi za 
troskę o rodziców misjonarzy oraz za zorganizowanie takich spotkań32. Każdy 
z uczestników otrzymał od ks. Franciszka autorski egzemplarz książki.

 32 Por. F. Jabłoński, XV Spotkanie rodziców i krewnych misjonarzy, „Biuletyn Misyjny 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 28(2008)37-40; tenże, W gościnie u Arcybiskupa, „Prze-
wodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 51/52(2007)2. 
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2008

Szesnaste spotkanie 

Otoczmy troską życie

Wraz z I Niedzielą Adwentu 2008 r. archidiecezja gnieźnieńska rozpo-
częła realizację nowego programu duszpasterskiego 2008/2009 pod hasłem 
Otoczmy troską życie. Ewangelia życia w Tajemnicy Kościoła. Został on opra-
cowany na podstawie programu ogólnopolskiego Otoczmy troską życie. Kościół 
niosący Ewangelię nadziei oraz programu diecezjalnego Człowiek w  Kościele. 
Doświadczenie Kościoła jako tajemnicy. Znaczący wpływ na kształt tego progra-
mu miały również wydarzenia: pielgrzymka Jana Pawia II do Gniezna w 1979 
r., podczas której ojciec święty zostawił przesłanie dla Polski i Europy; Rok św. 
Pawła; XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem 
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła; VIII Zjazd Gnieźnieński Rodzina nadzieją 
Europy oraz 1010. rocznica kanonizacji św. Wojciecha33.

Otoczmy troską życie na misjach – pod takim hasłem 13 grudnia 2008 r. 
odbyło się szesnaste spotkanie dla rodziców i krewnych misjonarzy, na które 
przybyły 52 osoby. Tradycyjnie rozpoczęło się ono w  kaplicy pałacu arcybi-
skupiego modlitwą różańcową, którą poprowadził ks. Andrzej Graczyk, wika-
riusz generalny z Gruzji. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Bog-
dan Wojtuś. Homilię wygłosił ks. Grzegorz Pawlaczyk, który jako prezbiter 
wędrowny wspólnoty neokatechumenalnej ewangelizuje w Rumunii. Mszę św. 
koncelebrował także ks. Włodzimierz Dziadek z  diecezji Sankt Petersburg 
z Florydy oraz dyrektor diecezjalny PDM, ks. dr Franciszek Jabłoński.

W homilii ks. Grzegorz powiedział m.in.: „Dzisiaj Kościół pod przewod-
nictwem biskupa, kapłanów, rodziców i  krewnych misjonarzy gromadzi się 
wokół ołtarza Chrystusa. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do 
Rumunii. Utkwił mi w pamięci i sercu obraz kobiety, która uderzając pięścia-
mi w zamknięte drzwi do cerkwi, krzyczała po rumuńsku: Dumnezeu unie iest 

 33 Por. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2009 – „Otoczmy tro-
ską życie. Ewangelia życia w Tajemnicy Kościoła”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej” – Wydanie specjalne 2008, 9.
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(«Boże, gdzie jesteś»). Bóg poprzez wieki posyła do ludzi aniołów, proroków, 
aż w końcu posłał swojego Syna. Wy, drodzy Rodzice, uczyliście swoich synów 
składać ręce do modlitwy, ucząc ich w ten sposób zawierzenia i pełnego zaufa-
nia do Boga. To był pierwszy gest i słowa – Amen, jakie przekazaliście swoim 
dzieciom. Teraz oni, wasi synowie – misjonarze, uczą tego na misjach. Oni 
głoszą miłość Boga. Wasze zaś cierpienie spowodowane rozłąką z nimi jest 
udziałem w dziele zbawiania ludzi, do których oni zastali posłani”. 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe. Biskup Bogdan Wojtuś, 
składając świąteczne życzenia, nawiązał do programu duszpasterskiego Otocz-
my troską życie. Życzył, aby troszczyć się o rozwój życia Bożego oraz nie usta-
wać we wspieraniu życia na misjach, modląc się i ofiarowując swoje wyrzecze-
nia i cierpienia za misjonarzy.

Po obiedzie obecni na spotkaniu kapłani podzielili się doświadczeniami 
swojej pracy w Gruzji, Rumunii oraz w Wenezueli i na Florydzie. Do spotka-
nia z rodzicami dołączył także o. Aleksandr Doniec OMI z Markowic, który 
przyjechał ze studentami oblackimi pochodzącymi z Kamerunu i Czadu. 

Następnie ks. F. Jabłoński opowiedział o  każdej osobie, której zdjęcie 
znajdowało się w kalendarzu misyjnym Świętowojciechowej Rodziny Misyj-
nej na 2009 r. oraz podzielił się wrażeniami swojej podróży do Australii i Pa-
pui Nowej Gwinei. Kalendarze te wręczył rodzicom oraz odczytał telegramy 
nadesłane przez biskupów misyjnych i misjonarzy.

W imieniu rodziców, za zaproszenie i zorganizowanie kolejnego spotka-
nia podziękował pan Franciszek Micek, natomiast siostrom zakonnym i pa-
niom przygotowującym posiłek podziękował w imieniu zebranych ks. Wło-
dzimierz Dziadek.

Z okazji spotkania swoje pozdrowienia przesłali: 

arcybiskup Tomasz Peta (metropolita w Astanie – Kazachstan) 
„Myśli Wasze biegną dziś do naszych misjonarzy i  misjonarek pracu-

jących w różnych częściach świata. Wy wszyscy jesteście razem z nimi. Oni 
bowiem dzielą się właśnie tą wiarą i  miłością, którą wynieśli z  rodzinnego 
domu z macierzystej archidiecezji. Wasza modlitwa i Wasza miłość «dodaje 
skrzydeł» misjonarzom! Bóg Wam zapłać! Dobrze, że ks. Franciszek Jabłoń-
ski – dzielny animator misji wyszukuje i pokazuje nam także osoby zakonne 
z naszej archidiecezji, które są na misjach. Te osoby są także w Kazachstanie! 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zebranych, na czele z  księdzem arcybi-
skupem metropolitą i księżmi biskupami! Życzę wszystkim bogatych w łaski 
świąt Bożego Narodzenia! Do pozdrowień dołączają się pracujący w Kazach-
stanie kapłani z naszej archidiecezji: ks. kanclerz Andrzej Marmurowicz i ks. 
Jarosław Słowy”.
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biskup Zygmunt Robaszkiewicz MSF (Madagaskar) 
„Obecnie już jestem w domu, tj. w Morombe. Ostatnie trzy miesiące byłem 

prawie cały czas w terenie, na wizytacjach duszpasterskich. Odwiedzałem po-
szczególne parafie, aby zapoznać się z ich postępami i problemami, a przy okazji 
był też sakrament bierzmowania. Obecnie rozpoczęła się pora deszczowa. Drogi 
stają się coraz mniej przejezdne. Jest też bardzo gorąco. Trwają przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia, które tutaj u nas są wielkim wydarzeniem. Paster-
kę zazwyczaj zaczynamy już o godz. 20.00 śpiewami i tańcami, a także przed-
stawieniem na żywo historii narodzenia Chrystusa. Dopiero około północy jest 
pasterka. Wspaniałe jest to, że wielu chrześcijan bierze udział w tych obchodach. 
Oczywiście wigilii takiej jak w Polsce tutaj nie ma, choinki też nie, śniegu ani 
na lekarstwo, dzielenia się opłatkiem też nie. Czasami tego brakuje, nawet po 
20 latach pracy tutaj. Wiem, że obecnie w Gnieźnie jest spotkanie opłatkowe 
rodziców misjonarzy. Może moja mama też bierze udział w tym spotkaniu?! Je-
żeli tak, to specjalne pozdrowienia dla niej. Oczywiście pozdrawiam wszystkich 
uczestników tego spotkania, chociaż wielu może mnie nie zna i ja ich nie znam. 
Pamiętam o was wszystkich w moich modlitwach. Niech dobry Bóg obdarzy 
was swoim błogosławieństwem. Wydaje mi się, że takie spotkanie jest bardzo 
ważne, ponieważ wielu rodziców martwi się i niepokoi o swoich synów i córki, 
a taki czas przeżywany wspólnie, jak ten obecnie, pomaga w przezwyciężeniu 
tych trudnych chwil. Niech ten czas, który dał wam Bóg zaowocuje w waszym 
życiu. Niech dzieło misyjne będzie naszym wspólnym dziełem, Was – rodziców 
i nas – waszych dzieci. Wspólne zrozumienie i wspólna troska o to dzieło prze-
nosi góry problemów i odległości w rozłące. 

Życzę wytrwałości. Szczęść Wam Boże! Proszę również o modlitwę i pa-
mięć przy opłatkowym stole. Kończąc, dziękuję księdzu za wszystkie wiado-
mości, a przede wszystkim za wiadomości KAI. Wielka to pomoc dla mnie. 
Przesyłam także moje życzenia i pozdrowienia dla księży biskupów. Jeszcze 
raz wielkie Bóg zapłać za zaangażowanie misyjne. Pozdrowienia i podzięko-
wania dla wszystkich, którym misje leżą na sercu i  którzy poświęcają czas 
i środki materialne, a także modlitwy dla misji”. 

ksiądz Andrzej Marmurowicz (Kazachstan) 
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na dorocznym spotkaniu 

rodzin misjonarzy. Duchem łączę się z Wami i dziękuję Bogu za to, że jeste-
ście! Niech Bóg Wam obficie błogosławi! Życzę dobrego adwentu i  radości 
świąt Bożego Narodzenia! Pozdrawiam z kazachstańskich stepów”.

ksiądz Piotr Schewior (Brazylia) 
„Życzę Wam wszystkim, kochani Rodzice misjonarzy, a szczególnie moim 

rodzicom obecnym na spotkaniu, aby Jezus Chrystus oświecił światłem Bożej 
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prawdy Wasze życie i dał wiele radości z faktu, że jesteśmy chrześcijanami. Po-
znać Jezusa Chrystusa, żyć według Jego nauki i głosić Go innym, jest dla nas 
misjonarzy ogromną radością. I żyjemy tą radością, bo Bóg postawił na dro-
dze naszego życia Was, naszych rodziców, pierwszych misjonarzy. Serdecznie 
pozdrawiam księży biskupów, ks. Franciszka Jabłońskiego, innych księży, sio-
stry zakonne, inne osoby obecne na tym spotkaniu. Boże Narodzenie spędzę 
znowu daleko od Tefé, w Japurá, malutkim miasteczku oddalonym 40 godzin 
jazdy barką od Tefé, blisko granicy z Kolumbią. Pozdrawiam z Brazylii, z Tefé, 
z amazońskiej puszczy”.

ksiądz Florian Cieniuch (Wenezuela)
„Kochani rodzicie tych wielkich ludzi, którzy są waszymi synami i zara-

zem wielkimi synami Kościoła. Jest dla mnie zaszczytem skierować do was 
kilka słów w tym dniu tak uroczystym, jak spotkanie rodzin księży misjonarzy. 
Moja kochana mama też wiele razy uczestniczyła w tych spotkaniach, razem 
z moim ukochanym bratem Mieczysławem i zawsze się cieszyła z tego dnia. 
Każda mama księdza może być uważana za świętą. Pozdrawiam z  dalekiej 
Wenezueli, gorącej i  tropikalnej, gdzie na święta nie ma śniegu ani mrozu. 
Tak jak wy w Polsce, także tutaj w Wenezueli przygotowujemy się, aby jeszcze 
raz świętować Boże Narodzenie. Tutaj nie ma choinek, ale za to w każdym 
katolickim domu buduje się żłóbek. Są to wielkie konstrukcje, które zajmu-
ją czasami nawet pół pokoju i  jest również zwyczaj oglądania tych żłóbków 
w domach swoich przyjaciół. Nie mamy sosen, ale mamy palmy i kaktusy naj-
różniejszych kształtów i rozmiarów. W naszej parafii Chrystusa Króla dzieci 
ze swojej inicjatywy przynoszą zabawki. W dzień Trzech Króli zawieziemy te 
zabawki dzieciom z biednych wiosek. Kochani, wasi synowie nie będą mieli 
w tym dniu opłatka, nie będą mieli choinki, ale modlitwa nas połączy. Moja śp. 
mama zawsze zapewniała mnie o swojej modlitwie i wiem, że się modliła za 
wszystkich misjonarzy i może dzięki tej wytrwałej modlitwie mam tę łaskę od 
Pan Boga spędzać Boże Narodzenie z moimi braćmi Wenezuelczykami już po 
raz 22. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Bądźcie pewni, że wszyscy misjonarze 
pamiętają o was i za was też się modlą. Dzielę się symbolicznie z Wami opłat-
kiem. Kochany Księże Biskupie Bogdanie, Ty bardzo kochasz misje i dlatego 
tak drogie są Tobie rodziny misjonarzy. Pomagajcie także temu wielkiemu du-
chem ks. dr. Franciszkowi. Niech te święta będą radością dla waszej wspólnoty 
i dla wszystkich rodzin misjonarzy”. 

Barbara i Aleksander Szanieccy (Tanzania) 
„Życzymy zdrowych i  spokojnych, pełnych światłości i  radości, pokoju 

i miłości, Świąt Narodzenia Pańskiego. Basia i Olek”. 
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siostra Monika Machińska – elżbietanka (Gruzja)
„Serdecznie pozdrawiam w miłości Bożej. Wiem, że z mojej rodzinki nikt 

nie będzie uczestniczyć w spotkaniu, ale przekazuję te życzenia dla wszystkich 
rodziców misjonarzy. Wszystkim życzę Bożej radości i  nadziei, jakie niesie 
nowo narodzony Jezus – Syn Boży. Zapewniam o pamięci w modlitwie i o nią 
pokornie proszę... Z wyrazami szacunku – wdzięczna s. Monika”34.

 34 Por. F. Jabłoński, XVI Archidiecezjalne Spotkanie Rodziców Misjonarzy, „Biuletyn 
Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 29(2009)55-59.
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2009

Siedemnaste spotkanie 

Bądźmy świadkami Miłości

Program duszpasterski na rok 2009/2010 nakreślił pewne kierunki refleksji 
zarówno nad osobistym powołaniem do dawania świadectwa Bogu, który jest 
Miłością, jak i nad duszpasterstwem będącym w swojej istocie wyrazem miłości, 
pragnącej całkowitego dobra człowieka (por. Deus caritas est, nr 19). Program był 
skierowany do wszystkich wiernych żyjących w  różnych stanach i pełniących 
różne zadania: do kapłanów, osób konsekrowanych, małżonków, dorosłych nie-
zamężnych, do starszych i chorych, młodzieży i dzieci, aby podjęli w tym roku 
refleksję nad istotą i realizacją świadectwa chrześcijańskiej miłości. 

Kościół został posłany, aby świadczyć o Miłości. W tych stwierdzeniach 
zawiera się korelacja ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na rok 
2009/2010 Bądźmy świadkami Miłości z pastoralnym programem archidiecezji 
gnieźnieńskiej na 2010 r. – Kościół – „Missio” wobec współczesnego świata35.

Świadkami Miłości Boga są misjonarze i  ich rodzice, którzy 12 grudnia 
2009 r. przyjechali do pałacu arcybiskupiego na siedemnaste z kolei spotkanie. 
Uczestniczyło w nim 55 osób. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową 
za misjonarzy prowadzoną przez byłego misjonarza z Kamerunu i Czadu, ks. 
proboszcza Mariusza Misiorowskiego. Następnie rodzice i krewni uczestni-
czyli we Mszy św. sprawowanej przez abp. Henryka Muszyńskiego. Mszę św. 
koncelebrowali także: ks. M. Misiorowski i ks. F. Jabłoński.

Po Mszy św. została odczytana Ewangelia o Bożym Narodzeniu, a następ-
nie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Ksiądz 
kan. dr Franciszek Jabłoński przypomniał zebranym historię tych spotkań. 
Podziękował księdzu arcybiskupowi za troskę o dzieło misyjne, o misjonarzy, 
ich rodziców i animację misyjną w diecezji. Podziękował także bp. Bogdanowi 
Wojtusiowi, który z mandatu arcybiskupa odpowiedzialny jest w diecezji za 

 35 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2010 – „Bądźmy 
świadkami Miłości. Kościół posłany, aby świadczyć o Miłości”, „Wiadomości Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” – Wydanie specjalne 2009, 8-9.
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dzieło misyjne. To dzięki jego otwartości i popieraniu misji w diecezji dzieło 
to mogło się w takim tempie rozwijać. 

Na zakończenie ks. Franciszek pogratulował bp. Wojciechowi Polakowi 
nominacji na Delegata Episkopatu Polski ds. Emigracji, zaznaczając, że Polacy 
znajdują się na całym świecie, także w krajach misyjnych. W przyjacielskich 
słowach podziękował za współpracę i pomoc. 

Życzenia świąteczne księdzu arcybiskupowi w imieniu rodziców złożyła 
pani Maria Zalewska-Semrau – siostra ks. Mariana Zalewskiego, wręczając 
piękny bukiet kwiatów: 

„Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie! Z wielką radością w ser-
cach widzimy Cię w dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie Rodziny Świętowoj-
ciechowej! Wiele to dla nas znaczy, że jesteś pośród nas jako ojciec i arcypasterz 
naszej rodziny diecezjalnej. Po raz kolejny gromadzimy się tutaj, w sercu diecezji, 
u grobu św. Wojciecha, aby się modlić, spotykać się i być razem – wraz z księdzem 
arcybiskupem i biskupami pomocniczymi. Dlatego każdego roku, gdy zbliża się 
grudzień wyczekujemy już wieści z Gniezna, od ks. Franciszka i oczekujemy na 
to wyjątkowe spotkanie opłatkowe. Dziękujemy Ci, księże arcybiskupie, za opiekę 
nad naszą wspólnotą, zwłaszcza za modlitewną pamięć i za to spotkanie, w któ-
rym tak mocno odczuwamy brak przy naszych stołach wigilijnych naszych synów 
i córek, braci i sióstr, którzy stali się misjonarzami i misjonarkami. Jednocześnie 
zapewniamy Cię, księże arcybiskupie, o naszej modlitwie w Twojej intencji i ży-
czymy wszelkiego błogosławieństwa Bożego, obfitości darów Ducha Świętego 
w tym szczególnym i niepowtarzalnym czasie, gdy tytuł prymasa Polski wraca do 
prastarego Gniezna i spocznie na Twoich, księże arcybiskupie, barkach. Cieszymy 
się razem z Tobą i dziękujemy Panu Bogu za ten dar, ale i wyzwanie, jakie staje 
w najbliższych dniach przed Tobą, Ojcze. Na te nadchodzące dni i świętowanie 
Narodzin Naszego Zbawiciela życzymy Ci: Szczęść Boże!”

W odpowiedzi metropolita gnieźnieński wyraził radość z  tego spotka-
nia oraz wszystkich poprzednich. Podziękował biskupom pomocniczym oraz 
ks. kan. F. Jabłońskiemu za ich zaangażowanie w  animację misyjną. Życzył 
wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i przełamał się opłat-
kiem z uczestnikami spotkania. 

Kolejnym punktem spotkania był uroczysty obiad, podczas którego zebra-
ni podzielili się wiadomościami o pracy swoich misjonarzy. Ksiądz Franciszek 
Jabłoński odczytał także listy od misjonarzy, którzy przesłali je specjalnie na 
tę okazję: od ks. Floriana Cieniucha z Wenezueli, ks. Sławomira Kurowskie-
go (duchacza) z Meksyku oraz ks. Jakuba Szałka z Czadu. Spotkanie zostało 
uwieńczone pamiątkowym zdjęciem. 

Po spotkaniu jedna z uczestniczek przesłała swoje refleksje: „Nikt nie ro-
dzi się sam. Od poczęcia jest matka i ojciec, rodzina. Tak było, jest i będzie. Jak 
Trójca Przenajświętsza, jak Święta Rodzina. To naturalna potrzeba każdego 
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człowieka i nie istnieje nic doskonalszego. Kochamy tego samego Boga, tego 
samego Chrystusa i Matkę Bożą pod każdą szerokością geograficzną. Tylko 
język się zmienia. Słysząc Dios, La Chinina, Christo, wszyscy mamy w sercach 
ten sam obraz, te same myśli. Każdy z nas należy do tej samej Rodziny Bo-
żej. Pan Bóg nie potrzebował Excela ani kodu genetycznego, by stworzyć tak 
doskonałą prawidłowość, jaką jest rodzina. Spotkania Świętowojciechowej 
Rodziny Misyjnej są świadectwem Bożej woli. Rodzice, bracia, siostry misjo-
narzy to także misjonarze. Aby ich synowie, córki, bliscy mogli dziś nieść Boga 
w różne zakątki świata, trzeba było najpierw im pokazać, zaświadczyć własną 
świętością i religijnością. Wychować człowieka, także misjonarza, to czasami 
znacznie trudniejsze zadanie niż życie w buszu. Patrząc na twarze rodziców 
podczas spotkania, widać było ich wielką dumę, radość i  niezwykłą ufność. 
Nikt nie narzekał, że syn czy córka jest w Afryce, Ameryce, Nowej Gwinei czy 
Iraku. Na pewno tęsknią, martwią się, jak każda matka i ojciec. Jednak mają 
w sobie przekonanie o opiece Matki Bożej dla swoich dzieci i braci. 

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Święto Matki Bożej z Guadalupe, co 
dodatkowo podkreśliło wspólnotę dzieci Bożych na całym świecie. Dzięki ho-
milii abp. Henryka Muszyńskiego można było utożsamić się z małym India-
ninem Juanem Diego, który zobaczył cud. Dzielenie się opłatkiem z abp. Mu-
szyńskim, bp. Wojtusiem i bp. Polakiem, świadczyło, że wobec Boga wszyscy 
jesteśmy równi, nie ma hierarchii ważności. Jak w rodzinie. Takie spotkania to 
wyrażenie jedności, wspólnoty, ale również wsparcia. Dla rodzin misjonarzy to 
bardzo ważne, że nie są sami ze swoimi tęsknotami, obawami, troskami i mo-
dlitwą, bo – jak podkreślił ksiądz arcybiskup – «Słowa Bożego nie wystarczy 
tylko słuchać. Trzeba je widzieć w każdym człowieku. Okazane zaintereso-
wanie, szacunek, zrozumienie i życzliwość wobec matek, ojców, sióstr i bra-
ci misjonarzy także przez biskupów, powoduje w ich sercach spokój i radość. 
I przekonanie, że i oni są częścią Dzieła Bożego». 

Msza św., wspólny obiad i życzenia były przepełnione serdecznością, rado-
ścią i świętością, a jednocześnie wszystko odbyło się zwyczajne, bez zbędnego 
patosu. Niczym rodzina, niby zwyczajna, a jednak święta. Choć spotkanie skoń-
czyło się, to przecież misje nadal trwają i trwać będą. I te w Gniewkowie, Gnieź-
nie, Sokołowie, Szubinie, w całej Polsce i te we wszystkich zakątkach świata. 

To nie przypadek, że ks. Franciszek jest koordynatorem spotkań Święto-
wojciechowej Rodziny Misyjnej. Jego umiłowanie do rodziny jako Kościoła 
domowego znalazło swoje odzwierciedlenie w opiece nad misjonarzami naszej 
archidiecezji. Dziękujemy za to spotkanie, świadectwo żywego Słowa Bożego” 
(Renata Marciniak ze Żnina)36.

 36 Por. F. Jabłoński, XVII Spotkanie opłatkowe rodziców misjonarzy Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 30(2010)87-91.
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2010

Osiemnaste spotkanie

W komunii z Bogiem

Podobnie jak w poprzednich latach, program diecezjalny 2010/2011 sta-
nowił adaptację programu ogólnopolskiego, szczególnie ważnej dla diecezji 
tematyki duszpasterskiej. Poszczególne kurialne wydziały i  referaty podjęły 
realizację programu w ramach całorocznej pracy: Referat Rodzin swoją pracę 
realizował zgodnie z hasłem: Komunia małżeńska w komunii z Bogiem, Referat 
Misyjny: Komunia kluczem do misji, a Referat Młodzieżowy, zgodnie z hasłem 
XXVI Światowego Dnia Młodzieży: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, 
mocni w wierze (por. Kol 2,7). Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich kon-
tynuował nieprzerwaną pracę formacyjną. Z kolei w seminarium duchownym 
w roku akademickim 2010/2011 towarzyszyło hasło zaczerpnięte z Listu św. 
Pawła do Filipian (2,15) – Estote sicut luminaria in mundo („Jawicie się jako 
źródła światła w świecie”). Kluczem do właściwego ujęcia i zrozumienia pro-
gramu było łacińskie słowo communio, wywodzące się z greckiego słowa koino-
nia. Pojęcia communio czy koinonia są mocno zakorzenione w Piśmie świętym 
i mają wymiar religijny, a mówiąc ściślej ewangeliczny37.

W dniu 8 grudnia 2010 r. pod hasłem Komunia kluczem do misji odbyło się 
osiemnaste spotkanie rodziców i krewnych misjonarzy. Po raz pierwszy spo-
tkał się z nimi nowy ordynariusz – prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 

Tym razem rodziców i krewnych misjonarzy gościło gnieźnieńskie semi-
narium duchowne. W kaplicy seminaryjnej (w starym gmachu) obecni odmó-
wili modlitwę różańcową, a następnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowa-
nej pod przewodnictwem abp. J. Kowalczyka. Eucharystię koncelebrowali: bp 
Bogdan Wojtuś, ks. Andrzej Graczyk pracujący w Gruzji oraz ks. Franciszek 
Jabłoński.

 37 Por. Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 20101 – „W komunii 
z Bogiem”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” – Wydanie specjalne 2011, 5. 
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Przypominając w homilii misyjną działalność św. Wojciecha, metropolita 
gnieźnieński wskazał m.in. na wielkie dziedzictwo, jakie pozostawił nam pa-
tron Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej: 

„Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, związani więzami krwi z mi-
sjonarzami naszej archidiecezji pracującymi w różnych krajach świata!

Ojciec święty Jan Paweł II – podczas generalnej audiencji w  kwietniu 
1999 r. – skierował do Polaków następujące słowa: «Dzisiejsza katecheza (…) 
była poświęcona Bogu, jako Ojcu. Tego Boga Ojca nauczył nas wyznawać 
i modlić się do Niego św. 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».

Znamienne są te 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 prze-
kazał naszym praojcom św. Wojciech. Dzisiaj Polska stara się odpowiedzieć 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. 
Są to Wasi synowie i córki, bracia i siostry, przyjaciele i znajomi.

Ojciec święty, Jan Paweł IIw 1997 r., zapoczątkował tu, w Gnieźnie, prak-
tykę poświęcania – w uroczystość św. Wojciecha – krzyży misyjnych, z któ-
rymi polscy misjonarze wyruszają szlakiem misyjnym od grobu św. Biskupa-
-Męczennika. Poświęcone krzyże, które nakładałem jako Nuncjusz Apostolski 
nowym polskim misjonarzom, są wyzwaniem, są znakiem zbawienia i orędzia 
ewangelicznego, które głoszą oni na wzór św. Wojciecha.

Bracia i Siostry!
Pamiętajmy o  tym wszędzie, że krzyż Chrystusa doznawał przez wie-

ki ogromnej czci w  naszym narodzie. Był obecny w  pałacach królewskich, 
w 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, ściągali funkcjonariusze urzę-
dowi w czasach stalinowskich, ale także ci, którym krzyż przeszkadzał, jeszcze 
kilkanaście lat temu, gdy toczyła się walka o krzyże.
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Nie wystarczy więc poświęcić krzyże misjonarzom. Wszyscy jesteśmy po-
wołani, aby czcić ten święty znak wiary, aby stawać się coraz bardziej – każdego 
dnia – jego obrońcami. To jest nasze – wspólne – misyjne zadanie. Terenem 
misyjnym są nie tylko tereny, gdzie wasi najbliżsi pracują jako misjonarze, ale 
może nim być nasz dom, szkoła, uczelnia, zakład pracy, biuro, urząd, każde 
zresztą środowisko naszego bytowania. Niech ten znak – i nasza za niego od-
powiedzialność – towarzyszy nam wszędzie.

Myślą modlitewną obejmujemy naszych misjonarzy, aby swą posłu-
gę spełniali zawsze z wiarą i nadzieją, że ich głoszenie Ewangelii przyniesie 
plon, na podobieństwo tego, który my zasiewaliśmy i zbieramy przez posługę 
św. Wojciecha.

Drodzy Bracia i Siostry!
Z tą posługą naszych misjonarzy, my tu zebrani identyfikujemy się w spo-

sób szczególny. Wspieramy ich naszą modlitwą i czujemy się współodpowie-
dzialni za nich, za ich powołanie. Oni przecież otworzyli swe umysły i serca 
na wezwanie Chrystusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!» (Mk 16,15). Ostatnie słowa Chrystusa przed powrotem do Ojca 
stanowią, jak wiemy, «mandat misyjny». Ów mandat misyjny, który od cza-
sów apostolskich Kościół wypełniał przez wieki, pozostaje nadal w mocy – jak 
to dobitnie podkreślił Ojciec święty w  encyklice Redemptoris missio. Wszak 
ogromna jest liczba ludzi czekających jeszcze na Dobrą Nowinę o  zbawie-
niu. Stąd od misjonarza i misjonarki wymaga się, by gotowi byli «wyrzec się 
siebie i wszystkiego, co dotychczas uważali za swoje, i stali się wszystkim dla 
wszystkich» (DM 24): w  ubóstwie, które czyni ich wolnymi dla Ewangelii, 
w oderwaniu od osób i własnego środowiska, by stać się bratem, siostrą tych, 
do których zostali posłani. Nigdy nie zapomnę modlitwy papieża na grobie 
misjonarzy w  Kisangani w  Kongo (maj 1980): «Bądź błogosławiony, Panie, 
za świadectwo życia misjonarzy. To Ty sam natchnąłeś ich i zawładnąłeś ich 
sercami, że opuścili swoją ziemię, rodzinę, ojczyznę i udali się do nieznanego 
im kraju głosić Ewangelię tym, których już wcześniej uznali za swoich braci».

Wszystkim Wam tu obecnym wyrażam uznanie za ten udział w misyjnej 
posłudze Kościoła gnieźnieńskiego i polecam wstawiennictwu Królowej Apo-
stołów.

Udzielam Wam Apostolskiego Błogosławieństwa!”

Jak co roku, spotkanie było także okazją do przełamania się opłatkiem 
oraz złożenia sobie świątecznych życzeń. Nie zabrakło także podziękowań, 
wspomnień i  chwil osobistej rozmowy38. Do przygotowania tego spotkania 
zaangażowali się klerycy należący do Ogniska Misyjnego.

 38 Por. B. Kruszyk, Opłatek z rodzicami misjonarzy, www.archidiecezja.pl, 20.07.2011.
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2011

Dziewiętnaste spotkanie

Kościół naszym domem

Program duszpasterski na rok 2011/2012 Kościół naszym domem jest kon-
tynuacją rozpoczętego przed rokiem trzyletniego cyklu pracy duszpasterskiej 
Kościoła w Polsce, w myśl hasła Kościół domem i szkołą komunii (por. NMI 43). 
Po 2011 r. poświęconym wymiarowi wertykalnemu komunii (Komunia z Bo-
giem), 2012 r. poświęcony jest wymiarowi horyzontalnemu komunii (Komunia 
między ludźmi w Kościele, który jest naszym domem). Mottem biblijnym są słowa 
psalmisty: „Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go 
wznoszą” (Ps 127,1). Logo programu przedstawia wspólnotę Kościoła, którą 
tworzą wszyscy wierni ochrzczeni. Wspólnota ta została ukazana w symbo-
liczny sposób: biskup, kapłan, siostra zakonna i rodzina trzymają się za ręce. 
W tle znajduje się katedra – symbol Kościoła gnieźnieńskiego. Założeniem te-
gorocznego programu jest to, aby na fundamencie komunii z Bogiem budować 
chrześcijańskie relacje z bliźnimi, od doświadczenia bliskości Boga przejść do 
doświadczenia bliskości człowieka. Niniejszy program ma stać się inspiracją do 
większego zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła, do ich więk-
szego zadomowienia w Kościele oraz do większego udomowienia Kościoła. 
W programie pragniemy wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania: co 
to znaczy, że Kościół jest naszym domem? Jak zadbać o ten dom? Co ja, jako 
członek Kościoła, mogę pozytywnego wnieść do tego domu, żeby wszyscy jego 
domownicy czuli się w nim dobrze?39 

Pod hasłem Kościół naszym domem odbyło się dziewiętnaste spotkanie ro-
dziców i krewnych misjonarzy. Po raz drugi spotkał się z nimi prymas Polski, 
abp Józef Kowalczyk w seminarium duchownym. Na to spotkanie zaproszeni 
zostali wszyscy krewni misjonarzy zarówno diecezjalnych, jaki i  zakonnych. 
Pismo z zaproszeniem wysłano do 50 rodzin.

 39 Por. F. Jabłoński (red.), Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej – „Kościół 
naszym domem”, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 2011, 11. 
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Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2011 r. Uczestniczyło w  nim 60 osób. 
Wszystko rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową w kaplicy seminaryj-
nej, którą poprowadził diakon Krystian Piekuciński. Przed każdą dziesiątką 
różańca wspomniano misjonarzy diecezjalnych, zakonnych, byłych misjonarzy 
oraz zmarłych misjonarzy. Mszę św. pod przewodnictwem bp. Bogdana Woj-
tusia koncelebrowali także: ks. Andrzej Marmurowicz i ks. Wojciech Owczarz 
z Kazachstanu oraz ks. Franciszek Jabłoński. Klerycy z Ogniska Misyjnego 
przygotowali piękną – iście papieską oprawę liturgiczną. 

Homilię wygłosił ks. A. Marmurowicz, który pracował 11 lat w Kazachsta-
nie. W nawiązaniu do czytań mszalnych podkreślił, że tak „jak prorocy zapo-
wiadali przyjście Chrystusa, tak my misjonarze zostaliśmy posłani, aby mówić 
o Chrystusie innym ludziom. My głosimy słowa Chrystusa, które przemieniają 
świat. Dzisiaj chcemy prosić, aby gorliwość nasza w tym głoszeniu była jeszcze 
większa. Wy, Drodzy Rodzice, czujecie wielką więź ze swoimi synami i córka-
mi. Często podkreślam, że za jednym nawróconym człowiekiem stoi modli-
twa 100 chrześcijan, którzy na kolanach proszą o to nawrócenie. Dlatego tak 
ważna jest Wasza modlitwa za nas misjonarzy. Wy dążycie do świętości i nam 
w  tym pomagacie. Kościół jest naszym domem. My wiemy, że Kościół jest 
naszym domem. I my pamiętamy, że początek drogi do Kościoła jest w domu 
rodzinnym. To wy uczyliście nas: wiary, miłości i apostolstwa. Gdyby nie to, że 
tata – tutaj siedzący w tej kaplicy – nie czytał dużo książek, a wśród nich były 
także i misyjne, to może nie byłbym dzisiaj misjonarzem. Jedna z nich o pracy 
o. Beyzyma na Madagaskarze, zostawiła w jego sercu ślad i miała ogromny 
wpływ na jego przyszłe zycie. W  naszych misjonarskich sercach jest troska 
o tych, którzy nie znają Chrystusa i dlatego musimy was opuścić i zostawić, 
aby iść dalej. Jednak dom rodzinny będzie zawsze w naszych sercach”.

Przed błogosławieństwem bp B. Wojtuś powiedział: „W tym roku ob-
chodziliśmy Rok kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Ksiądz Prymas 
często mówił o małżeństwie i  rodzinie. Wy, Drodzy Rodzice, w sposób po-
średni głosicie Ewangelię na całym świecie. Radujcie się, że dostąpiliście tego 
zaszczytu”.

Po Mszy św. bp Bogdan Wojtuś opowiedział o historii nowej kaplicy oraz 
nowej części seminarium, której był budowniczym. W tej sentymentalnej po-
dróży w czasie podzielił się swoimi wrażeniami z tego okresu, m.in. jak po-
wstawał projekt kaplicy, jak starano się o zakup posadzki, kafelek, jak ponad 
milion cegieł klerycy zładowali z samochodów na plac budowy itp.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do specjalnie przygotowanej sali, 
ustrojonej w choinkę i żłóbek, by wspólnie śpiewać kolędy, złożyć sobie życze-
nia i podzielić się opłatkiem. Na tę część spotkania przyszedł abp Józef Kowal-
czyk. Ksiądz Franciszek Jabłoński przypomniał wszystkim zebranym historię 
tych spotkań oraz zwrócił uwagę, że odbywają się one przed III Niedzielą Ad-
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wentu, rozpoczynającą kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
Zaznaczył także, że to spotkanie jest jednym z elementów realizacji nowego 
programu duszpasterskiego, którego w tym roku hasłem są piękne słowa: Ko-
ściół naszym domem. To spotkanie opłatkowe rozpoczęło także serię następnych 
spotkań opłatkowych biskupów z różnymi grupami.

W imieniu wszystkich zebranych rodziców, życzenia księdzu prymasowi 
złożył pan Kazimierz Marmurowicz: 

„Najdostojniejszy Księże Prymasie! 
W imieniu zgromadzonych tu rodziców misjonarzy pochodzących z ar-

chidiecezji i  metropolii gnieźnieńskiej pragnę złożyć jak najserdeczniejsze 
życzenia z okazji złotego jubileuszu przyjęcia sakramentu kapłaństwa, który 
przypadnie już niedługo – 14 stycznia przyszłego roku. Wraz z psalmistą pra-
gniemy dziś wołać: «Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imię Pana» (Ps 116,12-14). Dziękujemy dziś 
Bogu za Twą posługę Kościołowi w Polsce i w archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Dziękujemy za obecność na naszych spotkaniach oraz za to, że przez wiele 
lat jako nuncjusz wręczałeś krzyże misyjne przyszłym misjonarzom. Niech 
św. Wojciech, który ewangelizował nasze ziemie, umacnia Twe posługiwanie 
i wyprasza potrzebne łaski”.

Rodzice pamiętali także o złotym jubileuszu kapłaństwa bp. Bogdana Woj-
tusia. Pani Maria Zalewska-Semrau złożyła w imieniu wszystkich życzenia:

„Ekscelencjo!
«Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przej-
rzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 
Pana» (Łk 1,1-21). 50 lat temu te słowa z Księgi Proroka Izajasza spełniły się na 
Tobie. Ekscelencjo, Księże Biskupie Bogdanie, abyś od tego dnia stawał po-
śród nas jako Alter Christus («drugi Chrystus»). Dziękujemy Ci, Ekscelencjo, 
za pół wieku Twojej posługi kapłańskiej i za lata posługi pośród naszej wspól-
noty, bo od samego początku, tj. od 1993 r., byłeś z nami. Dziękujemy Tobie za 
Twoje wielkie i ofiarne serce, którym obdarowywałeś naszą wspólnotę przez te 
wszystkie lata, za coroczne spotkania wypełnione radością głoszonego słowa 
Bożego, za to wielkie bogactwo, którym nas darzyłeś. Życzymy Tobie Eksce-
lencjo, aby Twoja posługa kapłańska zaowocowała dla Ciebie laurem zwycię-
stwa – oglądaniem chwały Nieba. Niech Ci Pan Bóg błogosławi na dalsze lata 
Twojego kapłańskiego posługiwania! Szczęść Boże!” 

Drogim jubilatom cała wspólnota zaśpiewała papieską pieśń Życzymy, ży-
czymy… Następnie po odczytaniu przez ks. Franciszka Ewangelii o Bożym 
Narodzeniu, ksiądz prymas wygłosił pasterskie słowo do zgromadzonych. Pry-
mas podziękował rodzicom za troskę, modlitwę i pamięć o najbliższych pra-
cujących w różnych zakątkach świata. „Jesteście z nimi sercem i myślą. W ten 



1272011 – Kościół naszym domem

sposób macie swój udział w ich pracy misyjnej. Za to wam dziękuję” – mówił 
ksiądz prymas. Podkreślił również, że praca na misjach „to wielkie i  ważne 
posłannictwo wymagające odwagi i prawdziwie żywej wiary”. „Wasi synowie 
i wasze córki głoszą prawdę o Chrystusie w najdalszych zakątkach świata. Ła-
miąc się z wami opłatkiem, łamię się nim również z nimi i zapewniam o mo-
dlitewnej pamięci” – dodał abp J. Kowalczyk40. Na zakończenie tej części spo-
tkania zrobiono wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. 

Po obiedzie niektórzy rodzice i krewni misjonarzy podzielili się wiado-
mościami o ich aktualnej pracy na misjach.

„Mój syn obchodził 50-lecie diecezji, 25-lecie kapłaństwa i  10-lecie bi-
skupstwa. I jest zdrowy. Ma się dobrze. W lutym przyszłego roku przejdzie na 
urlop” (mama bp. Zygmunta Robaszkiewicza MSF z Madagaskaru).

„Nasz syn Marcin pracuje w polonijnej parafii, która liczy kilkanaście ty-
sięcy rodzin. Aktualnie poczynił starania, aby zostać kapelanem w kanadyj-
skim wojsku” (rodzice ks. Marcina Rosińskiego, oblata z Kanady).

„Wśród Meksykańczyków jest dużo radości i  bardzo chętnie pomagają 
naszemu synowi w  parafii” (rodzice ks. Sławomira Kurowskiego, duchacza 
z Meksyku).

„Nasz syn jest bratem zakonnym – księży kombonianów. Teraz studiuje 
w Kolumbii, w Bogocie, dziennikarstwo. W weekendy i w niedziele zajmuje się 
trudną młodzieżą, która różnie reaguje na okazywaną pomoc” (rodzice br. To-
masza Basińskiego, kombonianina z Kolumbii).

„Mój brat, który aktualnie pracuje w Meksyku, często wspomina pracę 
wśród Papuasów. Meksykanie więcej chcą świętować, a mniej pracować” (sio-
stra ks. Mariana Zalewskiego z Meksyku).

„Mój brat 27 lat już pracuje poza diecezją. Aktualnie jest proboszczem 
w parafii na Florydzie. Poprzez nabożeństwa, spotkania formacyjne przyciąga 
więcej ludzi do kościoła” (siostra ks. Kazimierza Domka z Florydy).

„Syn Eryk przyjedzie z Boliwii w styczniu przyszłego roku, ale i tak go 
nie będzie. Przez 9 miesięcy będzie przebywał na KUL-u” (mama o. Eryka 
Katulskiego, franciszkanina z Boliwii).

„Mój brat przez 40 lat pracuje w Afryce, w Kongo. Tam jest niewyobrażal-
na bieda. Dzieciom często organizuje podstawowe jedzenie” (siostra o. Eleute-
riusza Klimczaka, franciszkanina z Konga).

„Mój brat pracuje jako brat zakonny w Kenii. Zajmuje się wydawnictwem, 
a nasza córka – jedynaczka wstąpiła do zgromadzenia sióstr elżbietanek i prze-
bywa aktualnie w Oslo, w Norwegii i prowadzi katechezę w szkołach” (brat br. 
Roberta Kozielskiego, franciszkanina z Kenii). 

 40 B. Kruszyk, Prymas spotkał się z rodzicami i krewnymi misjonarzy, KAI.
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„Mój syn jest ekonomem w diecezji Rijeka w Chorwacji oraz ceremonia-
rzem w katedrze” (mama ks. Piotra Modrzejewskiego z Chorwacji). 

„Nasz syn pracuje w Irlandii wśród Polaków. Często wspomaga bezrobot-
nych naszych rodaków” (rodzice ks. Piotra Froelicha z Irlandii).

Rodzice o. Daniela Szwarca, oblata z  północnej Kanady, powiedzieli: 
„gdy przyjechaliśmy odwiedzić naszego syna w Kanadzie, gdzie pracuje wśród 
Eskimosów, wówczas jego parafianie przyjechali nas powitać, całą wioską. Na 
powitaniu powiedzieli, że ojca Daniela mamy na co dzień, biskupa od czasu do 
czasu, ale rodziców ojca Daniela widzimy pierwszy raz i przyjechaliśmy was 
specjalnie uściskać”.

„Moja córka Krystyna została dyrektorką dużej szkoły, która liczy 900 
osób. Teraz będzie duża uroczystość, poświęcenie nowej studni” (mama s. Kry-
styny Zachwiei, Franciszkanki Misjonarki Maryi z Angoli).

„Mój brat pracuje już ponad 40 lat w Brazylii. Pomimo sędziwego wieku, 
ciągle cieszy się z pracy wśród Brazylijczyków” (siostra ks. Antoniego Bajki 
z Brazylii).

„Nasz syn pracuje na Ukrainie, gdzie jest mało katolików i  jest trudna 
sytuacja polityczna” (rodzice ks. Wojciecha Banaszaka, oblata z Ukrainy).

„Nasz przyjaciel, ks. Florian, w tym roku odwiedził nas w Żninie z grupą 
prawie 30 Wenezuelczyków. Mieszkali w naszym domu i w domach naszych 
przyjaciół. Zorganizowaliśmy dla nich podróże do: Gniezna, Krakowa, Ła-
giewnik, Częstochowy, Oświęcimia” (Robert i Renata Marciniak – przyjaciele 
ks. Floriana Cieniucha z Wenezueli).

„Mój brat Henryk aktualnie buduje plebanię i dom duszpasterski w Syd-
ney. Wziął się za siebie i zaczął stosować dietę” (brat ks. Henryka Micka z Au-
stralii).

„U syna jest aktualnie peregrynacja relikwii bł. Jana Pawła II. To jest dla 
parafian wielka uroczystość” (mama Piotra Schewiora z Brazylii).

„Ja wysyłam do syna paczki z zupami w proszku i  lekarstwami” (mama 
ks. Jakuba Szałka z Czadu).

Na zakończenie spotkania ks. Franciszek podziękował także paniom: 
Aleksandrze Klemczak i Wiesławie Częstochowskiej, za długoletnią i niestru-
dzoną pomoc w  przygotowaniu posiłków na spotkania. Następnie odczytał 
słowa pozdrowień, które przesłał o. Daniel Szwarc OMI: 

„Szczęść Boże! Od rodziców wiem, że w tych dniach odbędzie się spotka-
nie z rodzinami misjonarzy. Cieszę się, że te spotkania są kontynuowane i wie-
rzę, że duża w tym zasługa Księdza Franciszka, dlatego Bóg zapłać! Myślę, że 
dla wszystkich rodziców jest to umocnienie w tej ofierze, jaką muszą złożyć 
Panu Bogu. Poza tym każda modlitwa za misje, bo przecież w  czasie tych 
spotkań się także modlicie, jest ważna i pomaga nam, gdziekolwiek na misjach 
jesteśmy. Ostatnio otrzymałem obraz Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten został 
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specjalnie namalowany przez karmelitanki bose z  Lasina. Moja parafia jest 
pod wezwaniem właśnie Matki Bożej Śnieżnej. Tak poza tym, zima tutaj już 
w pełni. Słońca prawie w ogóle nie ma, śniegu bardzo dużo, no i jest zimno. 
Początek grudnia był szczególnie zimny. Temperatury utrzymywały się przez 
parę dni poniżej -40ºC, co nawet tutaj, jak na ten czas, jest zimno. Teraz się 
trochę ociepliło i jest około -30ºC, a to duża różnica. Pozdrawiam serdecznie 
i życzę błogosławieństwa i pokoju na Boże Narodzenie”.

Rodzinne spotkanie zakończyło się podziękowaniami od bp. Bogdana 
Wojtusia, biskupim błogosławieństwem oraz życzeniami: Gloria in excelsis 
Deo!41 

 41 Por. F. Jabłoński, 19. Spotkanie opłatkowe rodziców i  krewnych misjonarzy z  Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej – 10 grudnia 2011 r., http://www.srm.gniezno.opoka.org.pl/
go.php/pl/misjonarze/spotkania_rodzicow_misjonarzy/xix_spotkanie_2011.html, 
16.04.2012. 
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2012

Dwudzieste spotkanie 

Rok Wiary 
Być solą ziemi

Papież Benedykt XVI ogłosił specjalny Rok Wiary, którego uzasadnienie, 
cele i wytyczne przedstawił w liście apostolskim Porta fidei. Wyznaczył w nim 
dwa podstawowe cele Roku Wiary. Pierwszy dotyczy pomocy wiernym w oso-
bistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, drugi natomiast wiąże się z lepszym 
poznaniem treści wiary chrześcijańskiej: tego, w co wierzymy. W realizacji tych 
zamierzeń mają pomóc różne inicjatywy duszpasterskie. Rok Wiary rozpoczął 
się 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Waty-
kańskiego II, a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata, 24 listopada 2013 r. Benedykt XVI kieruje wezwanie Roku Wiary do 
wszystkich wiernych i jednocześnie zaprasza ich do podjęcia pewnych działań: 
tych, którzy mają silną wiarę – prosi o jednoznaczne świadectwo; tych, którzy 
zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach – aby wiarę pogłębili i za-
częli kierować się jej wartościami w życiu codziennym; tych, którzy stoją z dala 
i mają niewiele wspólnego z Bogiem – aby przemyśleli, jak wielkiej wartości 
się pozbywają42.

W I niedzielę Adwentu 2012, wraz z początkiem nowego roku liturgiczne-
go, Kościół w Polsce oraz Kościół gnieźnieński rozpoczął realizację programu 
duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Być solą ziemi”. Jego główne cele 
to nowa ewangelizacja, rozbudzenie ducha apostolskiego świeckich i formo-
wanie ich do przemieniania świata i służby ubogim. Program kładzie nacisk na 
chrześcijańskie świadectwo. Jest to także jeden z tematów przewodnich Roku 
Wiary. Program duszpasterski Być solą ziemi kończy trzyletni (2010-2013) cykl 
pracy Kościoła w Polsce, w myśl hasła Kościół domem i szkołą komunii43.

 42 Por. F. Jabłoński (red.), Rok Wiary w  archidiecezji gnieźnieńskiej, „Wiadomości 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Wydanie specjalne, Gniezno 2012, 9-10.
 43 Por. Być solą ziemi, http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x61215/byc-sola-ziemi/, 9.12.2012.
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Świadkami wiary dla obecnych misjonarzy byli i są ich rodzice i krewni, 
którzy po raz dwudziesty przyjechali w dniu 8 grudnia 2012 r. do gnieźnień-
skiego seminarium na tradycyjne przedświąteczne spotkanie. 

Opłatkiem i dobrym słowem podzielili się z nimi biskup senior Bogdan 
Wojtuś i biskup nominat Krzysztof Wętkowski. Spotkanie rozpoczęła wspólna 
modlitwa w seminaryjnej kaplicy. Obecni odmówili różaniec w intencji misjo-
narzy oraz ich rodziców, który poprowadził dk Dawid Witkowski, a następnie 
uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa nomi-
nata Krzysztofa Wętkowskiego. W homilii, nawiązując do czytań mszalnych 
podkreślił on, że jedyną obroną przed zakusami szatana, który zwiódł pierw-
szych rodziców, jest trwanie w bliskości Boga. „Niewiasta i mężczyzna dali się 
zwieść, bo stracili zaufanie do Boga. Uwierzyli szatanowi, że Bóg nie chce ich 
dobra, że nie mówi im wszystkiego, że coś ukrywa. W ten sposób szatan wzbu-
dził w sercu pierwszych rodziców podejrzliwość, która doprowadziła do tego, 
że opowiedzieli się przeciwko Bogu. To jest korzeń wszelkiego zła” – mówił 
bp Wętkowski. Zaznaczył również, że zły duch atakuje człowieka w najmniej 
spodziewanym momencie, wtedy, gdy człowiek się tego nie spodziewa. Szatan 
potrafi doskonale się maskować i przybierać pozory dobra. Dlatego ze strony 
człowieka konieczna jest nieustanna czujność i pełne zaufania przylgnięcie do 
Boga. „Im bliżej człowiek jest Boga, tym jest odporniejszy na działanie sza-
tana” – mówił kaznodzieja. Przyznał również, że wzorem pełnego zaufania 
Bogu była Maryja. W chwili zwiastowania na pewno czuła obawę, może na-
wet przerażenie, ale jednocześnie była w niej ogromna wiara i pełne oddanie 
Bogu. „I w naszym życiu, w różnych okolicznościach pojawia się taki niepokój, 
strach, ale wówczas Bóg mówi do nas, nie bój się, skoro stawiam przed tobą 
takie zadanie, to będę z Tobą i dam ci siłę wytrwać w tym, co dla ciebie zamie-
rzyłem” – tłumaczył biskup nominat.

Jak co roku, w spotkaniu uczestniczył także biskup senior Bogdan Wojtuś, 
który patronuje przedsięwzięciu od samego początku. Słowa pozdrowienia do 
obecnych skierował także prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, który tego dnia 
brał udział w ingresie bp. Ryszarda Kasyny do katedry pelplińskiej. Jak napisał, 
rodzice i najbliżsi misjonarzy poprzez praktykowanie wiary i okazywaną sobie 
miłość, stworzyli dla swoich synów i córek takie warunki, by mogło rozwijać 
się ich chrześcijańskie życie oraz by mogli odczytać swoje powołanie do ka-
płaństwa, życia konsekrowanego, a w szczególności do pracy na misjach. „Wasi 
synowie i córki – dziś misjonarze i misjonarki są znakiem, że Kościół gnieź-
nieński jest misyjny i misjonarski oraz że zachowuje swój dynamizm. W tej 
pracy misjonarskiej nie są oni sami. Za nich modli się cały Kościół, który jest 
w Polsce, Kościół gnieźnieński, kościoły parafialne oraz wasze Kościoły domo-
we” – napisał abp J. Kowalczyk.
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W spotkaniu wzięło udział 55 osób. Ks. kan. Franciszek Jabłoński, dy-
rektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, podkreśla, że spotkania te są 
okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy, dzielenia się swoimi doświadczeniami, 
ale przede wszystkim służą wzajemnej pomocy i wsparciu44.

 44 Por. B. Kruszyk, Gniezno: spotkanie rodzin misjonarzy, www. http://www.archidie-
cezja.pl/aktualnosci/gniezno_spotkanie_rodzin_misjonarzy_.html, 9.12.2012.
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Zakończenie

Od wielu lat, podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha jesteśmy świad-
kami wręczania krzyży misyjnych kapłanom, osobom konsekrowanym i świec-
kim. Ten piękny zwyczaj zapoczątkowany przez bł. Jana Pawła II w Gnieźnie 
jest wyrazem odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła i znakiem żywot-
ności Kościoła w Polsce: poszczególnych diecezji, parafii oraz wspólnot za-
konnych.

Papież Benedykt XVI w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień 
Misyjny wskazuje, że przeżywany Rok Wiary i Synod Biskupów poświęcony 
nowej ewangelizacji „potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą 
odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi” 
(Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012).

Już w  1974 r. kard. Stefan Wyszyński posłał kapłanów z  archidiecezji 
gnieźnieńskiej do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Przykład ich pracy 
na misjach pociągał następnych kandydatów. Stąd kapłani ze świętowojcie-
chowej diecezji podjęli pracę na innych terytoriach misyjnych, m.in. w Ka-
zachstanie, Kamerunie, Czadzie, na Alasce, w Brazylii i Argentynie. W głosze-
nie Ewangelii na terytoriach misyjnych włączyli się także świeccy misjonarze, 
w tym także dwa małżeństwa.

Z czasem kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej byli posyłani także do po-
mocy duszpasterskiej w innych diecezjach na świecie, szczególnie w Europie: 
Rosji, Gruzji, Białorusi, Czechach, Szwecji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, 
Francji, Belgii.

Duchowieństwo archidiecezji ma także swój udział w pracy wśród Polo-
nii, o którą apelował Benedykt XVI w czasie wizyty w Polsce, mówiąc: „dzisiaj 
Kościół w Polsce stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest duszpasterska tro-
ska o wiernych, którzy Polskę opuścili” (Benedykt XVI, Przemówienie podczas 
spotkania z duchowieństwem, Warszawa, Archikatedra św. Jana, 25.05.2006 r.).

W to zaangażowanie kapłanów i świeckich została włączona troska die-
cezji o ich rodziców i krewnych, przejawiająca się m.in. w organizowaniu dla 
nich spotkań. Dotychczas odbyło się dwadzieścia takich „zjazdów”, a ich owo-
cem jest przede wszystkim zawiązanie wspólnoty osób, których krewny został 
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posłany do pracy na misjach lub do pracy duszpasterskiej poza Polską. To jest 
naturalne podłoże tej wspólnoty. Ponadto wszystkich uczestników tych spo-
tkań łączy pasterz diecezji oraz identyfikacja z diecezją, szczególnie jeśli cho-
dzi o rodziców i krewnych misjonarzy zakonnych. Przez te 20 lat wytworzyła 
się tradycja, która na stałe wpisała się zarówno w kalendarz diecezjalny, jak 
i w kalendarz samych rodziców i krewnych misjonarzy, z utęsknieniem wycze-
kujących zaproszenia na kolejne spotkanie.

Jest to ogromne wydarzenie także dla samych misjonarzy. Wielokrotnie 
słyszałem od nich takie słowa: „Dziękujemy z serca Biskupom i Tobie, że pa-
miętacie o naszych rodzicach, zapraszając ich do Gniezna na opłatkowe spo-
tkanie”.

Wypowiedzi rodziców i krewnych misjonarzy świadczą o tym, jak duża 
jest różnorodność form pracy na misjach oraz warunków, w których głoszo-
na jest Ewangelia. Zdarza się, że duże odległości, jakie dzielą misjonarza od 
rodziny, uniemożliwiają przyjazd do domu, nawet w  tak ważnej okoliczno-
ści, jaką jest śmierć rodziców. Na jednej z takich uroczystości pogrzebowych 
bp Bogdan Wojtuś powiedział: „Gdy dowiedziałem się o śmierci ojca ks. Ma-
riusza Misiorowskiego, pomyślałem, że skro on nie może być obecny na po-
grzebie swego ojca, to w jego miejsce powinien stanąć biskup. I tak się stało”45. 

Obecność biskupa i referenta misyjnego na pogrzebach rodziców i krew-
nych misjonarzy są kontynuacją troski o nich. Biskup Bogdan Wojtuś oraz die-
cezjalny referent misyjny, ks. Franciszek Jabłoński, brali udział w pogrzebach 
m.in. śp. Heleny Pety, matki abp. Tomasza Pety z Astany, śp. Ireny Dziadek, śp. 
Ireny Micek, śp. Graczyka, śp. Józefa Pawlaczyka i śp. Alfreda Napieralskiego. 
W przypadku niemożności bycia na pogrzebie, do misjonarza wysyłany jest 
telegram z kondolencjami. Tak było wówczas, gdy zmarł ojciec abp. Tomasza 
Pety. W telegramie bp Wojtuś napisał: 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie Tomaszu, Pan Bóg powołał do sie-
bie Twojego Ojca Edmunda. Na Twoje ręce, Księże Arcybiskupie Tomaszu, skła-
dam wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, Duchowieństwu oraz Uczestnikom 
liturgii pogrzebowej. Dzisiaj zgromadzeni kapłani i  wierni modlą się o  to, aby 
Pan Bóg przyjął jego duszę do siebie. Można dzisiaj powiedzieć, że dożył sędzi-
wego wieku, 96 lat. Był cichym i spokojnym człowiekiem. Żył w komunii z Chry-
stusem Eucharystycznym, którego przyjął kilka godzin przed śmiercią jako pokarm 
na ostatnią drogę swego ziemskiego życia do Domu Ojca. Jako mąż i ojciec czworga 
dzieci przez całe swoje życie był dla nich przykładem. Pan Edmund pracował wraz 
z żoną w handlu, sprzedając w sklepie z materiałami ubraniowymi w Inowrocła-

 45 Pogrzeby rodziców misjonarzy, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 
8(1999)54-55.
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wiu. Dzięki przykładnej miłości małżeńskiej i religijnemu wychowaniu Państwa 
Petów zrodziło się powołanie do kapłaństwa i biskupstwa ich syna Tomasza. Teraz 
wszystkie ich dobre czyny idą przed Tron Boga Ojca (Gniezno, 27.03.2012 r.).

Rolę rodziny w budzeniu i kształtowaniu powołań kapłańskich i zakonnych 
podkreślił w liście do matek księży i seminarzystów prefekt Kongregacji Ducho-
wieństwa kard. Mauro Piacenza. „Przyjąwszy Słowo Odwieczne w swym niepo-
kalanym łonie Najświętsza Maryja Panna urodziła Odwiecznego Najwyższego 
Kapłana, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata” – przypomniał kard. 
Piacenza z okazji święta Bożej Rodzicielki (1 stycznia 2013 r.).

„Przystając na wolę Boga Maryja uczestniczyła w jedyny i niepowtarzalny 
sposób w tajemnicy naszego odkupienia, stając się tym samym Matką Boga, 
Bramą Niebios i Przyczyną Naszej Radości” – napisał kardynał. Zaznaczył, 
że podobnie „cały Kościół spogląda z podziwem i głęboką wdzięcznością na 
wszystkie matki kapłanów i tych, którzy otrzymawszy to wzniosłe powołanie, 
wkroczyli na drogę formacji”. Prefekt urzędu watykańskiego zwrócił uwagę 
na rolę rodziny w  pomaganiu młodym ludziom, aby przyjęli powołanie do 
kapłaństwa. Dodał, że szczególnie ważne, jedyne i wyjątkowe, są duchowe rady 
matek wpływające na tych, których nosiły w swym łonie i którzy stali się mi-
nistrami Chrystusa. „Każda matka musi się więc cieszyć, widząc, że życie jej 
syna jest nie tylko zrealizowane, ale także przyobleczone w jedyne w swoim 
rodzaju wybraństwo Boże, które obejmuje i przemienia je na całą wieczność” 
– podkreślił kardynał.

Jeśli nawet pozornie, ze względu na powołanie i święcenia, powstaje nie-
spodziewane „rozdzielenie”, bardziej radykalne niż jakikolwiek inny „rozdział” 
naturalny, to dwutysiącletnie doświadczenie Kościoła uczy nas, że gdy męż-
czyzna zostaje wyświęcony na kapłana, jego matka „otrzymuje” go w całkowi-
cie nowy i nieoczekiwany sposób. Czuje się wówczas wezwana do rozpoznania 
w owocu swego łona „ojca”, który z woli Bożej został wezwany do rodzenia 
licznych braci i sióstr oraz do towarzyszenia im na drodze do życia wiecznego. 
Każda matka kapłana staje się w tajemniczy sposób „córką” swego syna. Wo-
bec niego będzie mogła pełnić także nowe „macierzyństwo”, w dyskretnej, ale 
niezwykle skutecznej i cennej bliskości modlitewnej oraz ofiarowując własne 
życie w intencji jego posługiwania. To nowe „ojcostwo”, do którego przygo-
towuje się seminarzysta, które dane jest kapłanowi i z którego korzysta Lud 
Boży, wymaga towarzyszenia mu gorliwą modlitwą i osobistym poświęceniem, 
aby wolne przylgnięcie kapłana do woli Bożej mogło się nieustannie odnawiać 
i umacniać – podkreślił kard. Piacenza. Dodał, że chodzi również o  to, aby 
„kapłani nigdy się nie zmęczyli w codziennej walce wiary i aby coraz pełniej 
jednoczyli własne życie z ofiarą Chrystusa Pana”.
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Na zakończenie wyraził szczególną wdzięczność wszystkim matkom księ-
ży i kleryków, a wraz z nimi, wszystkim kobietom – konsekrowanym i świec-
kim – które przyjęły, także na zaproszenie wystosowane do nich w Roku Ka-
płańskim, dar macierzyństwa duchowego wobec powołanych do kapłaństwa. 
Ofiarowały własne życie, modlitwę, cierpienia i zmęczenie, ale także swe rado-
ści, za wierność i uświęcenie pasterzy Pana, uczestnicząc tym samym, w sposób 
szczególny, w macierzyństwie Kościoła Świętego, dla którego wzorem i wy-
pełnieniem jest boskie macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny – stwierdził 
prefekt Kongregacji Duchowieństwa (kg (KAI), Watykan, IDK 04.01.2013). 

Niech ta książka będzie również podziękowaniem dla rodziców misjona-
rzy, którzy byli wobec swoich dzieci „pierwszymi głosicielami Ewangelii”. Da-
jąc życiowe świadectwo i przykład życia, zaszczepili w sercach swoich dzieci 
– przyszłych misjonarzy – ślady, których nie zdołają zatrzeć żadne wydarzenia 
życiowe (por. Familiaris consortio, 60). Ukazali im wszystkie te treści, „które 
są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia 
chrześcijańskiego i kościelnego”. To właśnie oni wypełnili misję wychowawczą 
i doprowadzili swoje dzieci do Boga, jednocześnie pokazując, „do jakich głę-
bin prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa” (por. Familiaris consortio, 39). 
Jako pierwsi świadkowie i szafarze „nowych narodzin z Ducha Świętego” nie 
zapomnieli o tym, że zrodzili swoje dzieci dla „ziemskiej ojczyzny”, ale równo-
cześnie dla Boga. Bóg bowiem pragnie ich narodzenia jako przybranych dzieci 
w Jednorodzonym Synu, który daje nam „moc, byśmy się stawali dziećmi Bo-
żymi” (por. J 1,12) (por. Jan Paweł II, List do rodzin, 22).



Summary 

The book entitled „The Tradition of the Meetings of Missionaries’ Parents 
In Gniezno” is the records of the meetings of parents and relatives of mission-
aries both from the diocese and various orders which have been held in the last 
20 years (1993-2012).

This publication arose from love and respect for the missionaries’ parents. 
Its aim is to emphasize the role of the parents which they play in their child’s 
continued work in missions and to show the inner struggle connected with 
their child’s departure for missions. It enables parents and relatives of mission-
aries to recall unforgettable common moments of their lives which have been 
treasured in their hearts. The book also commemorates those who used to take 
part in the meetings and who have passed away.

In 1974 Cardinal Stefan Wyszyński sent priests from the archdiocese of 
Gniezno to missionary work in Papua New Guinea. The example of their mis-
sionary work attracted new volunteers. Thus a  number of priests from this 
diocese have started work in other missionary destinations, among others in 
Kazakhstan, Cameroon, Chad, Alaska, Brazil and Argentina. Also lay mis-
sionaries, including two married couples have engaged in preaching Gospel in 
missionary territories.

In time some priests of the archdiocese of Gniezno have been sent to 
help in work in other dioceses abroad, especially in Europe: Russia, Georgia, 
Belarus, the Czech Republic, Sweden, Germany.

The priests of this diocese have their share in the work with Polish em-
igrants, which the pope Benedict XVI called for saying: „Today the Church 
in Poland is facing a great challenge which is the pastoral care for those who 
have left Poland” (Benedict XVI, the speech during the meeting with clergy in 
Warsaw at the cathedral of St John, 25 May 2006).

In this engagement of priests and lay people the care for their parents and 
relatives has been included in the work of the diocese, and it manifests in for 
example organizing meetings for them. The idea comes from a simple thought: 
„If I worked in missions, I would be glad if someone remembered about my 
parents and invited them to a meeting”. During such meeting the parents and 
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relatives share their experiences connected with the missionary work of their 
dear ones, and in this way they feel they are not alone in the hardships of being 
far away. Throughout the years there have grown such strong bonds between 
the participants of those meetings that they look forward to another meeting . 
The parents are also grateful for being noticed by their bishop and for the fact 
that the work of their sons is appreciated.

The result of twenty meetings of missionaries’ parents and relatives is first 
of all a community of those whose relative has been sent to work in missions 
or for pastoral work abroad. Their common experience is a natural base of this 
community. Moreover all the participants of those meetings are connected by 
the diocese and the bishop, which concerns mainly the parents and relatives of 
priests from the orders.

Over the past twenty years a tradition has arisen which has been included 
in the plans of both the diocese and the missionaries’ parents and relatives who 
look forward to being invited to another meeting.

It is also an important event for the missionaries themselves. They have 
often expressed their gratitude: „We thank our bishops and priest Franciszek 
for remembering about our parents and inviting them to the meetings in 
Gniezno”.
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Zestawienie

Misjonarze i kapłani pomagający w duszpasterstwie,  
pochodzący z terytorium archidiecezji gnieźnieńskiej

I. Biskupi misyjni

1. Abp Jan Pawłowski (Nuncjusz) – Kongo i Gabon
2. Abp Tomasz Peta – Kazachstan
3. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF – Madagaskar

II. Misjonarze fideidoniści oraz kapłani pomagający w  duszpasterstwie 
w innych diecezjach na świecie 

Kapłani
1. Ks. Antoni Bajek – Brazylia 
2. Ks. Eugeniusz Bednarek – Kamerun 
3. Ks. Kazimierz Bidziński – Anglia
4. Ks. Andrzej Budzyński – Anglia 
5. Ks. Zbigniew Bukowski – Czechy 
6. Ks. Florian Cieniuch – Wenezuela 
7. Ks. Janusz Czerniejewski – Kamerun
8. Ks. Paweł Czerwiński – Papua Nowa Gwinea 
9. Ks. Krzysztof Domagalski – Albania, Czad 
10. Ks. Kazimierz Domek – Wenezuela, Puerto Rico, USA
11. Ks. Marek Dydo – Niemcy 
12. Ks. Wodzimierz Dziadek – Wenezuela, USA
13. Ks. Piotr Froelich – Anglia
14. Ks. Andrzej Graczyk – Rosja, Gruzja
15. Ks. Andrzej Grzela – Papua Nowa Gwinea 
16. Ks. Zbyszko Hanelt – Papua Nowa Gwinea, Australia 
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17. Ks. Jacek Herma – Niemcy 
18. Ks. Henryk Jankowski – Wenezuela 
19. Ks. Michał Jóźwiak – Białoruś 
20. Ks. Paweł Kiejkowski – Rosja 
21. Ks. Piotr Koczorowski – Szkocja 
22. Ks. Tadeusz Krzymiński – Kazachstan 
23. Ks. Stefan Łątka – Kamerun, Czad 
24. Ks. Jan Łykowski – Czad 
25. Ks. Karol Maciejewski – Kanada 
26. Ks. Wacław Maciocha – USA, Zambia 
27. Ks. Mieczysław Majdan – Kamerun, Francja 
28. Ks. Andrzej Marmurowicz – Kazachstan 
29. Ks. Henryk Micek – Papua Nowa Gwinea, Australia 
30. Ks. Mariusz Misiorowski – Kamerun, Francja, Czad 
31. Ks. Kazimierz Muszyński – Papua Nowa Gwinea, Anglia USA
32. Ks. Maciej Napieralski – USA (Alaska)
33. Ks. Jerzy Nowak – Argentyna 
34. Ks. Wojciech Owczarz – Kazachstan 
35. Ks. Wiesław Pałuczak – Czechy 
36. Ks. Leszek Paszkiewicz – Polska
37. Ks. Grzegorz Pawlaczyk – Ukraina, Kazachstan, Dania, Szwecja,  

Finlandia, Włochy, Szwajcaria, Rumunia 
38. Ks. Dariusz Pejka – Kamerun 
39. Ks. Zdzisław Pietraszewski – Białoruś 
40. Ks. Zbigniew Ponichtera – Czechy 
41. Ks. Przemysław Prętki – Kazachstan 
42. Ks. Paweł Przybylski – Anglia 
43. Ks. Bartosz Rajewski – Anglia
44. Ks. Andrzej Rogowicz – Argentyna 
45. Ks. Piotr Schewior – Brazylia
46. Ks. Jarosław Słowy – Kazachstan 
47. Ks. Jakub Szałek – Czad 
48. Ks. Andrzej Szczęsny – Kazachstan 
49. Ks. Andrzej Szułczyński – Szwecja, Kanada, USA, Szkocja, Irlandia
50. Ks. Sławomir Szwagrzyk – Kanada 
51. Ks. Przemysław Tabaczka – Wenezuela, Hiszpania 
52. Ks. Janusz Umerle – Wybrzeże Kości Słoniowej, Belgia 
53. Ks. Andrzej Wasilewski – Francja 
54. Ks. Roman Waszkiewicz – Francja, Kanada 
55. Ks. Wawrzyniec Wnuk – Kanada 
56. Ks. Marcin Wojtaszek – Kazachstan 
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57. Ks. Zygmunt Zaborowski – Rosja 
58. Ks. Marian Zalewski – Papua Nowa Gwinea, Meksyk

Świeccy misjonarze
59. Barbara Gontarczyk – Malawi 
60. Przemysław Grzechowiakowie – Kamerun 
61. Ałła i Przemysław Grzechowiak – Czad 
62. Teresa Lewandowska– Kazachstan, Kamerun, Czad
63. Katarzyna Martyniak – Peru 
64. Barbara i Aleksander Szanieccy – Tanzania 

IV.  Misjonarze zakonni oraz pomagający w innych diecezjach  
na świecie

Ojcowie 
1. O. Dariusz Andrzejewski – duchacz, Kanada
2. O. Wojciech Banaszak – oblat, Ukraina
3. O. Władysław Brzeziński – franciszkanin, Jerozolima
4. O. Dariusz Drzewiecki – marianin, Filipiny
5. O. Kazimierz Frankowski – franciszkanin, Izrael
6. O. Zygmunt Frąckowiak – zmartwychwstaniec, Brazylia
7. O. Henryk Hęś – oblat św. Józefa, Boliwia
8. O. Jarosław Hybza – marianin, Ukraina, Kazachstan
9. O. Mirosław Hyżak – salezjanin, Etiopia
10. O. Jan Kamza – salezjanin, Peru
11. O. Eryk Katulski – franciszkanin, Boliwia
12. O. Eleuteriusz Klimczak – franciszkanin, Kongo
13. O. Leon Kołodziejski – Misjonarz Ducha Świętego, Anglia
14. O. Marcin Kopeć – oblat, Szwecja
15. O. Sławomir Kosicki – oblat, Kamerun
16. O. Alojzy Kozubiński – Misjonarz Świętej Rodziny, Argentyna
17. O. Piotr Krystkowiak – Misjonarz Ducha Świętego, Mauritius
18. O. Piotr Krysztofiak – dominikanin, Norwegia
19. O. Sławomir Kurowski – Misjonarz Ducha Świętego, Meksyk
20. O. Marian Lis – oblat, Madagaskar
21. O. Józef Maciołek – werbista, Papua Nowa Gwinea
22. O. Krzysztof Olejnik – chrystusowiec, Irlandia
23. O. Aleksander Paprzycki – franciszkanin, Uzbekistan
24. O. Dariusz Pełechaty – franciszkanin, Ekwador
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25. O. Paweł Piotrowski – chrystusowiec, Brazylia
26. O. Marcin Rosiński – oblat, Kanada
27. O. Andrzej Smaruj – salezjanin, Wenezuela
28. O. Michał Socha – franciszkanin, Kenia
29. O. Jan Solak – zmartwychwstaniec, Brazylia
30. O. Paweł Solak – zmartwychwstaniec, Brazylia
31. O. Daniel Szwarc – oblat, Kanada
32. O. Edward Węgrzyn – werbista, Angola
33. O. Jan Wojczyński – chrystusowiec, Anglia
34. O. Jarosław Zaradzki – Misjonarz Świętej Rodziny, Włochy

Bracia
35. Br. Tomasz Basiński – kombonianin, Kolumbia
36. Br. Robert Kozielski – franciszkanin, Kenia
37. Br. Grzegorz Makowski – Misjonarz Ducha Świętego, Kanada

Siostry
38. S. Anna Basikowska – Rzym
39. S. Albana Filiak – elżbietanka, Norwegia
40. S. Mariola Inda – Misjonarka Chrystusa Króla, USA
41. S. Anna Kozielska – elżbietanka, Norwegia
42. S. Małgorzata Anna Lekan – dominikanka, USA
43. S. Monika Machińska – elżbietanka, Gruzja
44. S. Marta Nowa – Misjonarka Miłości, Etiopia
45. S. Anna Różańska – Jezusa Miłosiernego, Rosja
46. S. Ewa Rudzka – Służebnica Ducha Świętego, Meksyk
47. S. Wioletta Sobiesiak – urszulanka, Filipiny
48. S. Agnieszka Włodarczyk – Sacré-Cœur, Czad
49. S. Krystyna Zachwieja – franciszkanka, Angola
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