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Bp Jerzy Mazur 
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

„RADOŚĆ EWANGELII
ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU”

Trwają prace przygotowawcze IV Krajowego Kon-
gresu Misyjnego. Materiały, które oddajemy do rąk 
duszpasterzy i  członków wspólnot angażujących się 
w  działalność misyjną Kościoła w  Polsce, wpisują się 
w  te przygotowania. Mamy nadzieję, że przyczynią 
się do rozbudzenia zainteresowania nie tylko samym 
Kongresem i problemami, którymi się zajmie, ale po-
zwolą na ożywienie ducha i zapału misyjnego w ser-
cach poszczególnych wiernych oraz Kościoła jako 
wspólnoty.

Pragniemy przypomnieć historię kongresów mi-
syjnych w Polsce. Jest ona wprawdzie krótka, ale po-
kazuje, jak wiele dobra kongresy wnoszą w życie osób, 
wspólnot i grup odpowiedzialnych za misje. Przedsta-
wimy również oczekiwania wobec IV Krajowego Kon-
gresu Misyjnego w kontekście podejmowanej służby 
na rzecz misji. Na koniec przypomnimy działania już 
podjęte w drodze do niego.
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Kongresy misyjne w Polsce
Dotychczas odbyły się trzy ogólnopolskie kon-

gresy misyjne. I Ogólnopolski Kongres Misyjny został 
zorganizowany w hali Targów Poznańskich w Pozna-
niu w  dniach 13-14 września 1938 r. Rozpoczął się 
nabożeństwem w  kościele farnym, podczas którego 
przemawiał bp Stanisław Okoniewski z  Pelplina. Na-
stępnie, w 6 pawilonie Hali Targowej bł. bp Leon Wet-
mański otworzył wystawę misyjną. Referat inaugura-
cyjny wygłosił ks. K. M. Morawski.

Drugi dzień Kongresu rozpoczęto Mszą św. odpra-
wioną w intencji misji przez bp Tadeusza Zakrzewskie-
go. Na zebraniu plenarnym referaty wygłosili o. Mońka 
OMI z Cejlonu, ks. prałat de Ville z Warszawy oraz Zofia 
Kossak-Szczucka. 

Na zakończenie Kongresu odbyła się kilkutysięcz-
na manifestacja wiary pod pomnikiem Chrystusa Kró-
la. Jej dopełnieniem było zebranie sekcyjne dla księży 
z  referatem bp L. Wetmańskiego. Uczestnicy mogli 
również obejrzeć film. 

II Krajowy Kongres Misyjny odbył się w dniach 16-
18 października 1992 r. w Częstochowie. Hasło Kongre-
su brzmiało: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywa-
na”, a tematyka kongresowych referatów nawiązywała 
do encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II. Kon-
gres wpisywał się w przygotowania Kościoła w Polsce 
do II Synodu Plenarnego. 

Pierwszy dzień Kongresu zdominowały ciekawe 
referaty. Ks. prof. dr  hab. Władysław Kowalak SVD uka-
zał teologiczne podstawy zaangażowania misyjnego. 
Ks. dr Antoni Kmiecik omówił rolę Papieskich Dzieł 
Misyjnych w diecezji i parafii; ks. dr Waldemar Weso-
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ły SVD przestawił zagadnienie świadomości misyjnej 
w  Polsce. Ks. dr hab. Jan Górski wygłosił referat pt. 
„Aktualny stan oraz perspektywy zaangażowania mi-
syjnego księży diecezjalnych”; ks. dr Eugeniusz Śliwka 
SVD ukazał aktualny stan oraz perspektywy zaanga-
żowania misyjnego zgromadzeń zakonnych, a lic. mi-
sjologii Barbara Rusin aktualny stan oraz perspektywy 
zaangażowania misyjnego świeckich. 

Drugi dzień Kongresu został poświęcony pracy 
w  grupach tematycznych: Animacja i  formacja mi-
syjna w parafii, w rodzinie, w seminariach, w domach 
formacyjnych zgromadzeń żeńskich i  w  instytutach 
kształcenia laikatu, w katechezie szkolnej i w duszpa-
sterstwie akademickim. 

Po południu odbyły się spotkania sekcyjne dy-
rektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, 
zakonnych promotorów i  referentek misyjnych, mi-
sjologów, Kleryckich Kół Misyjnych, Akademickiego 
Ruchu Misyjnego. Swoimi doświadczeniami podzielili 
się z  uczestnikami Kongresu misjonarze oraz goście 
zagraniczni: z Kongregacji dla Ewangelizacji Narodów 
w Rzymie, Słowacji, Włoch, Białorusi i Ukrainy. Kongre-
sowi towarzyszyła wystawa misyjna „500 lat ewangeli-
zacji Ameryki Łacińskiej”.

W dniach 23-24 października 1999 r. na Jasnej Gó-
rze odbył się III Krajowy Kongres Misyjny pod hasłem: 
„Misje odnawiają Kościół”. 

Przebiegał on w klimacie bezpośrednich przygo-
towań do Wielkiego Jubileuszu. Kongres miał charak-
ter pastoralny. Prace przygotowawcze skupiły się na 
pogłębianiu świadomości misyjnej w parafiach. Przy-
gotowano materiały formacyjne na każdy miesiąc, ze 
szczególnym uwzględnieniem Tygodnia Misyjnego. 
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W dniach 21-22 X 1999 r. na Jasnej Górze spotkali się 
misjolodzy. Ich pracom przewodniczył ks. prof. Włady-
sław Kowalak, kierownik misjologii na UKSW w War-
szawie. Mszę św. inaugurującą spotkanie odprawił 
w kaplicy Cudownego Obrazu abp Stanisław Nowak. 
Po Mszy św. misjolodzy zaprezentowali swój dorobek 
naukowy. 

W  piątek na Jasnej Górze zjawili się pozostali 
uczestnicy Kongresu Misyjnego: animatorzy misyjni, 
przyjaciele misji, przedstawiciele zgromadzeń i zako-
nów misyjnych oraz misjonarze. W Kongresie uczest-
niczyło ok. 1000 osób. Zebrani rozpoczęli spotkanie 
od Apelu Jasnogórskiego, który poprowadził ks. Am-
broży Andrzejak z Poznania. 

Oficjalna inauguracja Kongresu odbyła się w  so-
botę przed południem w sali im. O. Kordeckiego na Ja-
snej Górze. Obradom przewodniczył ks. bp Wojciech 
Ziemba. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji zwrócił uwagę na to, że misyjność Kościoła jest 
probierzem jego żywotności i skuteczności.

Przed południem wygłoszono 3 referaty. Ks. prof. 
Wł. Kowalak wyjaśnił takie pojęcia, jak: misje, ewan-
gelizacja, duszpasterstwo. Wskazał na częste mylenie 
tych pojęć w animacji misyjnej. Ks. Franciszek Jabłoń-
ski mówił o udziale Polski w dziele misyjnym po Sobo-
rze Watykańskim II, a ks. Henryk Kałuża SVD o formacji 
animatora misyjnego i  jego pracy dla misji w  parafii 
i w szkole. W sali Ojca Kordeckiego uroczyście otwarto 
wystawę misyjną, ukazującą zaangażowanie misyjne 
zgromadzeń zakonnych i diecezji.

Bardzo różnorodne i  dynamiczne świętowanie, 
połączone z modlitwą i prezentacją misji rozpoczęło 
się po południu, w  pięciu wyznaczonych parafiach 
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częstochowskich. Każda z  nich reprezentowała je-
den kontynent, tworząc jakby tego dnia w  Często-
chowie obraz całego świata misyjnego. W parafii ka-
tedralnej pokazano Oceanię, pod przewodnictwem 
Misjonarzy św. Rodziny. Mszy św. przewodniczył ks. 
Włodzimierz Burzawa MSF. Uczestniczyło w  niej ok. 
300 osób. W  parafii św. Antoniego panowała tego 
dnia Afryka. Misjonarze i  misjonarki przedstawia-
li swoją pracę na tym kontynencie przy gorących 
i dynamicznych rytmach zespołu „Gitary Niepokala-
nej” z WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Obrze. Ci właśnie misjonarze odpowiedzialni byli 
za animację „afrykańską”. We Mszy św. sprawowanej 
przez bpa Adama Śmigielskiego uczestniczyło 20 ka-
płanów oraz 500 wiernych.

W  parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie spotkaniu 
przewodniczyli Księża Pallotyni, modlono się za Azję. 
W spotkaniu uczestniczył ks. bp Jerzy Mazur z Syberii, 
10 kapłanów oraz 200 wiernych świeckich. W  para-
fii św. Wojciecha animację misyjną prowadzili Księża 
Werbiści. O godz. 15.00 odmówiono różaniec w inten-
cji Ameryki, po czym 300 osób wysłuchało koncertu 
kleryckiego zespołu werbistów „Querido Matias“. Mszy 
św. o  godz. 18.00 przewodniczył bp Ryszard Karpiń-
ski wraz z 15 kapłanami. Natomiast w parafii pw. Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa modlono się szcze-
gólnie za Europę. Spotkanie prowadzili Misjonarze 
Kombonianie. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył 
ks. Andrzej Halemba, sekretarz Komisji Misyjnej oraz 
14 kapłanów i 100 osób. 

W  niedzielne przedpołudnie uczestnicy III Kon-
gresu Misyjnego dzielili się swymi przeżyciami przy 
gorącej muzyce latynoamerykańskiej zespołu „Queri-
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do Matias”. Dokonano podsumowania prezentacji mi-
syjnych w  poszczególnych kościołach Częstochowy. 
Głos zabrali m.in. goście z zagranicy: z Czech, Słowacji, 
Ukrainy i Białorusi. Swoimi doświadczeniami dzielili się 
przedstawiciele poszczególnych parafii.

W  kazaniu podczas Mszy św. odprawionej pod 
przewodnictwem bp Wojciecha Ziemby w  Bazylice 
Jasnogórskiej, ks. bpa Jerzy Mazur z Irkucka apelował: 
„Kościele polski, ze swej wiary posyłaj misjonarzy”. 
W koncelebrze wzięło udział 55 kapłanów.

Oczekiwania wobec Kongresu
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie 

Dzieła Misyjne podjęły prace nad organizacją IV Krajo-
wego Kongresu Misyjnego. Został on zaplanowany na 
12-14 czerwca 2015 r. Odbędzie się w Warszawie. Myśl 
zorganizowania tego ogólnopolskiego spotkania śro-
dowisk misyjnych w Polsce zrodziła się w Roku Wiary. 
Papież Benedykt XVI zachęcał wtedy do refleksji nad 
dokumentami Soboru Watykańskiego II. 

Data Kongresu nie jest przypadkowa. W roku 2015 
minie 50. rocznica wydania Dekretu Soboru Watykań-
skiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”. 
Obchodzić będziemy także 40. rocznicę opublikowa-
nia adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntian-
di” oraz 25. rocznicę ukazania się encykliki „Redempto-
ris missio” św. Jana Pawła II. Te rocznice są kontekstem 
IV Krajowego Kongresu Misyjnego. 

Hasłem Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem mi-
syjnego zapału” bezpośrednio nawiązuje do adhor-
tacji papieża Franciszka „Radość Ewangelii”. Papieska 
adhortacja daje nowe impulsy do tego, co papież 
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nazywa „misyjnym przeobrażeniem Kościoła”1. Wska-
zuje na konieczność duszpasterskiego i  misyjnego 
nawrócenia. Mobilizuje Kościół do trwania w perma-
nentnym stanie misji. Papież pisze w niej o koniecz-
ności przeobrażenia struktur kościelnych w duchu mi-
syjnym. Przypomina, że Kościół musi wyjść ku innym, 
docierać na peryferie2. Ojciec Święty Franciszek wiele 
miejsca poświęcił dynamizmowi misyjnemu, ukazu-
jąc zarówno czynniki hamujące go, jak i to wszystko, 
co rozbudza zapał misyjny. Zwłaszcza pierwsza część 
adhortacji pomaga w rozbudzeniu przekonania o po-
wszechnym charakterze powołania do działalności 
misyjnej każdego chrześcijanina.

Logo Kongresu przypomina drzwi Kościoła zbu-
dowane ze stronic Ewangelii i  zwieńczone krzyżem. 
W centrum umieszczono kontury kontynentów w tra-
dycyjnych kolorach, nad nimi napis IV Krajowy Kon-
gres Misyjny. Pod kontynentami znajduje się hasło 
Kongresu. Tak więc dominują trzy zasadnicze elemen-
ty: krzyż, kontynenty i Ewangelia. 

Kongres winien przede wszystkim pomóc w  od-
kryciu aktualności nauczania zawartego w dokumen-
tach poświęconych misjom. 

Stanowi szansę zintegrowania środowisk misyj-
nych w Polsce, a co za tym idzie stworzenia płaszczyzny 
współpracy, lepszego poznania się i wymiany doświad-
czeń. Dlatego organizatorzy zapraszają do uczestnic-
twa w  Kongresie możliwie szeroką grupę osób – nie 
tylko zaangażowanych w pomoc misjonarzom, ale cały 
Kościół i społeczeństwo. Chcą u wszystkich budzić po-

1 Zob. Evangelii gaudium nr 19-24.
2 Tamże, nr 30.
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czucie odpowiedzialności za misje. Jednym z ważnych 
celów jest ożywienie ducha misyjnego we wspólno-
tach rodzinnych, parafialnych i diecezjalnych, zgroma-
dzeniach zakonnych, ruchach i  wspólnotach kościel-
nych, a także wśród dzieci i młodzieży. 

Kongres winien ukazywać perspektywę zaangażo-
wania misyjnego poprzez ożywienie pracy referatów 
misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. 
Panorama zaangażowania misyjnego poszczególnych 
diecezji jest różnorodna. W wielu z nich brak struktur 
animacyjnych. Należałoby zatem, tam gdzie ich jesz-
cze nie ma, powołać dekanalnych referentów misyj-
nych, których zadaniem byłaby troska o  animację 
i współpracę misyjną w każdym dekanacie. Kolejnym 
krokiem powinno być zaangażowanie katechetów 
świeckich jako animatorów misyjnych. 

Wydarzenie to będzie również okazją do promo-
wania współpracy animacji, formacji i organizacji mi-
syjnej. Chcemy zastanawiać się wspólnie, jak możemy 
pomóc misjonarzom, którzy pracują na placówkach 
misyjnych.

Trzeba także myśleć o tym, jak zasilić szeregi misjo-
narzy i misjonarek, by nie zabrakło głosicieli Ewangelii 
na krańcach świata.

Soborowa odnowa misji
Na Soborze Watykańskim II Kościół wypracował 

głęboką doktrynę teologiczną „missio Dei”3. Pragnie-
my, by ważne dokumenty poświęcone misjom zosta-
ły na nowo odkryte i przyswojone przez duchownych 

3 Zob. T. Szyszka, Źródło idei misyjnej, w: „Lumen Gentium. Zeszyty 
misjologiczne” 2(2011) (161), str. 82-85.
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i wiernych świeckich. Kongres jest wspaniałą okazją do 
takiej refleksji. Chcemy uświadomić sobie wielką odpo-
wiedzialność każdego chrześcijanina oraz Kościoła jako 
wspólnoty za działalność misyjną sięgając do magiste-
rium zarówno Soboru, jak i papieży odnowy posoboro-
wej. Trzeba stale wracać do tego nauczania, by pamię-
tać, że wszyscy jesteśmy „uczniami-misjonarzami”4.

Od zarania swych dziejów Kościół miał żywą świa-
domość obowiązku głoszenia Ewangelii wszystkim 
narodom zgodnie z  nakazem misyjnym Chrystusa. 
W czasach nowożytnych, w XV w., w czasie wielkich 
odkryć geograficznych, rozpoczęły się tzw. misje pa-
tronackie. W  nowo odkrytych krajach papieże przy-
znali królom Hiszpanii i Portugalii prawa do rozwijania 
dzieła misyjnego na tych ziemiach. Początkowo było 
to dobre rozwiązanie, ale szybko doszło do nadużyć. 
Nastąpiło powiązanie misji z kolonizacją. Ten etap zo-
stał zakończony w 1622 r., gdy powstała Kongregacja 
Rozkrzewiania Wiary. Jej celem było organizowanie 
działalności misyjnej wśród pogan. Powstanie tej Kon-
gregacji stało się pierwszym krokiem na drodze uwol-
nienia misji katolickich od wpływów ziemskich potęg 
i powiązań z kolonializmem.

Wielkie ożywienie działalności misyjnej nastąpi-
ło w  XIX i  XX wieku. Powstały nowe zgromadzenia 
i  instytuty misyjne. Nastąpił także rozwój misjologii. 
Pozytywny wpływ na rozwój misji miały encykliki 
misyjne, np. „Maximum illud” Benedykta XV. Powstały 
różne nowe inicjatywy misyjne, które w późniejszym 
czasie przekształciły się w  Papieskie Dzieła Misyjne. 
Trzeba wspomnieć Dzieło Świętego Piotra Aposto-

4 Evangelii gaudium nr 120.
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ła dla pomocy w  przygotowaniu kleru tubylczego 
i Dzieło Świętego Dziecięctwa – w  ramach którego 
dzieci pomagały dzieciom. O. Paulo Manna założył 
Unię Misyjną Duchowieństwa, w celu budzenia du-
cha misyjnego wśród kapłanów diecezjalnych i osób 
zakonnych.

W  XIX wieku powstają pierwsze szkoły misjolo-
giczne. Prekursorem nowej misjologii był protestant 
Gustav Warneck. Misjologia katolicka w  Niemczech, 
zrodzona w  kontekście protestanckim kładła nacisk 
na głoszenie Słowa Bożego w celu nawracania pogan 
i ich zbawienia. Natomiast szkoła misjologiczna z Lo-
uvain ujmowała tę kwestię bardziej eklezjologicznie 
mówiąc, że celem misji jest zaszczepienie i zakładanie 
Kościoła tam, gdzie jeszcze nie istniał. 

Dzieło misyjne było też bliskie świeckim – wystar-
czy wspomnieć chociażby Paulinę Jaricot, założyciel-
kę Dzieła Rozkrzewiania Wiary, którego celem była 
pomoc duchowa i materialna misjom i misjonarzom. 
Założyła także pierwsze róże różańcowe i gromadziła 
środki finansowe na potrzeby misji. 

Papież Pius XII napisał encyklikę „Fidei donum”5. 
W  tej encyklice papież zwrócił się do całego świa-
ta chrześcijańskiego z  apelem o  zaangażowanie się 
w  działalność misyjną szczególnie na kontynencie 
afrykańskim. Apel skierowany był do biskupów, któ-
rzy są odpowiedzialni za cały Kościół, aby pośpieszyli 
z pomocą wysyłając misjonarzy do Afryki. Kapłani die-
cezjalni, którzy pracują na misjach nazywani są „fidei-
donistami” od pierwszych słów tejże encykliki.

5 Pius XII Encyklika Fidei donum, 21 IV 1957 r., w: http://www.misje-
czest.pl/download/encykliki/Encyklika%20FIDEI%20DONUM%20
1957.pdf
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Sobór Watykański II stał się kamieniem milowym 
zaangażowania misyjnego, a Dekret o misyjnej dzia-
łalności Kościoła „Ad gentes” miał ogromne znacze-
nie. Przywrócił działalności misyjnej właściwe miejsce 
wśród innych dzieł Kościoła, a  także dał jej głębokie 
uzasadnienie biblijno – teologiczne. Podkreślił, że „Ko-
ściół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury po-
nieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z po-
słania Syna i z posłania Ducha Świętego”6. Kościół jest 
posłany i  jego misja polega na głoszeniu Dobrej No-
winy o zbawieniu. Ten obowiązek spoczywa na całym 
Kościele. W  dekrecie o  misyjnej działalności Kościoła 
„Ad gentes divinitus” Sobór podał nową definicję misji. 
Tak ją określił: „Ogólnie «misjami» nazywa się specjalne 
przedsięwzięcia, które wysłani przez Kościół głosiciele 
Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wyko-
nania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła 
wśród narodów lub grup społecznych jeszcze nie wie-
rzących w Chrystusa”7 Sobór połączył predicare i plan-
tare – głoszenie i zakładanie Kościoła czyli dwie szkoły 
misjologiczne. To była wielka zmiana w pojmowaniu 
misji, która oznaczała początek nowej epoki. Sobór 
wezwał wszystkich wiernych do odpowiedzialności 
za głoszenie Ewangelii. Największym osiągnięciem 
Soboru w dziedzinie misji okazało się wypracowanie 
takich pojęć jak „ekumenizm”, „dialog międzyreligijny”, 
„inkulturacja” oraz stwierdzenie, że zbawić się mogą 
również wyznawcy innych religii. 

Misjonarze od dawna zwracali uwagę, że podzie-
lony Kościół jest przeszkodą w  ewangelizacji. Sobór 

6 Ad Gentes nr 2.
7 Tamże nr 6.
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podkreślił, że dialog ekumeniczny to szukanie tego, co 
nas łączy, jednoczy i że jest to droga, którą powinni-
śmy iść. To szczególnie ważne w Afryce czy na Wscho-
dzie – by pokazywać, że jako chrześcijanie umiemy 
współpracować i modlić się, i choć każdy zachowuje 
swoją tożsamość, szukamy dróg jedności. Ekumenizm 
jest w  krajach misyjnych od dawna praktykowany. 
Misjonarze zapraszają się wzajemnie na uroczystości, 
a do szkół przez nich prowadzonych uczęszczają dzie-
ci bez względu na wyznanie. Katolicy i protestanci po-
magają sobie wzajemnie także przy budowie kaplic. 

Po Soborze Watykańskim II można było zauwa-
żyć wielką zmianę, wyrażającą się w  nastawieniu na 
współpracę. Wzrosła świadomość, że wyznawcy inne-
go Kościoła chrześcijańskiego nie są wrogami czy ry-
walami, ale można pomagać sobie w drodze do świę-
tości i zbawienia. Dla przykładu: dawniej w Afryce, jeśli 
naczelnik wioski został katolikiem, to wszyscy miesz-
kańcy też stopniowo stawali się katolikami. Dziś na-
czelnik może być katolikiem, ale część mieszkańców 
wioski to protestanci i nie rodzi to poważnych proble-
mów. Jedynie sekty są zamknięte na współpracę. Waż-
ne z perspektywy misjonarzy było zatem podkreślenie 
przez Sobór potrzeby współpracy z  innymi religiami. 
Sobór zachęcał do dialogu, choć jest to droga trudna 
i  żmudna zwłaszcza, gdy chrześcijanie spotykają się 
z  fanatyzmem i  agresją. Szanujemy inne religie, do-
strzegamy w nich dobro, akceptujemy to, że i w nich 
można dążyć do zbawienia. To oczywiście wywołało 
dużo zamieszania i zrodziło pytanie: Skoro można się 
zbawić poza Kościołem, to po co prowadzić misje? 

Aby to zrozumieć, trzeba wrócić do definicji mi-
sji, do tego co podkreślił Sobór, że Kościół z  natury 
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jest misyjny, ponieważ Chrystus został posłany przez 
Ojca, a następnie od Niego posłał On Kościołowi Du-
cha Świętego jako pierwszy i żywy dar. Trójca Święta 
stanowi pierwszy i  ostateczny fundament misyjnej 
natury Kościoła. Chrystus jest jedynym Zbawicielem 
wszystkich, a  każdy ochrzczony jest posłany do gło-
szenia Ewangelii. Ten obowiązek, który ciąży na każ-
dym chrześcijaninie – biskupie, księdzu, zakonniku, 
świeckim – wynika z tego, że jesteśmy kontynuatora-
mi zbawczego dzieła Chrystusa. Jako ochrzczeni win-
niśmy dzielić się radością wiary aż po krańce ziemi. Św. 
Jan Paweł II uczył, że każdy wierzący jest powołany do 
świętości i do działalności misyjnej. 

Istotne, choć też nie od razu zrozumiałe, było 
wskazanie integracji chrześcijaństwa z  tradycjami 
i  kulturą terenów misyjnych. O  tym także mówili od 
dawna misjonarze. Nazywano to różnie – akomoda-
cją, adaptacją i wreszcie inkulturacją. Jak to rozumieć? 
Chodzi o to, by nie odrzucać kultury i tradycji na tere-
nie, gdzie głosimy Dobrą Nowinę, lecz by Ewangelia 
wpływała na kulturę czyniąc ją chrześcijańską. Inkul-
turacja wskazuje na głęboki proces wewnętrznego 
przenikania, zakorzenienia, wcielenia Ewangelii w kul-
turę ludzką. Z tym także wiązały się duże trudności wy-
nikające z wielowiekowego przekonania, że wszystko, 
co pogańskie jest złe. Takie myślenie uniemożliwiało 
zaakceptowanie wartości tkwiących w  zwyczajach, 
tradycjach i  kulturze niechrześcijańskiej. Sobór przy-
niósł wiele pozytywnych zmian, wynikających z  do-
świadczenia misyjnego całych pokoleń, ale nie za-
wsze właściwie rozumiano wskazania Soboru. Były też 
pewne idee wysunięte przez Sobór, które wymagały 
rozwinięcia i to miało miejsce w kolejnych papieskich 



18

Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału

dokumentach, encyklikach i  orędziach na Światowy 
Dzień Misyjny. Z perspektywy czasu dostrzegamy le-
piej uniwersalność zaleceń Soboru, które zostały przy-
jęte w  różnych rejonach. W  Afryce niezwykle ważna 
jest inkulturacja – dialog z kulturami, Afrykańczycy są 
bowiem dumni ze swojego dziedzictwa kulturowego. 
W Azji, gdzie istnieje bogactwo różnych religii, istot-
ny jest dialog międzyreligijny, zaś w  Ameryce Łaciń-
skiej kładzie się nacisk na dzieła charytatywne i  po-
moc ubogim. Tam bardzo wyraźnie akcentowana jest 
opcja na rzecz ubogich.

Warto prześledzić rozwój idei misyjnej po Soborze 
Watykańskim II. Zagadnienia te znajdziemy w naucza-
niu papieża Pawła VI, który nie używał słowa „misje”, ale 
„ewangelizacja”. Uczył, że cały Kościół jest podmiotem 
ewangelizacji i  istnieje, by dzielić się Dobrą Nowiną. 
Jan Paweł II, największy współczesny misjonarz, rów-
nież wiele razy podkreślał, że misje są sprawą wiary, 
a Duch Święty nadrzędnym podmiotem misji i ewan-
gelizacji. Każdy wierny jest powołany do świętości 
i działalności misyjnej. Wydaje się, że dzięki nauczaniu 
papieża bardziej uświadomiliśmy sobie powszech-
ność powołania do świętości. Teraz trzeba, byśmy od-
kryli związane z  nim powołanie misyjne. Temu mają 
służyć zarówno prace przygotowawcze, jak i sam Kon-
gres. Mamy nadzieję, że stanie się on – używając języ-
ka papieża Franciszka – okazją do „nawrócenia misyj-
nego”, i pozwoli, byśmy byli „w permanentnym stanie 
misji”. Winniśmy być gotowi do wyjścia z Ewangelią do 
tych, którzy jej nie znają.
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Misyjność polskiego Kościoła
IV Krajowy Kongres Misyjny pragnie przemyśleć 

problem dotychczasowego zaangażowania misyjne-
go Kościoła w Polsce i recepcji wskazań Soborowych. 
Przyjęcie idei misyjnej w  Polsce dokonywało się na 
różnych płaszczyznach: poprzez publikacje naukowe 
ukazujące teologię misji, na płaszczyźnie refleksji na-
ukowej wyższych uczelni, poprzez działalność Papie-
skich Dzieł Misyjnych, Komisji Episkopatu Polski ds. Mi-
sji oraz poszczególnych diecezji i parafii oraz poprzez 
misyjną działalność męskich i żeńskich instytutów ży-
cia konsekrowanego.

Na recepcję idei misyjnej i stopień zaangażowania 
misyjnego Kościoła w Polsce w okresie posoborowym 
miała duży wpływ sytuacja polityczno-społeczna kra-
ju. Warunki polityczno-społeczne po II wojnie świa-
towej utrudniały rozwój Kościoła w Polsce oraz dzieł 
misyjnych. Wszelka działalność misyjna była przez 
władze państwowe traktowana podejrzliwie i niechęt-
nie. Mimo negatywnego nastawienia władz państwo-
wych do misji recepcja idei misyjnej w duchu Soboru 
Watykańskiego II postępowała.

W 1969 r. utworzono na Akademii Teologii Katolic-
kiej specjalizację „Misjologia”. Wkład w rozwój tej dzie-
dziny wniosły również inne katolickie uczelnie. Dużą 
rolę w umisyjnianiu wiernych odegrała literatura mi-
syjno-misjologiczna. Dzięki czasopismom, książkom, 
przeźroczom i filmom misyjnym informacje o misjach 
docierały do szerokich grup wiernych.

Właściwa realizacja idei misyjnej stała się możliwa 
dzięki stworzeniu struktur duszpasterskich, których pra-
cę koordynowała Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 
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powstała w 1967 r. Jej przewodniczącymi byli: bp Ka-
zimierz Kowalski (1967-1972), bp Jan Wosiński (1972-
1984), abp Edmund Piszcz (1984-1993), abp Wojciech 
Ziemba (1994-2000), bp Wiktor Skworc (2001-2011) oraz 
od 2011 r. bp Jerzy Mazur. Biskupi członkowie Komisji są 
inicjatorami większości projektów realizowanych w ra-
mach Papieskich Dzieł Misyjnych oraz diecezji i parafii. 
Komisja współpracuje z Kongregacją ds. Ewangelizacji 
Narodów oraz Kościołami na terenach misyjnych. Or-
ganizuje misyjne rekolekcje dla kapłanów, coroczne 
spotkania z misjonarzami przebywającymi na urlopie. 
Dzięki Komisji Episkopatu Polski ds. Misji stworzono 
Biuro Misyjne, Centrum Formacji Misyjnej i Instytut Mi-
syjny Laikatu w Warszawie, założono Krajowy Fundusz 
Misyjny, przygotowano i wcielono w życie „Instrukcję” 
regulującą działalność misyjną kapłanów diecezjalnych. 
Członkowie Komisji odwiedzają polskich misjonarzy.

Komisja ta przyczyniła się do odrodzenia Papie-
skich Dzieł Misyjnych. Do najważniejszych działań Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych należą: zebrania dyrektorów 
diecezjalnych PDM oraz misyjnych promotorów i refe-
rentek zakonnych, ogólnopolskie sympozja kleryckie, 
czuwania misyjne, Misyjny Dzień Chorych, kursy i Dni 
Misyjne dla świeckich, troska o miesięczne nabożeń-
stwa misyjne w  parafiach, animacja misyjna dzieci, 
młodzieży i dorosłych, organizowanie zjazdów i kon-
gresów, zbiórki ofiar pieniężnych.

Realizacja uchwał i  zarządzeń Papieskich Dzieł 
Misyjnych i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jest wi-
doczna zarówno w animacji misyjnej poszczególnych 
diecezji, jak i w działalności zakonów. 

Przyszli misjonarze, po rocznym przygotowaniu 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie otrzymują 



21

Misyjność polskiego Kościoła

krzyże misyjne. Uroczystości wręczania krzyży misyj-
nych w ciągu trzydziestu pięciu lat miały różny cha-
rakter: ogólnopolski, zakonny, diecezjalny i parafialny. 
Krzyże misyjne wręczał papież Jan Paweł II, ks. kard. Jó-
zef Glemp, kolejni przewodniczący Komisji Episkopa-
tu Polski ds. Misji, biskupi polscy i misyjni, przełożeni 
zakonni, referenci misyjni oraz dyrektorzy diecezjalni 
Papieskich Dzieł Misyjnych. Od lat podczas uroczysto-
ści ku czci św. Wojciecha w  Gnieźnie krzyże misyjne 
wręcza Nuncjusz Apostolski.

W celu osiągnięcia większej jedności i skuteczno-
ści podejmowanych inicjatyw w  dziedzinie animacji 
i współpracy misyjnej oraz uniknięcia konkurencji czy 
podwójnego działania reaktywowano zgodnie z  za-
leceniami dokumentu Kongregacji Ewangelizowania 
Narodów o  współpracy misyjnej „Cooperatio Missio-
nalis” Krajową Radę Misyjną. Jej zadaniem jest plano-
wanie, kierowanie i  nadzorowanie głównych działań 
współpracy misyjnej8.

Kongres chciałby ożywić ducha misyjnego w Ko-
ściele w  Polsce. Trudno z  pewnością jednoznacznie 
zmierzyć dotychczasowe misyjne zaangażowanie, ale 
pewnym wyznacznikiem są liczby. W tej chwili na ca-
łym świecie pracuje 2015 polskich misjonarzy. W  tej 
grupie większość, ponad 1000 osób, stanowią zakon-
nicy, zarówno ojcowie jak i bracia. Na misjach pracuje 
ponad 600 sióstr zakonnych, nieco ponad 300 kapła-
nów diecezjalnych, tzw. „fideidonistów” i 50 wiernych 
świeckich. Do tej liczby trzeba dodać 1000 kapłanów 
i sióstr zakonnych pracujących na Wschodzie. W tym 
roku otrzymało krzyże misyjne 41 osób.

8 Por. Cooperatio Missionalis 12.
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Duża grupa duchownych z Polski pracuje też w Eu-
ropie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Liczba mi-
sjonarzy z Polski od kilku lat utrzymuje się na podob-
nym poziomie. Jeśli weźmiemy za punkt odniesienia 
ilość misjonarzy z Hiszpanii, Włoch lub innych krajów 
zachodnich, to nie jest to dużo, ale biorąc pod uwagę 
nasze uwarunkowania i  możliwości, mamy powody 
do radości.

Kongres postrzegamy jako jeden z  elementów 
przygotowań do obchodów 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Wyszliśmy z propozycją, by na ten jubileusz wy-
słać do pracy kolejnych 105 misjonarzy i misjonarek. 
Zazwyczaj praca na misjach trwa 10 lat. A więc, gdy 
owe 105 osób pomnożymy przez 10 lat, to otrzyma-
my 1050 lat pracy misyjnej na 1050 rocznicę Chrztu 
Polski. To byłby symboliczny wyraz dziękczynienia za 
ten chrzest. Byłoby wspaniale, gdybyśmy każdego 
roku na potrzeby krajów misyjnych odpowiadali wy-
syłając coraz więcej misjonarzy i misjonarek. 

Trzeba modlić się o  powołania misyjne, o  to, by 
jak najwięcej ludzi młodych wsłuchiwało się w  głos 
Ducha Świętego, który jest nadrzędnym podmiotem 
misji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko odpowia-
damy na wezwania stojące przed nami.

Kongres wpisuje się także w  przygotowania do 
Światowego Dnia Młodzieży, który zaplanowano na rok 
2016. Młodzież z  całego świata przybędzie do naszej 
Ojczyzny. Gościć będzie w diecezjach, a później w Kra-
kowie. To także może pomóc w odnowie świadomości 
misyjnej i doświadczyć powszechności Kościoła.

Ważnym zadaniem Kongresu jest wypracowanie 
modelu współpracy misyjnej duchownych i  świec-
kich. Byłoby dobrze, żeby na misjach kapłani fidei-
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doniści byli wspierani przez wiernych świeckich, po-
chodzących z  ich diecezji. W  przypadku kapłanów 
zakonnych powinno się zwrócić większą uwagę na 
utworzeniu przy zgromadzeniach wolontariatu mi-
syjnego. To ułatwiłoby pracę misjonarzy i  przyniosło 
wspaniałe efekty. Taką wizję miał św. o. Arnold Jans-
sen, założyciel zgromadzenia Słowa Bożego. Chciał by 
jednemu kapłanowi pomagało dwóch braci zakon-
nych. Wtedy misjonarz wszystkiego nie musi wyko-
nywać sam. Bracia zakonni mogą podjąć różne obo-
wiązki, a to jest także praca misyjna. Tego typu model 
byłoby właściwy, a współpraca pożyteczna i owocna 
na misjach, szczególnie, jeśli na miejscu jest tylko je-
den misjonarz-kapłan. Byłoby idealnie, gdyby miał do 
pomocy misjonarzy świeckich.

Cieszy fakt, że w  ostatnich latach wzrosła grupa 
świeckich z Polski pracujących na misjach. Jeszcze 7-8 
lat temu było ich 20, przed czterema laty 30, obecnie 
jest ich 50. Także biskupi misyjni zgłaszają propozycje 
zaangażowania misjonarzy świeckich. Postuluje to 
podjęcie przedsięwzięć, mających na celu stworzenie 
materialnej bazy umożliwiającej większej liczbie kato-
lików świeckich apostołowanie w  krajach misyjnych. 
Wielu wiernych świeckich, nawiązując listowny kon-
takt z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, wyraża 
chęć wyjazdu na misje.

Oczekiwania Kościołów lokalnych są różnorodne. 
W  Brazylii świeccy misjonarze mogą pojechać także 
po to, by czegoś się nauczyć od lokalnej społeczności, 
choćby tego jak ludzie świeccy angażują się w  pracę 
Kościoła. Musi być to osoba, która jest przygotowana, 
zarówno od strony teologicznej, jak i ewangelizacyjnej. 
Ważne jest posiadanie konkretnego zawodu. Wtedy 
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wypełnia zadania, które są potrzebne danej wspólno-
cie, gdzie pracuje już misjonarz. Dla przykładu, jeden 
z kapłanów w Brazylii, który prowadzi szkołę katolicką, 
cieszyłby się, gdyby świecki misjonarz zajął się tą pla-
cówką, a  on mógłby zwolnić się z  tych obowiązków 
i całkowicie poświęcić się zadaniom, których nie mogą 
podjąć świeccy.

W każdym razie, mówiąc o zaangażowaniu w mi-
sje trzeba podkreślić rolę misjonarzy świeckich. Wska-
zał na nią, odwołując się do doświadczenia misjona-
rzy Sobór Watykański II. Trudno dziś wyobrazić sobie 
ewangelizację Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej bez 
czynnego udziału świeckich. Przy ogromnych odle-
głościach dzielących wioski afrykańskie, misjonarz, 
który opiekuje się wieloma kaplicami, w  niedzie-
lę może dotrzeć do dwóch – trzech. W  pozostałych 
miejscach nabożeństwa prowadzą katechiści. Głoszą 
krótkie kazania, udzielają Komunii św. osobom będą-
cym w stanie łaski uświęcającej. I oni też nauczają. Mi-
sjonarz przyjeżdża raz na miesiąc, by sprawdzić wie-
dzę katechumenów i wyznaczyć kolejny materiał do 
opanowania. Bardzo obrazowy jest też przykład Korei, 
gdzie ewangelizować zaczęli świeccy i do tej pory Ko-
reańczycy o tym pamiętają.

Misjonarze często podkreślają, że święty laikat jest 
przyszłością Kościoła i  misji. Trzeba zapewnić świec-
kim solidną formację. Dlatego misjonarze organizują 
kursy i  szkoły przygotowujące do działalności ewan-
gelizacyjnej. W  Afryce misjonarze przy każdej parafii 
powołują do istnienia radę duszpasterską, ekonomicz-
ną, grupę liturgiczną i komisję budowlaną. 

Przedmiotem rozważań IV Krajowego Kongresu 
Misyjnego będzie zaangażowanie polskich świeckich 
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misjonarzy. Szukamy odpowiedzi na pytanie: Jak przy-
gotować, jak animować do pracy misyjnej świeckich 
w  Polsce? Jak przygotowywać do wyjazdu na mi-
sje? Kluczem do rozwoju powołań misyjnych wśród 
świeckich jest również znajomość potrzeb krajów mi-
syjnych. Odpowiedź na te potrzeby definiuje zadania 
świeckich misjonarzy.

W drodze do Kongresu
Przygotowania do Kongresu trwają nie tylko na 

poziomie ogólnopolskim, ale diecezjalnym i parafial-
nym. Działa Komitet organizacyjny, który wypracował 
już ramy Kongresu, problematykę oraz przygotował 
kalendarz wydarzeń. Przyjęto zasadę, że Kongres bę-
dzie miał swój wymiar krajowy (sympozjum misjolo-
giczne na UKSW, stacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Warszawie) oraz diecezjalny i parafialny. 

W niedzielę, 14 czerwca zostanie odprawiona uro-
czysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża transmitowana 
przez radio, Msza św. w Sanktuarium w Krakowie-Ła-
giewnikach transmitowana przez TVP 1 oraz Msza św. 
transmitowana przez Telewizję Polonia. W  katedrach 
i kościołach parafialnych będą miały miejsce uroczy-
ste Msze św. oraz spotkania formacyjne i modlitewne, 
animowane przez wspólnoty wspierające misjonarzy. 
Na tę okazję zostaną przygotowane materiały litur-
giczno-homiletyczne.

W roku 2014 diecezje, parafie i zgromadzenia za-
konne ożywiają animacje misyjną poprzez zaplano-
wane przez siebie wydarzenia naukowe, formacyjne 
i modlitewne. Na rok 2014 zaplanowano następujące 
inicjatywy diecezjalne lub parafialne:
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 a) duchowe: a) apel do kółek różańcowych z prośbą 
o modlitwę oraz dzieci z kół misyjnych; b) nabo-
żeństwa misyjne; c) dni skupienia dla animatorów 
misyjnych; d) drukowanie i  rozesłanie do parafii 
modlitwy w intencji misji; e) modlitwa w parafiach 
w  intencji owocnego przygotowania do IV Kon-
gresu Misyjnego.

 b) katechetyczne: a) warsztaty misyjne dla kateche-
tów, informowanie katechetów o tematyce Kon-
gresu podczas spotkań rejonowych i  rekolekcji;  
b) katechezy w gimnazjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych, c) katechezy w  Tygodniu Misyjnym  
w parafiach.

 c) Ewangelizacyjne: a) rekolekcje parafialne dla star-
szych, dzieci i  młodzieży; b) animacja misyjna 
misjonarzy będących na urlopach; c) rekolekcje 
misyjne w czasie Wielkiego Postu i wakacji; d) in-
formacje o Kongresie podczas pieszych pielgrzy-
mek na Jasną Górę.
Trwają prace organizacyjne konferencji nauko-

wych i  sympozjów. W  wielu diecezjach odbędą się 
one w Tygodniu Misyjnym lub listopadzie. Przygoto-
wano również konferencje dla dekanalnych animato-
rów misyjnych, kapłanów, katechetów i kleryków.

W  parafiach i  grupach przewiduje się ożywienie 
animacji misyjnej. Zrodziły się już takie inicjatywy, jak: 
a) animacja w Centrach Pomocy Rodzinie i  studenc-
kich grupach apostolskich; b) parafie zapraszają mi-
sjonarzy, wystawy i spotkania grup misyjnych w para-
fiach; c) animacja misyjna grup i wspólnot w Tygodniu 
Misyjnym; d) animacja misyjna Żywego Różańca, do-
radców życia rodzinnego, nadzwyczajnych szafarzy 
Eucharystii, służby zdrowia i katechetów; e) animacja 
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misyjna w czasie rekolekcji parafialnych; f ) spotkania 
i  dni skupienia dla Żywego Różańca, Apostolstwa 
Chorych, PDMD na wiosnę i  jesieni; g) spotkania re-
jonowe Żywego Różańca, Akcji Katolickiej; h) spotka-
nia grup modlitewnych i apostolskich w  parafiach;  
i) warsztaty dla animatorów misyjnych.

W związku z IV Krajowym Kongresem Misyjnym są 
planowane dla dzieci i  młodzieży następujące akcje 
duszpasterskie: a) Wakacje z misjami; b) Kongres Mi-
syjny Dzieci; c) spotkania misyjne przy okazji I Komunii 
św.; d) diecezjalne zjazdy dzieci i młodzieży z ognisk 
misyjnych; e) rajdy misyjne; f ) rekolekcje dla młodzie-
ży i  dla dzieci; g) animacja misyjna na koloniach dla 
dzieci.

Formy promocji idei misyjnej Kościoła: a) audycje 
radiowe w radiach diecezjalnych; b) artykuły w prasie 
diecezjalnej; c) informacje na stronach internetowych; 
d) wystawy fotografii misyjnej.

Organizatorzy IV Krajowego Kongresu Misyjnego 
zwracają uwagę na to, by nie tyle tworzyć nowe ini-
cjatywy duszpasterskie i mnożyć wydarzenia, ile wy-
korzystać sprawdzone i utrwalone już formy i ożywić 
je duchem misyjnym. Dlatego też przygotowano sce-
nariusze katechez do wykorzystania w roku szkolnym 
2014/2015 we wszystkich typach szkół i  przedszko-
lach. Przygotowano również materiały formacyjne na 
spotkania kapłanów, kleryków, katechetów, wspólnot 
zakonnych, ruchów, stowarzyszeń i  organizacji kato-
lickich.

IV Krajowy Kongres Misyjny jest wielką szansą dla 
całego Kościoła w Polsce, a w szczególności dla śro-
dowisk żywo zainteresowanych misjami. Jeśli w jego 
przygotowanie zaangażują się wszyscy duszpasterze 
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i odpowiedzialni za misje, bo pomoże rozbudzić du-
cha misyjnego we wspólnotach diecezjalnych i  pa-
rafialnych. Pozwoli przeżyć ewangeliczną radość ze 
służby Chrystusowi, pierwszemu i  najważniejszemu 
Misjonarzowi, który z  Kościoła czyni narzędzie swej 
zbawczej miłości.

Zakończenie
Organizatorzy IV Krajowego Kongresu Misyjnego 

zdają sobie sprawę z tego, że przed nimi jeszcze wiele 
pracy, by Kongres spełnił przynajmniej w  dużej czę-
ści ich oczekiwania i wpisał się pozytywnie w służbę 
dziełom misyjnym Kościoła w Polsce. Potrzeba zaan-
gażowania wszystkich środowisk misyjnych, by poko-
nać trudności związane z  finansowaniem Kongresu. 
Dużą rolę do spełnienia ma środowisko misjologów, 
od których Kongres oczekuje twórczych inspiracji 
i pogłębionej refleksji naukowej i pastoralnej. Kongres 
jest szansą dla wszystkich, nie tylko tych, którzy już 
pracują na rzecz misji, by odnowili w sobie zapał mi-
syjny i umocnieni radością płynącą z Ewangelii mogli 
się cieszyć z możliwości dzielenia się nią z innymi.

Kongres, o tyle spełni pokładane w nim nadzieje, 
o ile będzie nie tylko dziełem ludzi, ale Bożym. Dlate-
go prace przygotowawcze wspierają liczne zgroma-
dzenia żeńskie i męskie, wspólnoty parafialne i ruchy 
kościelne, ofiarowując w  jego intencji bezcenny dar 
modlitwy. Wiele wspólnot zakonnych podjęło zobo-
wiązanie systematycznej modlitwy w intencji Kongre-
su i misji.



KONFERENCJE
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Ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno 

I. MATERIAŁY FORMACYJNE  
DLA RODZICÓW

UDZIAŁ RODZINY  
W MISYJNYM DZIELE KOŚCIOŁA

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

Łaska sakramentu małżeństwa polega na tym, że 
Chrystus – podobnie jak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11), 
gdzie był obecny rzeczywiście i widzialnie – w czasie 
wypowiadania przez nowożeńców słów przysięgi 
obecny jest rzeczywiście i sakramentalnie. Sakrament 
małżeństwa to spotkanie mężczyzny i  kobiety 
z  Chrystusem, które jednak nie kończy się w  dniu 
ślubu. Chrystus nieustannie trwa przy nich w  całym 
ich życiu małżeńskim i wspiera ich swoją łaską. 

Z  racji przyjęcia sakramentu chrztu św., bierzmo-
wania, a następnie małżeństwa uczestniczą oni w mi-
sji prorockiej, kapłańskiej i  królewskiej; w  misji, którą 
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wypełnił Chrystus, a teraz czyni to Kościół, czyli każdy 
ochrzczony. Należy jednak pamiętać, że realizowanie 
tych zadań wiąże się z przyjęciem odpowiedniej po-
stawy. 

Mężczyzna i  kobieta, przyjmując sakrament mał-
żeństwa, zobowiązują się do obrony i szerzenia wiary 
wszczepionej na chrzcie św. i podczas bierzmowania. 
Stają się świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi” (Dz 
1,8), prawdziwymi „misjonarzami” miłości i życia (por. 
FC 54), pierwszymi formatorami misyjnymi dzieci 
i  młodzieży. W  ramach katechezy rodzinnej rodzina 
powołana jest do ewangelizacji i misji (por. KKK 2205), 
do dawania żywego świadectwa wiary (por. FC 53) 
oraz kształtowania powołania misjonarskiego (por. 
FC 54; Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego 
w Polsce, 29). 

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

Po pierwsze rodzina wspiera dzieło misyjne po-
przez modlitwę. „Jak każda modlitwa chrześcijańska, 
także modlitwa rodziny powinna mieć również wy-
miar misyjny, aby skutecznie wspierać dzieło ewange-
lizacji” (Orędzie misyjne, 1994 r.).

Po drugie rodzina wspiera misje poprzez ofiary, 
zarówno duchowe, jak i  materialne. „Nieodzownym 
uzupełnieniem modlitwy jest ofiara, tym skuteczniej-
sza, im bardziej wielkoduszna. Nieocenioną wartość 
ma cierpienie niewinnych, chorych, niepełnospraw-
nych, tych, którzy cierpią ucisk i  przemoc” (Orędzie 
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misyjne, 1994 r.). Jest także wiele okazji umożliwiają-
cych rodzinom niesienie przez nie wsparcia material-
nego. Najpierw w parafiach, gdzie organizowane są 
zbiórki pieniężne, np. podczas II Niedzieli Wielkiego 
Postu na Dzieło Pomocy „Ad Gentes” czy Niedzieli 
Misyjnej (przedostatniej niedzieli października) – na 
misje na całym świecie itp. Pomoc materialną mogą 
także realizować poprzez bezpośrednie wspieranie 
organizacji misyjnych, takich jak np. MIVA Polska 
(pomoc w zakupie środków transportu) czy zakony 
misyjne jak np. werbistów, oblatów, salezjanów, fran-
ciszkanów lub samych misjonarzy.

Po trzecie rodzina – czytając i  zgłębiając różne 
treści dotyczące misji, a  także podejmując związane 
z  tym przedsięwzięcia – pełni funkcję animatora mi-
sji. Zadaniem rodziców według papieża Jana Pawła II 
jest „Komentowanie wspólnie z dziećmi wiadomości, 
informacji i  opinii oraz rozważanie w  sposób odpo-
wiedzialny wszystkich treści, które za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu docierają do ich do-
mów, a także podejmowanie pod ich wpływem kon-
kretnych działań. W  ten sposób rodzina współdziała 
z  najbardziej autentyczną funkcją środków społecz-
nego przekazu, która polega na umacnianiu jedności 
i wspomaganiu rozwoju ludzkiej rodziny” (Orędzie mi-
syjne, 1994 r.).

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

Jan Paweł II w Familiaris consortio zachęca samych 
małżonków do podjęcia pracy na misjach. Jako wzór 
wskazuje małżonków, którzy wraz ze św. Pawłem głosili 
Ewangelię: „Jak u zarania chrześcijaństwa Akwila i Pry-
scylla występowali jako para misjonarska, tak dzisiaj 
Kościół świadczy o swej nieprzemijającej nowości i roz-
kwicie poprzez obecność małżonków i rodzin chrześci-
jańskich, które przynajmniej na pewien czas udają się 
na tereny misyjne, ażeby głosić Ewangelię, służąc czło-
wiekowi z miłością Jezusa Chrystusa” (FC 54).

W  Polsce mamy już kilkanaście takich „misjonar-
skich” par małżeńskich. Należą do nich m.in. Barbara 
i Aleksander Szanieccy, którzy jako emeryci pojecha-
li na misje w 2007 r. do Tanzanii. W czasie kilkuletniej 
pracy na misjach wielokrotnie doświadczali, jak wielką 
siłę ma świadectwo ich małżeńskiego życia. Oto jeden 
z przykładów: „W Kowak na trzymiesięcznej praktyce 
były dwie amerykańskie pielęgniarki. Jedna z  nich, 
Mary, przyszła do nas w przeddzień wyjazdu i zaczę-
ła opowiadać o swojej rodzinie. Jej rodzice rozwiedli 
się kiedy miała 9 lat, obydwoje założyli nowe rodziny, 
mają dzieci w  tych nowych związkach. Mary powie-
działa, że tak naprawdę nie ma domu. Według niej my, 
żyjąc z dala od naszych dzieci i rodzin, mamy bardziej 
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zjednoczoną rodzinę niż ona, mieszkając u  któregoś 
z  rodziców. Powiedziała też, że ma chłopaka, bardzo 
dobrego, z katolickiej rodziny, ale nie chciała wycho-
dzić za mąż, obawiając się porażki. Teraz, kiedy spo-
tkała nas, powiedziała swojemu chłopakowi, Ryanowi, 
że to może się udać. Wie już, że trzeba oprzeć się na 
Jezusie Chrystusie. Na koniec poprosiła nas o różaniec. 
Ciągle mamy jakieś różańce, najczęściej bardzo tanie, 
plastikowe, ale właśnie mieliśmy kilka trochę droż-
szych i  ładniejszych. Dostała jeden, oglądała go tak, 
jakby pierwszy raz w życiu widziała różaniec. W końcu 
powiedziała: naucz mnie go odmawiać, bo chcę się 
modlić razem z Ryanem”.





37

Ks. dr Grzegorz Wita, Katowice

II. MATERIAŁY FORMACYJNE  
DLA KATECHETÓW

MISJE W KATECHEZIE, KATECHEZA DLA MISJI

Wśród podstawowych zadań katechezy wymie-
nione jest wychowanie do misji9. Może świadomość 
misyjna nie jest aż tak mocno akcentowana, ale ma 
swoje właściwe miejsce w  katechezie. Pojawiają się 
czasem opinie, że jest to element pomocniczy, doda-
jący „kolorytu i egzotyki”. Jednak jest to pogląd fałszy-
wy i krzywdzący. Wielu katechetów wykorzystuje do 
pogłębienia problematyki misji tzw. godziny karciane, 
inni z kolei prowadzą kółko misyjne w szkole, inni ak-
tywizują misyjnie grupy parafialne.

Przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyj-
nego stwarzają okazję, aby wzmocnić ducha misyj-
nego, przywołać miejsce i  rangę, jakie wychowaniu 
misyjnemu przyznają podstawowe dokumenty na 
temat katechizacji, zwłaszcza „Podstawa programo-
wa katechezy Kościoła katolickiego w  Polsce” wy-

9 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji 
[dalej cyt. DOK], nr 86, Poznań 1998, s. 71-73.
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dana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2010 r., 
czyli aktualnie obowiązujące wytyczne do polskiej 
szkoły10.

Katecheza wpisuje się w misję Kościoła. Jest jej re-
alizacją. Natomiast misyjność jest fundamentem i ce-
lem katechezy. Tylko posiadający „misję” mogą katechi-
zować. Dla dobra katechizowanych i katechizujących 
słusznym byłoby, aby owa „misja” nie była tylko formal-
nością, lecz dynamiką serca i umysłu – pasją. Nieobec-
ność zapału misyjnego, jako motywu dla katechezy, 
wynika być może z braku refleksji nad wzajemną re-
lacją i zależnościami pomiędzy ewangelizacją a kate-
chezą11. Zależności te zostały dobrze ukazane przez 
Jana Pawła II w trzecim rozdziale Catechesi tradendae: 
„Katechezy nie można oczywiście oddzielać od całej 
duszpasterskiej i  misyjnej działalności Kościoła. Ma 
ona jednak własną specyfikę (...). Ogólnie mówiąc, ka-
techeza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim naucza-
nie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół 
w  sposób systematyczny i  całościowy, dla wprowa-

10 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce (dalej cyt. Podstawa), Kraków 2010.

11 Na temat wzajemnych relacji ewangelizacji i  katechezy zob. P. Mą-
kosa (red.), Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Lu-
blin 2010. Zob. także W. Gromadzki, Niektóre aspekty nauczania re-
ligii w szkole, czyli między ewangelizacją a katechizacją, Studia Ełckie 
10(2008), s. 339-379; A. Offmański, Ewangelizacyjny charakter kateche-
zy w ujęciu „Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Pol-
sce”, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, S. 
Dziekoński (red.), Warszawa 2003, s. 71-82; P. Tomasik, Ewangelizacja 
– katecheza – nauczanie religii w szkole. Wyjaśnienie podstawowych ter-
minów, w: S. Dziekoński (red.), Ewangelizować czy katechizować?, War-
szawa 2002, s. 46-51; P. Nonis, Ewangelizacja a katecheza, w: L. Balter 
(red.), Nowa ewangelizacja, „Communio” (Kolekcja), 8(1993), s. 96-100.
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dzenia wierzących w  pełnię życia chrześcijańskiego. 
To nauczanie obejmuje wiele elementów pasterskiej 
misji Kościoła, które mają z katechezą coś wspólnego, 
albo ją przygotowują, albo z niej wypływają, chociaż 
ona nie jest z nimi całkowicie związana. Są to: pierw-
sze głoszenie Ewangelii, czyli misyjne przepowiadanie 
przez kerygmat dla wzbudzenia wiary; działalność 
apologetyczna, czyli poszukiwanie argumentów skła-
niających do uwierzenia; praktyka życia chrześcijań-
skiego; sprawowanie sakramentów; pełne uczestnic-
two we wspólnocie kościelnej i wreszcie świadectwo 
życia apostolskiego i misyjnego12”.

Warto zauważyć, że dynamika misyjna otwiera 
i  zamyka (stając się zadaniem i  nowym początkiem) 
spektrum działań katechetycznych. Dlatego nie spo-
sób rozłączać tych dwu rzeczywistości. Raz jeszcze Ca-
techesi tradendae: „Przypomnijmy najpierw, że między 
katechezą a  ewangelizacją nie ma ani rozdziału, ani 
przeciwstawności, ani też całkowitej tożsamości, ale 
jakąś wewnętrzną więzią łączą się one ze sobą i wza-
jemnie uzupełniają”13.

Dyrektorium ogólne o  katechizacji, wydane przez 
Kongregację ds. Duchowieństwa i podpisane przez św. 
Jana Pawła II w 1997 r. zauważa jak ważnym „momen-
tem” w dziele ewangelizacji jest katecheza14. Podstawa 
podejmuje tę myśl już na samym początku: „Kościół, 
świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim 
ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zada-
nie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. 

12 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach 
Catechesi tradendae, nr 18.

13 Tamże.
14 DOK 63.
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(...) Katecheza staje się ważnym ogniwem między dzia-
łaniem misyjnym Kościoła, którego istotą jest wzywanie 
do wiary, oraz działaniem duszpasterskim, które wspie-
ra wiarę wspólnoty chrześcijańskiej (DOK 64)”15.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego 
w  Polsce (zwane też Polskim dyrektorium katechetycz-
nym), opracowane przez Konferencję Episkopatu 
Polski i wydane w 2001 r., zawiera stwierdzenie: „Cele 
katechezy osiągane są poprzez realizację zadań, ja-
kie  stawia i wysuwa się odpowiedzialnym za kateche-
zę. Pośród innych zadań, Dyrektorium ogólne o  kate-
chizacji wymienia także wprowadzenie do misji, jako 
zadanie katechezy”16. To, że wprowadzenie do misji 
znajduje się na końcu zestawienia nie oznacza, że jest 
mniej istotne, ale wskazuje, że wszystko ku niemu 
prowadzi i w nim się dopełnia. Zatem bez misyjnego 
zaangażowania cały wysiłek katechetyczny pozostaje 
niepełny i ułomny.

PDK w punkcie 29 zauważa: „Cały bowiem Kościół 
jest misyjny. Wszyscy w Kościele są wezwani i posłani 
do realizacji misyjnego mandatu zmartwychwstałego 
Pana – nauczania wszystkich narodów (zob. Mt 28,19-
20; Mk 16,15). Zadaniem katechezy jest wychowywać 
katechizowanych do odpowiedzialności misyjnej, któ-
ra powinna wyrażać się przede wszystkim w  dawa-
niu świadectwa, a  więc winna ona uzdolnić uczniów 
Jezusa do obecności, jako chrześcijan, w społeczeństwie, 
w  życiu zawodowym, kulturowym i  społecznym oraz 

15 Podstawa, s. 9.
16 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła ka-

tolickiego w Polsce, nr 86-87, (dalej cyt. PDK), http://www.katecheza.epi-
skopat.pl/index.php/menu/dokumenty-na-temat-wychowania-i-ka-
techezy/70-polskie-dyrektorium-katechetyczne (dostęp 07.05.2014).
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przygotować ich do współdziałania w  różnych za-
daniach eklezjalnych, zgodnie z  powołaniem każdego 
(DOK 86). Szczególna odpowiedzialność spoczywa 
na wierzących za nową ewangelizację, która winna 
być podjęta z większą intensywnością również przez 
Kościół w Polsce. Domaga się jej nowa sytuacja dusz-
pasterska, bowiem także w  naszym kraju całe grupy 
ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie 
uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie 
dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii (RMis 33). 

Wprowadzenie do misji powinno się najpierw do-
konać w  ramach katechezy rodzinnej, bowiem tak-
że rodzina powołana jest do ewangelizacji i  misji (KKK 
2205). Realizuje się ono w  rodzinie głównie poprzez 
żywe świadectwo wiary rodziców (FC 53). Pewna 
forma działalności misyjnej wewnątrz rodziny może 
być także rozwijana w  sytuacji, gdy któryś z  człon-
ków rodziny nie wierzy lub zdystansowany jest do 
Kościoła (FC 54). W  rodzinie prawdziwie chrześcijań-
skiej dojrzewają także powołania misyjne (RMis 80). 
Z  kolei szkolne nauczanie religii, wykorzystując wie-
dzę uczniów z zakresu historii i geografii, może prze-
kazywać informacje o potrzebach misyjnych Kościoła, 
przybliżać sylwetki misjonarzy i podejmowaną przez 
nich działalność w krajach misyjnych. Lekcje religii są 
też miejscem, gdzie można uwrażliwiać uczniów na 
misyjne posłannictwo Kościoła i wychowywać ich do 
odpowiedzialności za ewangelizację we współcze-
snym świecie. Katechetyczne duszpasterstwo para-
fialne pozwala zaś na budzenie troski misyjnej całej 
wspólnoty Kościoła, która wezwana jest do modlitwy, 
ofiary, wsparcia materialnego misji i troski o powoła-
nia misyjne”.
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Wszystkie te aspekty muszą się harmonijnie do-
pełniać i uzupełniać, gdyż stanowią: bogatą, zróżnico-
waną i wieloaspektową całość (DOK 87). Każde z nich, 
na swój sposób realizuje nadrzędny cel katechezy. To-
też każde z tych zadań powinno być brane pod uwa-
gę w określaniu celów szczegółowych i konstruowa-
niu programów katechetycznych dla osób w różnym 
wieku i  w  różnym kontekście środowiskowym. Jeśli 
katecheza pominie jeden z nich, wiara chrześcijańska nie 
osiągnie w pełni swego rozwoju (DOK 87).

Wynika stąd wniosek, że tematyka misji nie może 
być traktowana jako „dodatek” lub „egzotyka”! Bez 
zintegrowania z całością wychowania, samo wycho-
wanie nie będzie pełne, ani tym bardziej skuteczne. 
Należy wprowadzać ducha misyjnego w  serce ka-
techezy. Potwierdza to PDK: „Ponadto wymienione 
zadania katechezy winny się wzajemnie uzupełniać, 
a  programowanie katechetyczne winno je zawsze 
harmonijnie łączyć z  sobą i  traktować je w  sposób 
integralny, bez pomijania któregokolwiek z  nich 
(30)”. Całościowo ujęty program katechezy katolickiej 
przewiduje na każdym etapie edukacji odwołania do 
rzeczywistości wyzwań misyjnych. Szczegółowo jest 
to ukazane i rozpisane w „Programie nauczania religii 
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (Kra-
ków 2010)17.

PDK traktuje wychowanie do misji bardzo szero-
ko. Nie dokonując rozróżnienia pomiędzy misją ad 
extra i ad intra, nie precyzuje także pojęcia „gentes”. 
Akcentuje natomiast, że wszyscy ochrzczeni są zo-

17 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Pro-
gram nauczania religii rzymskokatolickiej w  przedszkolach i  szkołach, 
Kraków 2010.
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bowiązani do dawania świadectwa na wszystkich 
płaszczyznach życia: społecznej, zawodowej, kultu-
rowej i eklezjalnej18.

Podając charakterystykę dzieci w  wieku przed-
szkolnym, Podstawa zauważa: „Dziecko w  wieku 
przedszkolnym, odkrywając piękno otoczenia (co 
jest szczególnie ważne we współczesnym stechni-
cyzowanym świecie), potrzebuje poznać jego Daw-
cę – dobrego Boga, który chce, aby każdy człowiek 
cieszył się całym światem. Religijna interpretacja do-
świadczeń dziecka pomaga mu także w odkrywaniu 
swojego miejsca w świecie, w najbliższym środowi-
sku i we wspólnocie eklezjalnej. Stąd bardzo ważne 
jest rozwijanie w  dziecku przyjaznego odniesienia 
do ludzi. W  tym kontekście niezbędne jest łączenie 
prawidłowego obrazu Boga z wymogiem traktowa-
nia innych ludzi z miłością zarówno w sytuacjach za-
bawy, zgody, jak i nieporozumień czy konfliktów”19. 
Taką rolę pełni bez wątpienia wątek misyjny, jeśli 
podany jest językiem prostym, zrozumiałym, pozba-
wionym zdrobnień i infantylizacji, a jednocześnie po-
prawnym teologicznie.

18 PDK 29. Zob. też S. Dziekoński, Zadania współczesnej katechezy w do-
kumentach katechetycznych Kościoła w Polsce, w: S. Dziekoński (red.) 
Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce, 
Warszawa 2003, s. 119-120.

19 Podstawa, s. 16.
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Zestawienie zadań poszczególnych podmiotów 
katechezy na tym etapie edukacji20:

Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie do 
misji

Zachęcanie do co-
dziennego włącza-
nia się w misyjne 
dzieło Kościoła.

Jezus posłał swoich 
uczniów na cały 
świat.
Misjonarze.

– wyjaśnia, dla-
czego Jezus posłał 
swoich uczniów na 
cały świat,
– wyjaśnia, w jaki 
sposób można po-
móc misjonarzom 
Jezusa,
– włącza misje jako 
motyw modlitwy.

Do klas I-III szkoły podstawowej uczęszczają 
dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Nauka w szkole 
i wykonywanie zadań stawianych przez nią staje się 
głównym obowiązkiem i  pracą dziecka oraz głów-
nym czynnikiem jego psychicznego rozwoju. Nowa 
sytuacja zobowiązuje dziecko do działania coraz bar-
dziej odpowiedzialnego i celowego. Wyrabia w nim 
poczucie obowiązku i  odpowiedzialności wobec 
otoczenia. Umiejętność świadomego i zorganizowa-
nego działania rozwija w dziecku cechy woli. Dziecko 
nabywa umiejętność liczenia się z punktem widzenia 
innych oraz uwzględnienia pragnień innych osób21. 
Stąd misyjne zadania katechezy przedstawiają się 
następująco:

20 Podstawa, s. 20.
21 Podstawa, s. 26.
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Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie
do misji

Kształtowanie po-
stawy świadectwa 
wiary w codzien-
nym życiu.

Jezus posyła swoich 
uczniów na cały 
świat z Ewangelią.
Chrześcijanin 
troszczy się, by 
Jezus i Jego dzieło 
dotarło do wszyst-
kich, którzy Go nie 
znają.

– wskazuje, na 
czym polega dobre 
wypełnianie czy-
nów apostolskich 
w codziennym 
życiu,
– wyjaśnia, po co 
dzielić się z innymi 
swą wiedzą o Bogu.

Dzieci w  wieku od 9 do 13 roku życia znajdują 
się w  okresie preadolescencji, w  którym zaczynają 
zachodzić radykalne zmiany fizyczne i  psychiczne; 
rozpoczyna się dorastanie fizjologiczne, społeczne, 
emocjonalne i kulturowe dzieci. Okres ten związany 
jest z zaburzeniami równowagi nerwowej i emocjo-
nalnej. Stwarza on sprzyjające podłoże do powsta-
wania konfliktów wewnętrznych i  zewnętrznych. 
W tym wieku zaznacza się intensywny rozwój umy-
słowy, emocjonalny i  wolitywny. Rozwój umysłowy 
wyraża się w  doskonaleniu wszystkich funkcji po-
znawczych. W  kształtowaniu postaw religijnych na 
tym etapie ważną do spełnienia rolę mają zespoły 
duszpasterskie działające tak na terenie szkoły, jak 
i  parafii. Włączenie dzieci w  ich działalność nie tyl-
ko zaspokaja silną w  tym okresie potrzebę kontak-
tów społecznych i związków z grupą rówieśniczą, ale 
stwarza warunki do ukształtowania właściwego ob-
razu Boga i dojrzałych postaw moralnych22. Bez wąt-
pienia taką rolę pełnić mogą parafialne lub szkolne 
Koła czy też Ogniska Misyjne.

22 Podstawa, s. 37-38.
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Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie
do misji

Prowadzenie do 
postawy odpowie-
dzialności i podej-
mowania zadań 
w środowisku 
życiowym.

Pojęcie apostol-
stwa.
Zadania chrze-
ścijanina w życiu 
społecznym.
Możliwości własne-
go zaangażowania 
się w misję Chry-
stusa.

– wskazuje własne 
miejsce w rodzinie, 
szkole, Kościele 
i innych społeczno-
ściach,
– odpowiedzialnie 
podejmuje własne 
zadania w najbliż-
szym otoczeniu,
– włącza się w róż-
ne formy apostol-
stwa oraz pomocy 
misjom ad gentes.

Budzenie świado-
mości potrzeby 
budowania własnej 
wiary w łączności 
z innymi – świadec-
two życia.

Misja chrześcijanina 
w Kościele i świecie.
Święci świadkami 
wiary.

– wskazuje, w jaki 
sposób może na-
śladować różnych 
świętych,
– wskazuje, w jaki 
sposób może 
dawać świadectwo 
wiary w podstawo-
wych sytuacjach 
życia codziennego.

Uczniowie w  tym wieku łatwo identyfikują się 
z  bohaterami. Wychodząc naprzeciw tym zaintere-
sowaniom, katecheza winna dostarczać im wzorców 
osobowych, przykładów konsekwencji życia wiarą. 
Uczeń pragnie głębszego uzasadnienia wiary; gotów 
jest podjąć trud szukania. Stąd istotne jest wykorzy-
stywanie metod poszukujących i motywujących, któ-
re służą kształtowaniu umiejętności23. Aż prosi się, aby 
na tym etapie rozwoju prezentować sylwetki i doko-
nania misjonarzy. Zachęcając do ich poznawania i na-
śladowania.

Młodzież gimnazjalna to młodzież między 12 a 15 
rokiem życia. Jest to wiek związany z ważnymi prze-
mianami biologicznymi, intelektualnymi i psychiczny-

23 Podstawa, s. 42.
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mi. Wiek dorastania ma w znacznym stopniu charak-
ter konfliktowy. Konflikty w życiu młodzieży wynikają 
między innymi z napięcia powstającego między po-
trzebą samodzielności a ograniczeniami narzucanymi 
przez wychowawców, pomiędzy dążeniem do nieza-
leżności a potrzebą oparcia, między wizjami idealny-
mi a realnymi obrazami rzeczywistości. Mówiąc o roli 
wychowania w  rozwoju nastolatka, trzeba pamiętać, 
że nie jest najważniejsze, jaki człowiek jest teraz, ale ja-
kim może się stać. Wychowanie jest zawsze racjonalną 
nadzieją, której nauczyciel religii nie może pominąć, 
tym bardziej, że może liczyć na pomoc Bożą. Istotnym 
i  niezastąpionym warunkiem skutecznej pomocy 
młodzieży jest podmiotowe jej traktowanie. Podobnie 
jak z pracą misjonarza, który nie może tracić nadziei 
wobec braku owoców swego działania.

Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie
do misji

Ukazanie rzeczy-
wistości misji ad 
gentes.

Cel misji katolickich.
Misje katolickie 
do początków XX 
wieku.

– posługując się 
cytatami biblijnymi, 
wyjaśnia cel misji 
katolickich,
– ukazuje rozwój 
misji katolickich.

Przygotowanie 
do podjęcia mi-
sji świadczenia 
o prawdach wiary 
i wartościach 
chrześcijańskich 
we własnym środo-
wisku.

Formy apostolstwa 
świeckich.
Biblijne przykłady 
świadków wiary.
Pozorność konfliktu 
nauki i wiary.

– charakteryzuje 
formy zaangażowa-
nia w apostolstwo 
świeckich,
– wyjaśnia zaan-
gażowanie chrze-
ścijan w tworzenie 
kultury,
– wyjaśnia, jak 
można naśladować 
postacie biblijne 
w wyznawaniu 
wiary,
– wyjaśnia pozor-
ność konfliktu nauki 
i wiary.
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Ukazywanie nowo-
ści chrześcijaństwa 
i przestrzeganie 
przed działalnością 
sekt. 

Religie niechrześci-
jańskie: powstanie, 
podstawowe 
założenia i informa-
cje o występowaniu 
judaizmu, buddy-
zmu, hinduizmu, 
islamu.
Cechy charaktery-
styczne sekt i me-
tody ich działania 
oraz skutki przyna-
leżności do sekt.

– porównuje religie 
świata, określając 
specyfikę chrześci-
jaństwa,
– wyjaśnia pojęcia 
fanatyzm religijny, 
obojętność religijna,
– uzasadnia właści-
wą postawę chrze-
ścijanina wobec 
sekt.

Edukacją w liceum lub szkole zawodowej objęta jest 
młodzież między 15 a 18 rokiem życia. W tym okresie 
młodzi ludzie osiągają dojrzałość płciową, duży stopień 
wrażliwości, zwiększenie możliwości intelektualnych 
oraz przygotowują się do pełnienia roli człowieka doro-
słego. Charakterystyczną właściwością tego okresu jest 
przywiązanie do osób spoza rodziny i uleganie wpły-
wom rówieśników. W tym wieku szczególnej wartości 
nabierają przyjaźnie nawiązywane z rówieśnikami oraz 
osobami o odpowiadającym im poziomie rozwoju i za-
interesowań. Wzrasta niezależność emocjonalna oraz 
autonomia przy podejmowaniu decyzji i  określaniu 
swego stosunku do wartości, zwłaszcza moralnych i re-
ligijnych. Młodzież pragnie coraz bardziej sama decy-
dować o własnym losie i o dokonywanych wyborach. 
Kluczowym zadaniem okresu adolescencji jest kształto-
wanie się własnej tożsamości24. Najlepiej dokonuje się 
to poprzez zestawieni/zderzenie z  innością „drugiego”. 
Młody człowiek nie może być pozostawiony samemu 
sobie. Poczucie akceptacji i  bezpieczeństwa ułatwi 
mu zmaganie się z  zagrożeniami cywilizacji. Wiedza 
i umiejętności nie mogą przesłonić tego, co najbardziej 

24 Podstawa, s. 70.
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ludzkie: ducha i religijnego wymiaru egzystencji. Uczeń 
staje się na tym etapie szczególnym adresatem misji ka-
techetycznej.

Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie
do misji

Ukazanie sposobów 
zaangażowania 
w misję ad extram.

Współczesne 
misje ad gentes. 
Polscy misjonarze 
w różnych krajach 
świata.
Zaangażowanie 
świeckich w dzieło 
apostolstwa.
Pojęcie, podział 
i struktura religii. 
Dialog międzyre-
ligijny.
Religie a sekty.

– uzasadnia ko-
nieczność troski 
chrześcijanina 
o misje ad gentes,
– prezentuje współ-
czesne nauczanie 
Kościoła o misjach,
– określa obszary 
geograficzne pracy 
misyjnej polskich 
misjonarzy,
– uzasadnia zaan-
gażowanie chrze-
ścijanina w dzieło 
apostolstwa,
– wyjaśnia prawdę, 
że człowiek jest 
istotą religijną,
– określa, jakich 
wartości szuka 
człowiek w religii 
i czego od niej 
oczekuje,
– wyjaśnia pojęcie 
religii,
– przedstawia pro-
blematykę dialogu 
międzyreligijnego,
– wyjaśnia szkodli-
wość działania sekt.

Kształtowanie 
potrzeby świad-
czenia o wierze 
w Jezusa Chrystusa 
na współczesnych 
areopagach.

Uczestnictwo 
chrześcijanina 
w kulturze: kultura 
masowa i elitarna, 
arcydzieło i kicz.
Kultura języka.

– charakteryzuje 
postawy chrześcija-
nina wobec kultury 
masowej i elitarnej, 
arcydzieła i kiczu;
– uzasadnia moral-
ny wymiar dbałości 
o kulturę języka

Proponowany model katechezy młodzieżowej, 
prowadzącej adresatów ku gotowości dawania świa-
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dectwa swej wiary, obok systematycznego studium 
wiedzy religijnej, przyznaje szczególne miejsce wy-
chowaniu w prawdzie i wolności zgodnie z Ewangelią, 
formacji sumienia, wychowaniu do miłości, problema-
tyce powołaniowej, zaangażowaniu chrześcijańskie-
mu w  społeczeństwie, stanowiąc również realizację 
funkcji wtajemniczenia (DOK 185). Szczególnie ważne 
jest w tym budzenie i ugruntowywanie wiary, dążenie, 
by stała się wiarą osobową. Uczniowie winni odnaleźć 
swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i poczuwać się 
do odpowiedzialności za wypełnienie tej misji w do-
rosłym życiu. Ukierunkowanie katechezy ku kreatyw-
ności jej adresatów jest ważne także dlatego, iż ten jej 
etap jest dla wielu jedną z ostatnich możliwości sys-
tematycznego rozwoju na drodze wiary i  konfronta-
cji własnych lub wyniesionych ze swego środowiska 
ocen i opinii na temat religii rzymskokatolickiej i Ko-
ścioła25.

Cele, stawiane przez katechezę w  kształtowaniu 
ducha misyjnego obejmują: formowanie w uczniach 
świadomości przynależności do wspólnoty Kościoła. 
Kościoła rozumianego jako tajemnicy i instytucji. Jest 
to punkt wyjścia dla rodzenia się poczucia odpowie-
dzialności za Kościół. Z poczucia przynależności wyni-
ka odpowiedzialność. To wprowadza w świadomość 
aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła. Dopiero 
wówczas w katechizowanych, którzy czują się częścią 
Kościoła i  chcą za niego być odpowiedzialni można 
rozbudzić ducha misyjnego26. Dorastająca młodzież, 
jeżeli nie zostanie ukształtowana w duchu misyjnym 

25 Podstawa, s. 79-80.
26 A. Bochm, Kształtowanie ducha misyjnego w katechezie młodzieży 

szkół średnich, „Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła” 6 (2008), s. 60-61.
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w  okresie swej naturalnej plastyczności psychicznej 
i budzącego się zaangażowania społecznego, nie bę-
dzie w  stanie podejmować zadań apostolskich, aby 
przekazywać współczesnemu światu Chrystusowe 
dzieło zbawienia dokonujące się poprzez i w Koście-
le27 katolickim.

Propozycja włączenia się w  wolontariat misyjny 
(lokalnie) zdaje się stwarzać możliwość takiego kształ-
towania swej dojrzałości osobowej i  religijnej, o  jaką 
tutaj chodzi.

Nie można też pominąć roli i zadań wychowania 
do misji w katechezie specjalnej:

Zadania katechezy Zadania nauczy-
ciela religii

Treści – wymagania szczegółowe

Wiadomości Uczeń

Wprowadzenie
do misji

Budzenie chęci 
pomocy innym

Jezus Chrystus po-
słał swoich uczniów 
na cały świat

Umożliwienie 
dawania świa-
dectwa, na miarę 
możliwości osób, 
we własnym środo-
wisku życia

Kościół wspólnotą 
misyjną

Św. Jan Paweł II w Catechesi tradendae nr 66 zwra-
ca się do katechetów: „W  imieniu całego Kościoła, 
dziękuję Wam, mężczyźni – i w jeszcze większej liczbie 
kobiety – katecheci świeccy, którzy gdziekolwiek na 
świecie poświęciliście się religijnemu nauczaniu wielu 
pokoleń. Wasza działalność, skromna często i ukryta, 
ale pełniona z płomiennym i wielkodusznym zapałem, 
jest najznakomitszą formą apostolstwa świeckich, któ-

27 S. Bradtke SVD, Posoborowa koncepcja pedagogiki katechetycznej 
apostolstwa misyjnego, „Katecheta” 20(1976) nr 1, s. 3.
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re jest szczególnie ważne tam, gdzie z różnych powo-
dów dzieci i młodzież nie otrzymują odpowiedniego 
wykształcenia religijnego w swym środowisku rodzin-
nym. Iluż z nas – od takich jak Wy osób – pobierało 
pierwsze nauki katechizmowe i otrzymało przygoto-
wanie do przyjęcia Sakramentu Pokuty, pierwszej Ko-
munii Świętej i Bierzmowania? IV Ogólne Zgromadze-
nie Synodu Biskupów nie zapomniało o Was. Razem 
z  nim zachęcam Was, byście nadal podtrzymywali 
swój czynny udział w życiu Kościoła.

Papież Franciszek, w  swym programowym do-
kumencie Evangelii gaudium, zauważa, że jedynie 
poprzez spotkanie oraz obdarowywanie stajemy 
się bardziej ludzcy: „Jedynie dzięki temu spotkaniu  
– lub ponownemu spotkaniu – z miłością Bożą, które 
przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy 
oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncen-
trowania się na sobie. Stajemy się w  pełni ludzcy, 
gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy 
pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, 
aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. W tym tkwi 
źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem 
ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, 
czyż może powstrzymać pragnienie przekazania 
jej innym? (EG 8). Realizuje się to poprzez podjęcia 
największego wyzwania, przed którym wciąż stoi 
Kościół: „Działalność misyjna «stanowi także dziś 
największe wyzwanie dla Kościoła», a  «sprawa misji 
winna być na pierwszym miejscu». Co by się stało, 
gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na se-
rio? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna 
stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła. W tym 
duchu biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdzili, że «nie 
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możemy dłużej pozostawać w  spokoju, w  biernym 
oczekiwaniu, w  naszych kościołach» i  że trzeba ko-
niecznie dokonać przejścia «od duszpasterstwa 
zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpa-
sterstwa zdecydowanie misyjnego». Zadanie to jest 
nadal źródłem wielkiej radości Kościoła” (EG 15).

Papieskie marzenie staje się programem. Franci-
szek pisał: „Marzę o «opcji misyjnej», zdolnej przemie-
nić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język 
i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią 
drogą bardziej dla ewangelizowania współczesne-
go świata, niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę 
struktur, wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, 
można zrozumieć jedynie w następujący sposób: na-
leży sprawić, by stały się one wszystkie bardziej mi-
syjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich 
swych formach było bardziej ekspansywne i  otwar-
te, by doprowadziło pracujących w  duszpasterstwie 
do nieustannego przyjmowania postawy «wyjścia» 
i w  ten sposób sprzyjało pozytywnej odpowiedzi ze 
strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją 
przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii: 
«wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój 
cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne za-
mknięcie się w sobie»” (EG 27). Prowadzi zarazem do 
podejmowania wciąż nowych poszukiwań form i spo-
sobów przekazywania Radosnej Nowiny o  Chrystu-
sie Zbawicielu: „Duszpasterstwo w  kluczu misyjnym 
wymaga rezygnacji z  wygodnego kryterium dusz-
pasterskiego, że «zawsze się tak robiło». Zachęcam 
wszystkich do śmiałości i kreatywności w tym zadaniu 
przemyślenia na nowo celów, stylu i metod ewange-
lizacyjnych swojej wspólnoty. Określenie celów bez 
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stosownych wspólnotowych poszukiwań środków, 
aby je osiągnąć, skazane jest na przekształcenie się 
w  czystą fantazję. Zachęcam wszystkich do zastoso-
wania ofiarnie i hojnie wskazań tego dokumentu, bez 
zakazów i obaw. Ważne, by nie iść samemu, liczyć za-
wsze na braci, a szczególnie na przewodnictwo bisku-
pów, przy mądrym i realistycznym rozeznaniu duszpa-
sterskim” (EG 33).

Jedynie w duchu tej ewangelicznej świeżości moż-
na zrozumieć kanoniczną misję katechety, w którego 
„ustach nieustannie rozbrzmiewa pierwsze orędzie: 
«Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zba-
wić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby 
cię oświecić, umocnić i wyzwolić». Gdy mówimy, że to 
orędzie jest «pierwsze», nie oznacza to, że jest na po-
czątku, a potem się o nim zapomina albo zastępuje się 
je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierw-
szym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym 
orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słu-
chać na różne sposoby i które trzeba stale głosić pod-
czas katechezy w tej czy innej formie, na wszystkich jej 
etapach (EG 164). Dlatego, zauważa papież: „Bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i  kobiet, 
którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu innym, 
znają sposób postępowania, wyróżniający się roztrop-
nością, zdolnością zrozumienia, sztuką oczekiwania, 
uległością wobec Ducha Świętego, abyśmy wszyscy 
razem chronili powierzające się nam owce przed wil-
kami usiłującymi rozproszyć owczarnię. Musimy uczyć 
się sztuki słuchania, która jest czymś więcej niż tylko 
słyszeniem. W  komunikacji z  drugim człowiekiem 
pierwszą sprawą jest zdolność serca, umożliwiająca 
bliskość, bez której nie ma prawdziwego spotkania 
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duchowego. Słuchanie pomaga nam dostrzec gest 
oraz stosowne słowo, które podważą naszą spokojną 
pozycję obserwatorów. Jedynie wychodząc od tego 
słuchania pełnego szacunku i zdolnego do współczu-
cia, można znaleźć drogi do autentycznego rozwoju, 
można rozbudzić pragnienie ideału chrześcijańskiego, 
gorącą chęć, by odpowiedzieć w pełni na miłość Bożą 
i pragnienie rozwijania tego, co Bóg zasiał w naszym 
życiu” (EG 171).

Ten, kto towarzyszy, umie uznać, że sytuacja każ-
dego człowieka przed Bogiem i własnym życiem łaski 
stanowi tajemnicę, której nikt nie może w  pełni po-
znać, patrząc z zewnątrz. Kompetentna osoba towa-
rzysząca nigdy nie zgadza się z  fatalizmem lub ma-
łodusznością. Zawsze zachęca do podjęcia leczenia, 
powstawania, przyjmowania krzyża, pozostawiania 
wszystkiego, wychodzenia zawsze na nowo, by głosić 
Ewangelię. Osobiste doświadczenie poddania się to-
warzyszeniu i leczeniu, zdolność ukazania z całą szcze-
rością własnego życia wobec towarzyszącej nam oso-
by, uczy nas cierpliwości i zrozumienia wobec innych 
i czyni nas zdolnymi do wzbudzenia w nich zaufania, 
otwarcia i gotowości rozwoju. Uczniowie misyjni to-
warzyszą misyjnym uczniom (EG 172 i 173).

Hasło IV Krajowego Kongresu Misyjnego – Radość 
Ewangelii źródłem misyjnego zapału – dedykowane 
jest także katechetom i  dziełu katechizacji. Więk-
szość misjonarzy to ludzie paradoksu – radośni choć 
konfrontowani z  problemami. Podobnie polski kate-
cheta może (poprzez realizację katechezy w „kluczu 
misyjnym”) odnajdywać radość i  poczucie sensu we 
współczesnych realiach polskiej szkoły. Nawet w gim-
nazjum! Katecheta jest w stanie permanentnej misji. 
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Wobec obserwowanego „zmęczenia materiału”, przy-
pominanie o  zadaniu ewangelizowania, wydaje się 
być przywracającym sensowność i  jasne spojrzenie 
na wyzwania jawiące się w polskiej rzeczywistości ka-
techetycznej.
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III. MATERIAŁY FORMACYJNE  
DLA SEMINARZYSTÓW

MISYJNO-POSŁANNICZY  
CHARAKTER KAPŁAŃSTWA

Pytanie o kształt chrześcijaństwa oraz Kościoła we 
współczesnym świecie implikuje bardzo istotną kwe-
stię dotyczącą kapłaństwa. Jest rzeczą oczywistą, że 
możemy o nim mówić w kategoriach powszechnych 
wynikających z  sakramentalnego chrztu św. Przypo-
mnienie, tej wydaje się bardzo oczywistej kwestii, 
jest jednak konieczne ze względu na ciągle istnieją-
ce zamieszanie związane z kompetencjami w świec-
kich oraz duchownych w życiu i działalności Kościoła. 
Bardzo wyraźnie Kościół, powołując się na słowa pa-
pieża Piusa XII zawarte w enc. Mediator Dei, w swoim 
nauczaniu stwierdza: „Kapłaństwo zaś powszechne 
wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, 
choć różnią się istotą a  nie stopniem tylko, są sobie 
jednak wzajemnie przyporządkowane; jedno i  dru-
gie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy 
w jednym kapłaństwie Chrystusowym”28.

28 KK 10.
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Równie istotnym problemem, który niejako wy-
musza na nowo refleksję nad misyjno-posłanniczym 
charakterem kapłaństwa jest kształt formacji kapłań-
skiej w tymże duchu. Nie chodzi jedynie o właściwe 
przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, ale o per-
manentną formację kapłańską. Ona wynika z charak-
teru kapłaństwa jako drogi uświęcającej człowieka, 
która ma prowadzić do zjednoczenia z Jezusem Chry-
stusem Najwyższym Kapłanem i źródłem kapłaństwa 
sakramentalnego.

Misyjno-posłanniczy charakter kapłaństwa posia-
da w  swojej naturze relację do otaczającego świata. 
Potrzeba nieustannego consecratio mundi stawia nas 
wobec budowania właściwych relacji w procesie dzia-
łania ewangelizacyjnego w zakresie ad intra oraz ad 
extra. Szczególnego znaczenia nabierają te wymiary 
w kontekście nowej ewangelizacji.

1. Posłannictwo i pośrednictwo  
w naturze kapłaństwa

Zagadnienie kapłaństwa powszechnego oraz sa-
kramentalnego, jego natura, miejsce w Kościele oraz 
sposób sprawowania było przedmiotem naukowo-
-badawczej refleksji wielu dziedzin teologicznych oraz 
pozateologicznych. Należy jednak przyznać, że sta-
nowi ono nieustannie zgłębianą tajemnicę. Szczegól-
nie interesuje nas w  podjętym temacie kapłaństwo 
sakramentalne. Idąc za teologią komunijno-komuni-
kacyjną należy przyznać pełną rację ks. M. Jagodziń-
skiemu, który bazując na teorii komunikacji wskazuje 
na elementy komunikatywnego działania kapłaństwa. 
Znajduje ono wyraz w  głoszeniu słowa Bożego, na-
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kierowanego na powszechność przekazu Ewangelii, 
ukierunkowaniu na eschatologiczny wymiar zjedno-
czenia w Jezusie Chrystusie, urzeczywistnianiu i aktu-
alizacji Królestwa Bożego obecnie oraz krytyczno-nor-
matywna ocena świata29.

Właściwe potraktowanie takiej roli kapłaństwa 
w  jego posłanniczym charakterze, domaga się jed-
nak podkreślenia prawdy, iż ten charakter kapłaństwa 
wynika z jego natury. Nie jest przedmiotem niniejszej 
analizy całość podstaw kapłaństwa i jego źródeł w Sta-
rym Testamencie. W wyjaśnieniu tego problemu nale-
ży skoncentrować się głównie na Nowym Testamen-
cie. J. Ratzinger w  swojej analizie tekstów św. Pawła 
(Ga 3,19n) wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jest nie 
tyle „pośrednikiem, lecz bezpośredniością, obecnością 
działania samego Boga”30. Innym fragmentem, który 
jest kluczowy dla niego to 1 Tm 2,5 a także analiza Li-
stu do Hebrajczyków. W sposób bardzo zdecydowa-
ny podkreśla uzasadniając „bezpośredniość” Jezusa 
Chrystusa, że w  Nim nastąpiło przekroczenie σάρξ, 
które jest synonimem starotestamentalnym w kierun-
ku „nowego człowieka” żyjącego w  przestrzeni Boga  
– πνευμα. Na tej podstawie stwierdza, że Jezus Chry-
stus jest „jedynym rzeczywistym kapłanem”, zaś Pierw-
szy List do Tymoteusza w połączeniu z tą analizą daje 
wynik w postaci widzenia Jego pośrednictwa jako ek-
skluzywne i jedyne31. 

29 Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio, Warszawa 2008, 
s. 388-391.

30 Por. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej Radości. Teologia i du-
chowość sakramentu święceń, w: Opera omnia, t. XII, tł. M. Górecka, M. 
Rodzkiewicz, [red.] K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2012, s. 104.

31 Por. tamże, s. 105-106.
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Pełnia kapłaństwa Jezusa Chrystusa i  pełnia po-
średnictwa stawia nas wobec pytania o pośredniczą-
co-misyjny wymiar kapłaństwa sakramentalnego. Ks. 
prof. Cz. Bartnik sytuuje je następująco: „W rezultacie 
pośrednictwo to polega na realizowaniu jedności 
stworzenia z Bogiem, pojednania duchowego, świę-
tości, spotkania w duszy i  ciele oraz nierozerwalnej 
dogłębnej i  wiecznej więzi wzajemnej, przez którą 
człowiek osiąga jakieś podobieństwo do Boga po-
przez dary Boże i zdobywa nieutracalny sens swego 
bytu”32. Jak wyraźnie wskazuje lubelski dogmatyk, 
osoba ludzka została wprowadzona w  misterium 
kapłaństwa i  pośrednictwa. Mówiąc o „kapłaństwie 
naturalnym” uzasadnia, że od momentu powołania 
do istnienia we wszechświecie człowieka pełni on 
rolę mediatora (por. Rdz 1,28)33. Sytuacja zmienia się 
diametralnie w  Nowym Testamencie. Jezus Chry-
stus skupia w sobie pełnię kapłaństwa (por. 1Tm 2,5;  
Ef 1,7; Hbr 4,15-16; 5,5). Można stwierdzić, że całość 
Jego misterium posiada charakter posłanniczo-mi-
syjny oraz uświęcający (por. J 17,6-26)34. Sam staje się 
ofiarą (por. Mk 10,45; 14,24), doskonałym wypełnie-
niem prawa i posiada nad nim władzę (por. Mt 5,17n; 
Mt 5,20-48), objawieniem Ojca i wypełnieniem Jego 
woli (por. J 18,37; 4,34)35.

Sakrament kapłaństwa pozostający w żywej i bez-
pośredniej relacji do kapłaństwa powszechnego, wy-

32 Cz. Bartnik, Dogmatyka, t. 2, Lublin 2003, s. 760.
33 Por. tamże.
34 Por. KK 10. „Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi (por. Hbr 5,1-

5), nowy lud «uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu» 
(Ap 1,6, por 5,9-10)”.

35 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, Lublin 1996, s. 26-28.
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nikającego z  sakramentalnego chrztu i  posiadający 
różnicę istoty w  stosunku do niego36, punkt kulmi-
nacyjny znajduje w byciu in persona Christi37. To Jezus 
Chrystus powołał Dwunastu (por. Mt 10,1-4; Mk 3,13-
19; Łk 6,12-16), przygotował ich i  przekazał im wła-
dzę (por. Mt 10,8.40; 18,18) związaną z  nauczaniem 
oraz sprawowaniem sakramentów (por. Mt 28,19-20). 
Szczególnym wydarzeniem jest konsekracja kapłań-
ska oraz powierzenie Eucharystii (por. Łk 22,17-19). 
W  takim też duchu kapłaństwo jest sprawowane od 
początku Kościoła (por. Dz 14,23; 20,17; 1 Kor 4,1n;  
2 Kor 3,6; Rz 1,9; 15,15; Tt 1,5).

Kapłaństwo in persona Christi zawiera w  sobie 
zatem zadanie głoszenia słowa Bożego, uświęcanie 
oraz wymiar pasterski w  Kościele i  poprzez Kościół. 
W związku z tym, podobnie jak Kościół, nie może ono 
posiadać charakteru ekskluzywistycznego, ale w swo-
jej naturze jest misyjne. Podkreślenie przez Sobór 
Watykański II działania in persona Christi38, wyraźnie 
wskazuje, że nie jest to jedynie reprezentatywność 
wobec Jezusa Chrystusa czyli „w  imieniu Chrystusa” 
ale w „osobie Chrystusa”. To w sposób bardzo znaczący 
wskazuje na charakter sakramentalnego kapłaństwa, 
ujawniając jego tożsamość trynitarną, chrystyczną 
oraz eklezjalną39.

Sakramentalność kapłaństwa posiada zatem 
o wiele szersze znaczenie niż tylko misyjną funkcjo-

36 Por. tamże.
37 Por. Pontificale Romanum. Ordo presbyteratus, 14, 15, 22; M. Tatar, Du-

chowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2013,  
s. 422-423.

38 Por. KK 10.
39 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 32.
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nalność i zadaniowość. Jest to bardzo niebezpieczne 
zjawisko zarówno dla Kościoła, jak również samego 
kapłaństwa. Podkreślanie funkcjonalizmu oraz zada-
niowości, niejednokrotnie sprowadzane jest jedynie 
do wymiaru społecznego, charytatywnego czy też 
socjalnego. Jako sakrament jest znakiem i  urzeczy-
wistnieniem Jezusa Chrystusa. Jak stwierdza Jan 
Paweł II „Prezbiterzy są w Kościele i dla Kościoła sa-
kramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa Gło-
wy i Pasterza”40 i na podstawie tej więzi „uczestniczy 
w sposób specyficzny i wiarygodny w «konsekracji-
-namaszczeniu» oraz «misji» Chrystusa (por. Łk 4,18-
19). Z tą więzią łączy się ściśle relacja z Kościołem”41. 
Odwołując do VII Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Generalnego Synodu Biskupów, wskazuje na bardzo 
istotny element. Proklamowane słowo Boże oraz sa-
kramentalne urzeczywistnianie Jezusa Chrystusa są 
„elementami Kościoła”. To otwarcie na Kościół par-
tykularny a  jednocześnie powszechny wskazuje, jak 
stwierdza papież, na „misyjne posłannictwo każdego 
kapłana”42.

Kapłaństwo wynika z  komunijnego charakteru 
Kościoła i  jego posłannictwa. Jest komunią z  Jezu-
sem Chrystusem oraz misyjną posługą ukierunkowa-
ną na budowanie nadprzyrodzonych i komunijnych 
struktur świata. J. Ratzinger zajmując się teologią 
kapłaństwa, stwierdził, że właśnie mocne zaak-
centowanie wymiaru komunijno-eklezjalnego jest 

40 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (dalej – PDV), 
Rzym 25.03.1992, 15.

41 Tamże, 16.
42 Tamże.
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szczególnym novum Soboru Watykańskiego II43. Kon-
tynuując swoją analizę zwraca uwagę na stwierdze-
nie Jezusa Chrystusa „których sam chciał” (Mk 3,13). 
Decydującym czynnikiem jest wola Chrystusa, który 
wybiera, posyła i uzdalnia do wypełnienia uświęcają-
cej misji kapłańskiej. To jest decydujący element, któ-
ry deprywatyzuje poczucie szczególności wybrania 
i  posłannictwa rzecz dyspozycyjności i  posłuszeń-
stwa wobec Jezusa Chrystusa. Dlatego, jak stwier-
dza J. Ratzinger: „Kapłan szuka ludzi i chce ich zebrać 
w  nowym Człowieku Jezusie Chrystusie, w  świętej 
wspólnocie Kościoła Bożego”44. Jest to niezwykle 
istotne stwierdzenie z punktu widzenia sakramentu 
kapłaństwa i  jego duchowości, ponieważ wskazuje 
na kapłana nie tylko tego, który jest „pośrednikiem” 
i „mediatorem”, ale jego życie jest przestrzenią uświę-
cania innych. Nie jest zatem obojętne w tym kontek-
ście uwzględnienie ex opere operantis. Mamy w  ten 
sposób zwrócenie uwagi na wagę kapłana i kapłań-
stwa ulokowanego w  jego człowieczeństwie. Bar-
dzo często zwracamy uwagę i  kładziemy nacisk na  
ex opere operato, które jest niewątpliwie słuszne, jed-
nakże w  kontekście sakramentalności kapłaństwa 
i  jego misyjno-posłanniczej roli nie bez znaczenia 
pozostaje kondycja nadprzyrodzona kapłana. Tym 
bardziej, że komunijność posłannictwa misyjnego 
uwzględnia konieczność autentycznego i  żywego 
świadectwa45. Teolog communio ks. M. Jagodziński 
stwierdza, idąc za W. Kasperem oraz K. Rahnerem,  

43 Por. K. Ratzinger, Kościół pielgrzymująca wspólnota wiary, tł. W. Szy-
mona, Kraków 2005, s. 142.

44 J. Ratzinger, Głosiciele Słowa, dz. cyt., s. 340. 
45 Por. B. Hume, To be a Pilgrim, Londyn 2000, s. 141.
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że zarówno głoszenie słowa Bożego, jak również 
sprawowanie urzędu pasterskiego posiada charakter 
komunikacyjno-komunijny. Ten sposób postrzegania 
znalazł swoje odzwierciedlenie w  pewnej przebu-
dowie modelu eklezjalnego. Dlatego, jak postuluje, 
konieczne jest zaangażowanie człowieka, w którym 
został utrwalony charyzmat święceń46. 

2. Duchowość eklezjalna  
a duchowość kapłańska 

Relacja kapłana do Kościoła ukazuje aspekty ważne 
z punktu widzenia jego istoty. Ks. W. Słomka odwołu-
jąc się do wypowiedzi Juana Esquerda Bifeta, eksperta 
w  tej dziedzinie na VIII Zwyczajnym Synodzie Bisku-
pów w 1990 roku stwierdza, że Jezus Chrystus, który 
jest Arcykapłanem i Pośrednikiem pomiędzy Bogiem 
a  człowiekiem istnieje i  działa w  Kościele i  poprzez 
Kościół, który sprawuje kapłaństwo powszechne, ale 
w wyjątkowy sposób poprzez kapłaństwo hierarchicz-
ne pozwalające urzeczywistniać słowo Boże i  realną 
obecność poprzez Misterium Paschalne47. Sięgając 
do nauki Jana Pawła II zawartej w Pastores dabo vobis, 
która w ogromnej mierze jest wykładnią, znajdujemy 
następujące stwierdzenie: „To właśnie w  tajemnicy 
Kościoła, będącej tajemnicą komunii trynitarnej na-
cechowanej przez wymiar misyjny, ujawnia się tożsa-
mość chrześcijańska, a więc i również specyficzna toż-
samość kapłana i  jego posługi. Prezbiter bowiem, na 
mocy konsekracji otrzymanej w sakramencie święceń, 

46 Por. M. Jagodziński, Sakramenty, dz. cyt., s. 393-394.
47 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 65.
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zostaje posłany przez Ojca za pośrednictwem Jezusa 
Chrystusa, Głowy i Pasterza Ludu Bożego, do którego 
upodabnia się w sposób szczególny, aby żyć i działać 
w mocy Ducha Świętego w służbie Kościoła i zbawie-
nia świata”48. 

Identyfikacja Jezusa Chrystusa z Kościołem spra-
wia, że sakramentalne kapłaństwo, którego jest źró-
dłem oraz autorem nabiera eklezjalnego wymiaru. 
Bardzo znaczące są słowa, które wypowiada Chry-
stus w swojej modlitwie: „Ojcze święty, zachowaj ich 
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My sta-
nowili jedno. (...) jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał” (J 17,11.21). Jezus Chrystus, któ-
ry jest tajemnicą i  podstawą Kościoła jednocześnie 
jest kluczem poznania i  zrozumienia tożsamości 
kapłańskiej w  relacji do Kościoła. Papież powołując 
się na słowa Ojców Synodu stwierdza, że: „...kapłan 
pełni swój urząd nie tylko w  Kościele, lecz również 
wobec Kościoła. Kapłaństwo wraz ze słowem Bożym 
i sakramentalnymi znakami, którym służy, należy do 
konstytutywnych elementów Kościoła. Prezbiter jest 
całkowicie oddany Kościołowi i  służy wspólnemu 
kapłaństwu całego Ludu Bożego, jest ustanowiony 
kapłanem nie tylko dla kościoła lokalnego, ale rów-
nież dla Kościoła powszechnego, w  jedności z  bi-
skupem....”49. Sobór Watykański II dotykając tej rela-
cji stwierdza: „Prezbiterzy, wzięci z ludzi i postawieni 
dla ludzi w tych sprawach, które wiodą do Boga, aby 
ofiarowali dary i ofiary za grzechy, żyją z innymi ludź-

48 PDV 12.
49 PDV 16.
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mi jako braćmi”50. Jak więc widzimy sakramentalno-
-apostolska posługa kapłańska w Kościele dokonuje 
się i  jest nakierowana na Kościół. Można zatem po-
wiedzieć, że nie ma racji sakramentalne kapłaństwo, 
które nie pozostaje w duchowej i w fizycznej komu-
nii z Kościołem51.

Z drugiej zaś strony nie można zapomnieć o bar-
dzo istotnym stwierdzeniu, które dotyczy wzajemnej 
relacji Kościoła żyjącego kapłaństwem powszechnym 
oraz powołanych i  konsekrowanych sakramentem 
kapłaństwa. Wprawdzie słowa te już były cytowane 
ale dla jasności i przejrzystości zagadnienia należy je 
przytoczyć właśnie w  tym kontekście: „Kapłaństwo 
zaś powszechne wiernych i  kapłaństwo urzędowe, 
czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą a  nie stop-
niem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządko-
wane...”52. Kapłan, który „z  ludzi brany, dla ludzi bywa 
ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga...” 
(Hbr 5,1-5), występuje in persona Christi i  sprawuje 
pośrednictwo w duchu Jedynego Pośrednika Jezusa 
Chrystusa, wobec wspólnoty Kościoła53. Przytoczone 
słowa św. Pawła nakreślają doskonałą przestrzeń ana-
lizy relacji kapłana wobec Kościoła. Stały się one dla 
ojców Soboru Watykańskiego II punktem wyjścia do 
takiego właśnie opisu54.

Kościół jako społeczność wierzących i  Ciało Mi-
styczne jest communio powstałym poprzez chrzest 

50 DK 3.
51 Por. J. Warzeszak, U podstaw gorliwości kapłańskiej, Warszawa 1989,  

s. 120-144; M. Tatar, Duchowość pokoju, dz. cyt., s. 422.
52 KK 10.
53 Por. KK 10.
54 Por. tamże.
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św. włączający w  Jezusa Chrystusa (por. Rz 6,3-4;  
Ef 4,5)55. Jego rzeczywistość zawiera w sobie zarów-
no elementy świętości wynikające z realnej obecno-
ści Jezusa Chrystusa, jak również grzeszność pocho-
dzącą ze słabości człowieka, którego natura została 
skażona przez grzech. Bóg z tej wspólnoty wzywa do 
świętości wszystkich na drodze powołania chrześci-
jańskiego. Jednakże na mocy powołania szczegóło-
wego i święceń kapłańskich niektóre osoby stanowią 
pomost permanentnego nawracania się wierzących 
całego Kościoła. Są pośrednikami w przekazie depo-
zytu wiary i  sprawowania sakramentów. Nie jest to 
zatem ich zasługą osobistą, ale łaską powołania i wy-
brania. Możemy więc powiedzieć, za Janem Pawłem 
II, że Kościół „rodzi i  wychowuje powołania”, a  wła-
ściwie dokonuje tego sam Jezus Chrystus w swoim 
Kościele56. 

Kapłańska droga uświęcająca, jako powołanie 
szczegółowe, realizuje się w  Kościele, ponieważ to 
on posiada pełnię środków prowadzących do zba-
wienia. Jednocześnie jest to dziedzictwo i  spuścizna 
apostolska, w  którą wpisane jest powołanie kapłań-
skie każdego, kto świadomie i w pełni wolności na nie 
odpowie pozytywnie. Dlatego należy podkreślić za 
adhortacją, że swój urząd pełni każdy kapłan „nie tylko 
w Kościele, lecz również wobec Kościoła”57. Zrozumie-
nie i  przyjęcie tej prawdy posiada szczególną wagę, 
ponieważ oznacza, że całość życia kapłańskiego wpi-
sana jest w  ciągłość życia Kościoła. Nie można więc 

55 Por. tamże; B. Hume, Light in the Lord, Collegeville, Minnesota 1993,  
s. 88, Towards a Civilisation of Love, Londyn 1988, s. 16.

56 Por. PDV 35.
57 Tamże 16
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mówić o  pełnieniu określonych funkcji czasowych 
związanych ze święceniami lub posiadania „zawodu 
i  specjalizacji” w  Kościele. Tak jak nieprzerwana jest 
obecność w  swoim Kościele jego Głowy, podobnie 
kapłan całym swoim życiem wpisany jest w jego natu-
rę i rzeczywistość58. Odwołując się do wskazań Soboru 
Watykańskiego II należy stwierdzić: „Kapłan urzędowy, 
dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud ka-
płański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystu-
sa (in persona Christi) Ofiarę Eucharystyczną i składa ją 
w imieniu całego ludu....”59. Wzajemna relacja Kościoła 
i  kapłaństwa tworzy niezwykły obraz zróżnicowania 
i  zależności, przy jednoczesnym kształtowaniu wła-
ściwej tożsamości obu stron. Jak twierdzi ks. prof. W. 
Słomka niedopuszczalna jest hegemonia lub ekspan-
sjonizm zarówno wspólnoty wierzących w  stosunku 
do kapłaństwa, jak również kapłana w  stosunku do 
Kościoła. Twierdzi wprost, że życie i posługa w Koście-
le wymaga zrozumienia następującej prawdy: „nikt nie 
ma prawa do klerykalizowania innych stanów życia, 
ale też nikt nie ma takiego prawa do laicyzowania ka-
płanów i osób konsekrowanych, czy też monarchizo-
wania kapłanów i ludzi świeckich”60.

Życie Kościoła i  w  Kościele ujawniające potrzebę 
właściwej każdemu powołaniu tożsamości, wskazuje 
na nieustanną konieczność życia i rozwijania charyz-
matycznej łaski powołania. Tak powstaje cały integralny 
obraz Kościoła, w którym coraz bardziej widoczny jest 

58 Por. J. Misiurek, Nauka Soboru Watykańskiego II o prezbiteracie, w: 
Homo meditans, t. XIV, Kapłan pośród ludu kapłańskiego, Lublin 1993, 
s. 83.

59 KK 10.
60 W. Słomka, Duchowość, dz. cyt., s. 74.



69

Duchowość eklezjalna a duchowość kapłańska

doświadczalny Jezus Chrystus. Tym samym zarówno 
kapłaństwo, jak i inne powołania stają się coraz bardziej 
czytelnym znakiem świętości. Jest to spełnianie Jego 
wezwania do świadectwa (por. J 8,31; 13, 35; 15,8). 
Zgodnie z  ewangelicznym wezwaniem, Jan Paweł II 
twierdził: „Świętość – zarówno w życiu papieży, którzy 
są znanymi postaciami historycznymi, jak i  w  życiu 
skromnych wiernych świeckich i  duchownych, 
pochodzących ze wszystkich kontynentów globu  
– okazała się rzeczywistością, która lepiej niż cokolwiek 
innego wyraża tajemnicę Kościoła”61.

Słowa św. Pawła dotyczące ustanawiania kapła-
nów dla spraw odnoszących się do Boga (por. Hbr 
5,1), wprowadzają nas w zagadnienie dotyczące celu 
święceń kapłańskich. Podstawą jest posłannictwo ja-
kie otrzymali Apostołowie oraz ich następcy (por. Mt 
28,9-20). Misja ta nadaje bardzo wyraźny kierunek „ku”. 
Zatem należy stwierdzić, że osoba przyjmująca świę-
cenia kapłańskie i wchodząca w strukturę hierarchicz-
ną oddaje się do dyspozycji Jezusa Chrystusa i  Jego 
Kościoła. Łaska powołania do sakramentalnego ka-
płaństwa nie jest jego osobistą prywatną własnością, 
ale charyzmatyczny dar jest dla posługi innym czyli lu-
dowi Bożemu w Kościele powszechnym i partykular-
nym62. Szczególnego znaczenia nabierają słowa Jana 
Pawła II skierowane w czasie Kongresu: „Kapłan, który 
odpowiada na skierowane do niego powołanie, po-
trafi ze spełnianej przez niego posługi uczynić przed-
miot miłości, stąd Kościół i  ludzie stają się głównym 
obiektem jego zainteresowania. (...) Dar z  siebie nie 

61 Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte, Rzym 06.01.2001, 7.
62 Por. KK 18-29; PDV 17; J. Misiurek, Nauka, dz. cyt., s. 84-85.
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ma granic, nosi bowiem cechy oddania apostolskiego 
i misyjnego Chrystusa Dobrego Pasterza”63. 

Sobór Watykański II swoich dokumentach nakre-
śla zasadniczy charakter powołania kapłana do służby 
w Kościele i Kościołowi64. Wynika z nich bardzo szcze-
gółowo opracowany charakter życia i postawy kapłań-
skiej, która jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Jest 
to bardzo szeroko pojęta i  traktowana odpowiedzial-
ność nie tylko za siebie i rozwój swojego powołania na 
drodze do świętości, ale także za komunię w Kościele. 
Odwołując się do Presbyterorum ordinis należy stwier-
dzić, że każdy kapłan jest wybrany, ale nie jest odsepa-
rowany od wspólnoty wierzących. Separacja tworzy 
bardzo poważne niebezpieczeństwo przehierarchizo-
wania postawy. Stąd, jak stwierdza Sobór, pomimo, że 
są ze świata to także w pewnym sensie nie należą do 
niego, ponieważ nie mogą się do niego upodabniać65. 
W  Pastores dabo vobis znajdujemy bardzo wyraźne 
wskazanie, które porządkuje posłanniczy charakter ży-
cia i posługi kapłańskiej: „Jest sługą Kościoła – komunii, 
ponieważ – w jedności z biskupem i w ścisłej więzi z ca-
łym prezbiterium – tworzy jedność wspólnoty kościel-
nej, w  której współistnieją zgodnie różne powołania, 
charyzmaty i posługi. Jest wreszcie sługą Kościoła – mi-
sji, ponieważ dzięki niemu wspólnota głosi Ewangelię 
i  daje świadectwo”66. Już sam początek Presbyterorum 
ordinis uwypukla ten podwójny wymiar kapłaństwa 

63 Jan Paweł II, Przemówienie do kapłanów uczestniczących w kongresie 
zorganizowanym przez Konferencję Episkopatu Włoch, 04.11.1980: 
Insegnamenti, III/2 (1980), 1055.

64 Por. KK 10; 17; III; DK I; II.
65 Por. DK 3.
66 PDV 16.
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wobec Kościoła. Rozdz. I wskazuje na biblijne podstawy 
tego zagadnienia. Uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa 
Chrystusa posłanego przez Ojca (por. J 10,36) wskazu-
je na charakter posłanniczy powołania. Odwołanie do 
nauki św. Pawła (por. Rz 12,4) uzasadnia różnorodność 
posług jakie spełnia kapłan we wspólnocie Kościoła dla 
jego jedności dobra czyli uświęcenia. Należy pamię-
tać w  tym wszystkim o  nadrzędnym celu, który musi 
przyświecać wszystkim dziełom, a mianowicie: „Celem 
zatem, do którego zmierzają prezbiterzy przez posługę 
i życie, jest chwała Boga Ojca w Chrystusie”67.

Idąc za Dekretem Soboru Watykańskiego II może-
my wyróżnić następujące obowiązki kapłana. Przede 
wszystkim jest to przepowiadanie słowa Bożego zgod-
nie ze wskazaniem Jezusa Chrystusa (por. Mk 16,15; 
Mt 28,19-20) oraz nauki apostolskiej (por. Gal 2,5; 1 P 
2,12). Następnym jest uświęcanie swojej osoby oraz 
wiernych poprzez sprawowanie sakramentów św. oraz 
sakramentaliów. Szczytem, który jednoczy tę posługę 
jest Eucharystia. Ona jest źródłem i jednocześnie celem 
całej posługi kapłańskiej. Zjednoczenie z Jezusem Chry-
stusem to nieustanne przywracanie z Nim komunii po-
przez sakrament pokuty (por. Mt 4,17)68. Nieustanna 
metanoia to cała droga uświęcająca kapłana i powie-
rzonej wspólnoty wierzących oraz tych, którzy poszu-
kują Boga. Należy podkreślić także znaczenie modlitwy 
za Kościół i wszystkich, którzy stanowią to nadprzyro-
dzone Ciało. Kapłan jakby „z urzędu” sprawuje Liturgię 
Godzin69. Idąc za wskazaniem nauki soborowej nale-

67 DK 2.
68 DK 4;5; PDV 26.
69 Por. tamże 6; M. Tatar, Uświęcający rytm czasu wyznaczony Liturgią 

Godzin, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. VI, Radom 2004, s. 413-428.
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ży stwierdzić, że kapłan powinien być „bratem wśród 
braci”70. Słowa te w kontekście całego II rozdz. Dekretu 
przywołują prawdę o  konieczności świadectwa. Ono 
we współczesności odgrywa niezmiernie ważną rolę. 
Wielokrotnie na ten aspekt zwracał uwagę Jan Paweł 
II, upatrując w  takiej postawie środek na postępujące 
zeświecczenie i dechrystianizację71.

3. Misyjno-ewangelizacyjne świadectwo  
Kościoła i kapłaństwa

Kluczowym terminem, który dzisiaj na terenie teo-
logii, a także działania pastoralnego odgrywa kluczo-
wa rolę jest „nowa ewangelizacja”. Należy zaznaczyć, 
że mimo dość powszechnego zastosowania, ciągle 
mamy problem z  wyjaśnieniem jego znaczenia. Ze 
względu na znaczenie dla podjętego problemu, ko-
nieczne staje się przynajmniej skrótowe jego wyja-
śnienie. Wielu publicystów oraz teologów obserwu-
jących publikacje i  działania pasterskie Jana Pawła II 
twierdzi, że po raz pierwszy tego terminu użył on pod-
czas pierwszej pielgrzymki w Polski w Mogile-Nowej 
Hucie, mówiąc o  krzyżu jako znaku dotarcia Dobrej 
Nowiny:  „Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, 
że dotarła już Dobra Nowina o  zbawieniu człowieka 
przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje 
znak, że rozpoczyna się ewangelizacja.” (…) „Otrzy-
maliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te 
nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewan-
gelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdy-

70 DK 9.
71 Por. PDV 33; J. Misiurek, Nauka, dz. cyt., s. 84-85; W. Słomka, Ducho-

wość, dz. cyt., s. 75-81.
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by druga, a  przecież ta sama co pierwsza”72. W  spo-
sób jednak wyraźny termin ten zabrzmiał w Ameryce 
Łacińskiej przygotowując ją na rocznicę pięćsetlecia 
ewangelizacji. Wówczas zaznaczył, że należy ją rozu-
mieć jako nową w  zapale, metodach oraz wyrazie73. 
Tę znaczeniowość „nowej ewangelizacji” odnajdujemy 
także w  enc. Veritatis splendor, w  której wskazuje na 
nią jako konieczność „głoszenia Ewangelii zawsze no-
wej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która 
musi być prowadzona „z  nową gorliwością, nowymi 
metodami i  z  zastosowaniem nowych środków wy-
razu”74. To spojrzenie na Kościół i  świat w kontekście 
„nowej ewangelizacji znalazło także swój wyraz, choć 
nie bezpośredni w enc. Redemptoris missio, w nastę-
pujących słowach: „Misja Chrystusa Odkupiciela, po-
wierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej 
wypełniona do końca. Gdy u  schyłku drugiego ty-
siąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem 
ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero 
się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować 
wszystkie nasze siły”75.

72 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Opactwem 
OO. Cystersów w Mogile 09.06.1079r., w: Dzieła zebrane, t. IX, Kraków 
2008, s. 149.

73 Por. Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Rady 
Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, n. 4/1983, s. 29.

74 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 06.08.1993, 106.
75 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (dalej RM), Rzym 07.12.1990, 

1; M. Tatar, Duchowość pokoju, dz. cyt., s. 443. Bardzo cenne jest ujęcie 
angielskiego kardynała: „B. Hume uważa, że istnieje konieczność «no-
wej ewangelizacji», która opiera się na rozwoju duchowo-formacyj-
nym wspólnot Kościoła i to jest pierwszy wymiar nieustannej ewan-
gelizacji wewnątrzeklezjalnej. Drugi wymiar to misyjność ad gentes 
oraz reewangelizacja społeczeństw, które odeszły od życia ewange-
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Analiza natury kapłaństwa oraz jego relacji do Ko-
ścioła bardzo wyraźnie wskazuje na prawdę o  ukie-
runkowaniu misyjnym. Wynika ono z wyraźnego na-
kazu Jezusa Chrystusa, który otrzymuje każdy kapłan 
a także Kościół jako całość (por. Mk 3,13-14; 16,15-16; 
Mt 28,19-20; Łk 4,43; J 20,21-23; Dz 4,20). Prawdę o po-
wszechności powołania do dzieła misyjnego Jan Pa-
weł II prezentuje następującymi słowami: „Królestwo 
dotyczy wszystkich ludzi, społeczeństwa, całego świa-
ta. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać i popierać 
Boży dynamizm, który jest obecny w  ludzkiej histo-
rii i  ją przekształca”76. Dynamizm misyjny jest zatem 
w  pełni kompatybilny z  powszechnym powołaniem 
do świętości77 i nie można mówić o życiu uświęcają-
cym chrześcijanina, które wykluczałoby powołanie do 
misyjności.

W tym uniwersalistycznym kontekście warto także 
spojrzeć na sytuację świata, do którego skierowane jest 
powołanie misyjne78. Pewna diagnoza jest konieczna 
nie tylko ze względów pastoralno-pragmatycznych, 
ale pozwala odczytać pragnienie przyjęcia Ewangelii 
i otwarcia na nią. Pośród wielu diagnoz, które dzisiaj po-
wstają i są owocem prac takich dziedzin jak socjologia, 

licznego. Opiera się w swoim twierdzeniu na tych tekstach biblijnych, 
które zostały przytoczone, ale jednocześnie wskazuje na dziedzictwo 
oraz przykład św. Benedykta, św. Cyryla oraz św. Metodego. Z tego 
względu kluczowym pojęciem, które wyraża właściwy sens ewange-
lizacji i roli Kościoła jest w teologii kard. Hume’a termin „mission”, któ-
ry zaczerpnął z nauki Soboru Watykańskiego II. Obejmuje on zarów-
no przekaz prawdy ewangelicznej, działanie ewangelizacyjne oraz 
kształtowanie kultury przenikniętej obecnością Jezusa Chrystusa”.

76 Tamże 15; M. Tatar, Duchowość pokoju, dz. cyt., s. 441.
77 Por. KK V.
78 Por. KDK 53; DM 6.
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etyka, politologia itp., znajdują się także analizy teolo-
giczne. Oczywiście, uwzględniają one wyniki badań 
innych dziedzin ale przede wszystkim postrzegają tę 
sytuację w kategoriach nadprzyrodzonych. Bardzo traf-
ną diagnozę znajdujemy w dokumencie Jana Pawła II 
Ecclesia in Europa, w którym mamy do czynienia z pod-
kreśleniem narastania tendencji sekularystycznych, bę-
dących wynikiem utraty pamięci i dziedzictwa chrześci-
jańskiego. Owocem tego procesu jest horyzontalizm, 
fragmentaryzacja, agnostycyzm, egocentryzm, izola-
cjonizm, kryzys wartości a także godności osoby, rozpad 
małżeństwa i  rodziny, postawy rasistowskie, materia-
lizm, pragmatyzm, relatywizm, hedonizm79. Ta diagno-
za współbrzmi z tą, którą zaprezentował papież Bene-
dykt XVI, wykazując tendencje degradacji filozoficznej. 
Począwszy od czasów Francisa Bacona – angielskiego 
filozofa (22.01.1561-09.04.1626), który zaproponował 
rozwód postępu w  rozwoju człowieka z  kontekstem 
teologicznym, mamy do czynienia z degradacją. Pew-
ną apoteozę znalazła ona w  nazizmie, zbrodniczym 
stalinizmie oraz całej różnorodności systemów oraz 
działań totalitarnych80. W  jego opracowaniach, jako 
profesora teologii, znajdujemy jeszcze jedną, bardzo 
istotną analizę. Jego refleksja nad sytuacją Kościoła XX 
w. znajduje porównanie do biblijnej wieży babilońskiej. 
Podkreśla, że główną przyczyną, którą należy podkre-
ślić jest nieufność w relacjach współczesnego człowie-
ka. To destabilizuje Kościół wewnętrznie, ale także rodzi 

79 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 
28.06.2003, 7-10.

80 Por. Benedykt XVI, Encyklika: Spe salvi, Rzym 30.11.2007, 16-21;  
J. Ratzinger, Wiara-prawda-tolerancja, Kielce 2004, s. 46-63; 94-105; 
188-203.
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poważne utrudnienia w dziele misyjnym. Taka sytuacja 
musi rodzić indywidualizm, subiektywizm oraz relaty-
wizm. Zawężenie widzenia świata i poznawania go do 
skrajnego empiryzmu, także efektu nieufności, zamy-
ka człowieka w jego ciasnym kręgu jego postrzegania 
oraz oceny. Bardzo jednoznacznie określa J. Ratzinger 
sytuację Kościoła: „Perspektywa teraźniejszości zmieni-
ła nasze spojrzenie na Kościół również w  tym sensie, 
że praktycznie widzimy go tylko w   aspekcie naszych 
zdolności twórczych, z perspektywy pytania, co można 
z tego zrobić”81. 

Kryzys wiary oraz postulat „śmierci Boga” jest bar-
dzo realnym zagrożeniem, które nie pozostaje na ze-
wnątrz, ale wnika do wnętrza Kościoła, jak stwierdza 
późniejszy papież. Mamy do czynienia z niezwykłym 
paradoksem, w  którym odrzucenie Chrystusa wiąże 
się z  tzw. „postępowym chrześcijaństwem”, a  wynika 
on z postrzegania Kościoła nie jako misterium i sakra-
mentu obecności Jezusa Chrystusa, ale z  jego funk-
cjonalizmu82. To bardzo istotne zauważenie, ponieważ 
nie tylko jest obroną przed aktywizmem i herezją ak-
cji, ale wprost wskazuje na charakter działania Kościoła 
w jego posłannictwie misyjnym. Uświadamia niebez-
pieczeństwo pewnej zamiany oraz sprowadzenia za-
równo Kościoła, jak również kapłaństwa, do poziomu 
instytucji społeczno-charytatywnej. Kolejnym bardzo 
istotnym problemem w  obliczu posłannictwa misyj-
no-ewangelizacyjnego jest podział chrześcijan. Spra-
wia on, że stają się oni nieczytelnym znakiem i niewia-
rygodnym świadkiem. W  sposób równie „skuteczny” 

81 J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów, w: Opera omnia, t. VIII/2, tł. 
W. Szymona, [red.] K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2013, s. 1086.

82 Por. tamże, s. 1088.
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działają grzechy wewnątrz Kościoła, które zdarzyły się 
w przeszłości oraz aktualne83.

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące spo-
sobu i jakości świadectwa Kościoła i kapłanów w dziele 
posłanniczo-misyjno-ewangelizacyjnym, warto zwró-
cić uwagę na programowe podejście nauczania same-
go Kościoła w  tym względzie, zawartego w  Dekrecie 
Ad gentes divinitus Soboru Watykańskiego II, siedem 
redakcji tego tekstu w czasie obrad soborowych oraz 
fakt, iż osobiście w dyskusji brał udział papież i po burz-
liwej dyskusji ostatecznie przyjęty (07.12.1965). Po pre-
zentacji podstaw teologicznych, w  II rozdziale mamy 
do czynienia z dość pragmatycznym podejściem, któ-
re otwiera właśnie temat świadectwa i jego znaczenia 
oraz obligatoryjności ze strony każdego wierzącego 
i identyfikującego się z Kościołem. Jest ono konieczne 
zarówno ze względu na misje ad gentes, jak również ad 
intra samego Kościoła84. Podkreśla w  tym kontekście 
kluczową rolę biskupów i kapłanów85, kładąc nacisk na 
charakter powołania misyjnego kapłanów i ich współ-
pracy z misjonarzami świeckimi86.

83 Por. tamże, s. 1088-1089; M. Tatar, Duchowość pokoju, dz. cyt., s. 479-480.
84 DM 13. Bardzo istotne są następujące słowa ojców soborowych: 

„Gdziekolwiek Bóg stwarza okazję mówienia o tajemnicy Chrystu-
sowej, tam trzeba wszystkim ludziom śmiało i stanowczo mówić 
o żywym Bogu i o Jezusie Chrystusie, którego posłał dla zbawie-
nia wszystkich, aby niechrześcijanie za przyczyną Ducha Święte-
go uwierzyli i nawrócili się z własnej woli do Pana i  szczerze do 
Niego przylgnęli, gdyż On będąc „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) 
wszystkie ich duchowe oczekiwania zaspokaja, a nawet nieskoń-
czenie przewyższa”; B. Hume, Remaking of Europe, Londyn 1994, s. 
4-7.

85 Por. tamże 19.
86 Por. tamże 23; B. Hume, The Mystery of the Cross, Londyn 2008, s. 

110; To be a Pilgrim, dz. cyt., s 150-153; J. Mutiso-Mbinda, Ekumenizm 
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Bazując na dorobku Kościoła, Jan Paweł II, który 
jest niewątpliwym autorytetem, pozostawił znaczącą 
encyklikę dotyczącą misji Kościoła i  roli kapłaństwa. 
Stwierdził, już w samym wprowadzeniu do dokumen-
tu, że: „Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają 
wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześci-
jańskiemu nowy entuzjazm i  nowe uzasadnienie”87. 
Wskazując na prawdę o Kościele, który jest powszech-
nym „znakiem zbawienia”88, papież podkreśla powin-
nościowy i niezbywalny charakter głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, sprawowania sakramentów oraz by-
cia Jego świadkiem89. Jednocześnie, należy podkreślić, 
że posłannictwo misyjne i zapał misyjny jest owocem 
działania Ducha Świętego i posłuszeństwa człowieka 
(por. Mt 28,18-20; J 20,21-23; Dz 1,8; 2,17-17; 2, 22-39; 
3,12-26; 4,9-12; 5,29-32; 10,34-43; 13,16-41). To On 
kształtuje postawę Kościoła jako świadka, a także każ-
dego chrześcijanina (por. Dz 13,46-48) w całej historii 
świata90. Dlatego świadectwo w całokształcie uniwer-
salności Kościoła i  powołania misyjnego oraz misjo-
narskiego odgrywa zasadniczą rolę. Papież zachowu-
jąc zasadnicze znaczenie misji ad gentes91, podkreśla 
równie istotny obszar, którym jest cywilizacja i kultura 
post chrześcijańska, często określana jako ponowo-
czesna lub postmodernistyczna. Dlatego należy, jego 
zdaniem, skoncentrować świadectwo na konkretnych 

a  ewangelizacja, w: Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii,  
tł. R. Dziura, A. Halemba, [red.] S. Karotempler, Warszawa 1997, s. 177; 

87 RM 380.
88 Por. tamże 10.
89 Por. tamże 11, 29.
90 Por. M. Jagodziński, Misje. Teologia-historia-rzeczywistość, Radom 

20013, s. 34-35.
91 Por. tamże 37.
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areopagach, które systematyzuje w następującym po-
rządku: media, zaangażowanie na rzecz pokoju oraz 
rozwoju człowieka wraz z poszanowaniem jego praw, 
areopag kultury oraz obszarów badań naukowych 
i  stosunków międzynarodowych o  charakterze poli-
tyczno-społecznym92. 

To szerokie spektrum nakreślone przez papieża 
jest niejako prowokacją świadectwa posłanniczo- 
-ewangelizacyjnego. Dlatego idąc za słowami pa-
pieża Pawła VI, zawartymi w  jego adh. apost. Evan-
gelii nuntindi93, należy stwierdzić, że obecna sytuacja, 
której diagnoza została wcześniej zaprezentowana, 
wymaga tego szczególnego środka, którym jest 
świadectwo wynikające z  życia Ewangelią Jezusa 
Chrystusa oraz łaski sakramentów. Świadectwo także 
prowadzi do pogłębienia znajomości słowa Bożego 
oraz rozwoju sakramentalnego życia duchowego. 
Mamy więc do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. 
Kapłaństwo sakramentalne otwiera nieograniczone 
przestrzenie rozwoju człowieka w  tym względzie, 
ale także prowadzi do odpowiedzialności za stan 
Kościoła w świecie. Z tego względu, mówiąc o spe-

92 Por. tamże. 
93 Por. Paweł VI, Adhortacja apost. Evangelii nuntiandi, Rzym 08.12.1975, 

41. Są to słynne słowa papieża, które zaważyły na sposobie budowa-
nia zarówno teologii misji i ewangelizacji, jak również wymiarze prak-
tyczno-pastoralnym. Papież pisał wówczas: „Na początku, nie powta-
rzając nic z tego, co już powiedzieliśmy wyżej, trzeba przypomnieć, 
że w  Kościele za pierwszy środek ewangelizowania należy uważać 
świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, które trwa w nieroz-
łącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nieograniczonej gorącości 
ducha poświęcania się dla innych. Jak to ostatnio powiedzieliśmy do 
grupy świeckich, «człowiek naszych czasów chętniej słucha świad-
ków, aniżeli nauczycieli; a  jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami»”. 
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cyfice powołania w powołaniu, jakim jest powołanie 
misyjne w powołaniu kapłańskim i zakonnym, należy 
zauważyć konieczność rozwoju właściwej duchowo-
ści misyjnej, która rodzi autentyczną postawę świad-
ka. Należy stwierdzić, że jest to współczesny zasad-
niczy problem. Działalność pozbawiona świadectwa 
wynikającego z  żywej i  autentycznej relacji z  Jezu-
sem Chrystusem, musi prowadzić do aktywizmu 
socjalnego o  charakterze naturalistycznym94. Siłą 
rozwoju w duchowości misyjnej nadal pozostaje za-
sada „środków ubogich”, przy jednoczesnym propor-
cjonalnym zastosowaniu współczesnych środków 
bogatych, które są owocem rozwoju cywilizacyjne-
go. Dlatego Jan Paweł II, odwołując się do zasadni-
czych dokumentów Soboru Watykańskiego II, takich 
jak: Presbyterorum ordinis, Ad gentes, Optatam totius, 
wyraźnie postuluje: „Wszyscy kapłani winni mieć mi-
syjne serce i umysł, powinni być otwarci na potrze-
by Kościoła i świata, troskliwi wobec tych, którzy są 
najdalej, a zwłaszcza wobec grup niechrześcijan we 
własnym środowisku”95. 

Współczesna sytuacja Kościoła w świecie pozwala 
zauważyć, że przemiany mentalnościowo-cywilizacyj-
ne doprowadziły do sytuacji, w której stary chrześci-
jański kontynent, którym jest Europa należy uważać 
za przestrzeń misji ad gentes i  w  wielu wypadkach 
dotychczasowe metody ewangelizacyjno-misyjne 
znajdą na tym terenie żywe zastosowanie. Z tego po-
wodu, jak słusznie zauważa Jan Paweł II, konieczne jest 
ożywienie ducha misyjnego i praca formacyjna w tym 

94 Por. M. Jagodziński, Misje, dz. cyt., s. 43-47; 158-162.
95 RM 67.
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względzie wszystkich chrześcijan: „Pracy tej nie nale-
ży bynajmniej pojmować jako marginalnej, ale trzeba 
stawiać ją w centrum życia chrześcijańskiego. Tematy-
ka misyjna może stanowić ogromną pomoc dla nowej 
ewangelizacji narodów chrześcijańskich: świadectwo 
misjonarzy jest bowiem pociągające również dla tych, 
którzy są daleko, i dla niewierzących i przekazuje war-
tości chrześcijańskie”96.

Zakończenie
Zagadnienie misji, misyjności i  misjologii zawsze 

pozostanie aktualne w Kościele i w świecie. Jednocze-
śnie jest ono kluczowe dla rozwoju rozumienia i prze-
żywania kapłaństwa, ponieważ jest z  nim związane 
w sposób nierozdzielny, będąc w samej jego naturze. 
Zarówno kapłaństwo, jak również powołanie misyjne 
oraz misjonarskie, rozumiane w sposób szeroki, spo-
tykają się w  przestrzeni i  czasie Kościoła. Nigdy nie 
jest to działanie prywatne misjonarza oraz Kościoła 
partykularnego. Powszechność Kościoła, którą nale-
ży rozumieć i  przyjmować pod każdym względem, 
sprawia, że realizacja wezwania Jezusa Chrystusa ma 
urzeczywistniać się przy Jego obecności i  asystencji 
„aż do końca świata” (Mt 28,20). Mogą zmieniać się 
środki realizowania tego posłannictwa, które w proce-
sie inkulturacji w  sposób właściwy przekazują słowo 
Boże i przygotowują do przyjęcia sakramentów świę-
tych. Pozostaje jednak sama istota misyjności, która 
jest niezmienna. Misja posłanniczo-ewangelizacyjna 
o charakterze powszechnym czyli dotycząca wszyst-

96 Tamże 83.
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kich ludzi każdego czasu jest powołaniem w każdym 
powołaniu i znajduje szczególny wyraz w powołaniu 
kapłańskim. Wymaga także autentycznego i  żywego 
świadectwa, które należy określić jako owoc rozwoju 
duchowego i jednocześnie wezwanie do niego.
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RADOŚĆ GŁOSZENIA EWANGELII

„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, 
którzy spotykają się z Jezusem” – tym stwierdzeniem 
rozpoczyna papież Franciszek swoją programową 
adhortację apostolską Evangelii gaudium. Już w  tych 
pierwszych słowach dominuje entuzjazm duszpa-
sterza, i to duszpasterza latynoamerykańskiego, który 
ukazuje w  tym dokumencie całą swoją spontanicz-
ność, zapał w głoszeniu Ewangelii oraz wrażliwość na 
stan duchowy i  życie odbiorców Ewangelii. Radość 
głosiciela i  słuchaczy Ewangelii rozkwita, jeśli są oni 
wśród tych, „którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają 
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej 
pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość za-
wsze rodzi się i odradza” (EG nr 1). Ta radość udziela 
się przede wszystkim ubogim, gdyż „społeczeństwo 
technologiczne zdołało pomnożyć okazje do przy-
jemności, lecz nie przychodzi mu łatwo doprowadzić 
do radości” (EG nr 7).
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1. Misyjność czyli zaangażowanie w dobro
Papież Franciszek wzywa wszystkich uczniów 

Chrystusa bez wyjątku do zaangażowania ewan-
gelizacyjnego, gdyż „dzielenie się dobrem sprawia, 
że ono się umacnia i  rozwija. (...) Nie powinny więc 
nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: «miłość 
Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5,14); «Biada mi 
[...], gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9,16)” (EG 
nr 10). Przez ewangelizację odkrywamy „głębokie 
prawo rzeczywistości: życie wzrasta i  staje się doj-
rzałe, w miarę jak ofiarujemy je za życie innych. Tym 
właśnie jest misja” (nr 10). Przy tym mówiąc o „misji” 
Kościoła przypomina o  trzech podstawowych ob-
szarach ewangelizacji: duszpasterstwie zwyczajnym, 
które ma rozpalać serca wierzących; o  środowisku 
osób ochrzczonych, które jednakże nie żyją zgodnie 
z wymogami chrztu św., nie przynależą całym sercem 
do Kościoła, nie doświadczają już pociechy płynącej 
z  wiary oraz o  głoszeniu Ewangelii tym, którzy nie 
znają Jezusa Chrystusa lub zawsze Go odrzucali (EG 
nr 14). O tym ostatnim wezwaniu papież Franciszek 
mówi – za Janem Pawłem II – że „należy troszczyć 
się żywo o przepowiadanie skierowane do tych, któ-
rzy stoją z dala od Chrystusa, gdyż jest to pierwsze 
zadanie Kościoła. Działalność misyjna stanowi tak-
że dziś największe wyzwanie dla Kościoła, a sprawa 
misji winna być na pierwszym miejscu”. Podkreśla za 
biskupami Ameryki Łacińskiej, „że trzeba koniecznie 
dokonać przejścia od duszpasterstwa zwykłego za-
chowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecy-
dowanie misyjnego. Zadanie to jest nadal źródłem 
wielkiej radości Kościoła” (EG nr 15).
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W adhortacji papież Franciszek nie definiuje misji 
ad gentes, ale wyraźnie widać, że odchodzi od geo-
graficznego pojmowania misji, na rzecz człowieka 
potrzebującego Ewangelii. Stąd zachęca: „bądźmy we 
wszystkich regionach ziemi w permanentnym stanie 
misji” (EG nr 25). W adhortacji nie pojawia się termin 
misjonarz, a  jednak słowa „misje”, „misyjny” pojawiają 
się często, zawsze w kontekście czegoś dobrego, ra-
dosnego, gorliwego, podstawowego. I tak mówi o mi-
syjnym nawróceniu, które nie może pozostawić rzeczy 
w takim stanie, w  jakim są (EG nr 25). Marzy o „opcji 
misyjnej”, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, 
style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościel-
ne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewan-
gelizowania współczesnego świata, niż do zachowa-
nia stanu rzeczy” (EG nr 27). Wskazuje, że parafia jest 
centrum stałego misyjnego posyłania (EG nr 28). „Ko-
munia misyjna” kojarzy mu się z  ideałem pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały 
jedno serce i  jeden duch (EG nr 31). Zaś „duszpaster-
stwo w  kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z  wy-
godnego kryterium duszpasterskiego, że zawsze się 
tak robiło”, prowadząc wszystkich do śmiałości i  kre-
atywności stylu i metodach ewangelizacyjnych swojej 
wspólnoty (EG nr 33). Nie ma ono „obsesji na punkcie 
niespójnego przekazu doktryn, które próbuje się na-
rzucić. Gdy przyjmujemy cel duszpasterski i  styl mi-
syjny, który rzeczywiście dotarłby do wszystkich bez 
wyjątku i bez wykluczeń, to przepowiadanie skoncen-
truje się na tym, co istotne, na tym, co jest piękniejsze, 
większe, bardziej pociągające i  jednocześnie bardziej 
potrzebne” (EG nr 35).
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2. Cały Kościół jest misyjny
 „Cały Kościół jest misyjny, cały i  wszędzie” – 

te dobrze znane słowa Jana Pawła II, wytworzyły 
w  niektórych środowiskach kościelnych specyficz-
ną mentalność, która wychodzi z  założenia, że sko-
ro cały Kościół „jest misyjny, cały i  wszędzie”, to Ko-
ściół w  Polsce także potrzebuje misji, nawracania, 
jest przecież tylu niewierzących czy źle wierzących, 
tylu takich, którzy źle się prowadzą, itp. Jednak punkt 
wyjścia stwierdzenia, że „cały Kościół jest misyjny, 
cały i wszędzie” pozostaje odwieczny plan Boga, któ-
ry chciał, by Kościół był dla ludzkości powszechnym 
sakramentem zbawienia. Wyraża to symbol wiary 
Nicejsko-Konstantynopolitański: „Wierzę w  jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół”. Chodzi tutaj 
o atrybut „powszechności Kościoła”. W tym atrybucie 
zawarta jest idea misyjnej natury Kościoła. Naświetla 
ją dobrze Sobór Watykański. Można się odnieść tutaj 
przede wszystkim do Konstytucji dogmatycznej o Ko-
ściele, zwłaszcza do numerów 13-17, które są punk-
tami wyjściowymi wszystkich innych tekstów, doty-
czących misji, wraz z Dekretem o działalności misyjnej 
Kościoła. Konstytucja dogmatyczna o  Kościele pod-
kreśliła, iż powszechność Kościoła jest istotną cechą 
„nowego Ludu Bożego”.

3. Kościół – powszechny sakrament zbawienia
Wyrażeniem najbardziej charakterystycznym na 

określenie Kościoła, używanym wielokrotnie przez 
Sobór Watykański II było sformułowanie „powszechny 
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sakrament zbawienia” (KK 1, 9, 48; KDK 42, 45)97. Zosta-
ło ono użyte już na początku Konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele jako podstawowa idea nowej eklezjolo-
gii, promowanej przez Sobór. To wyrażenie zawiera 
w sobie podstawowy charakter widzialnej wspólnoty 
(sakrament – znak) oraz pośrednictwo (sakrament – 
skuteczne narzędzie), które to cechy są właściwościa-
mi Kościoła. W ten sposób połączył się w nim wymiar 
instytucjonalny i strukturalny z wymiarem duchowym 
i  charyzmatycznym. Takie ujęcie podkreśla, że pod-
stawowym sakramentem jest Kościół, który staje się 
miejscem spotkania interpersonalnego, powiązanego 
z kulturą. Kościół jawi się zatem jako sakrament pod-
stawowy, z  którego wszystkie inne sakramenty czer-
pią swój sens i wartość. Bóg chce, by każdy człowiek 
miał uczestnictwo w  zbawieniu ofiarowanym przez 
Jezusa Chrystusa przez pośrednictwo Kościoła, Jego 
wybranego ludu, który powołał i ukształtował w po-
rządku Nowego Przymierza. I Kościół jest postrzegany 
jako rozszerzenie w czasie i przestrzeni chwalebnego 
człowieczeństwa Chrystusa, Jego Ciała (1 Kor 12,27; 
Rz 12,5). Kościół nie jest tylko organizacją społeczną 

97 Łaciński termin sacramentum pojawił się w  II w. jako tłumaczenie 
greckiego mistèrion – terminu obecnego już w  greckiej wersji Sta-
rego Testamentu na określenie tajnego planu (Jdt 2,2) czy też ta-
jemnicy Boga w odniesieniu do historii ludzkiej (Dn 2,18-30). Słowo 
misterion nabiera z  czasem znaczeń dość elastycznych w  praktyce 
chrześcijańskiej. Ostateczne uporządkowanie terminu i jego znacze-
nia w języku łacińskim jest dziełem Piotra Lombarda, który w XII w. 
usiłował usystematyzować dziedzinę sakramentalną i oznaczył ściśle 
poszczególne sakramenty, których było siedem, odróżniając je od 
innych obrzędów, zwanych sakramentaliami. Szerzej o znaczeniu Ko-
ścioła jako powszechnego sakramentu zbawienia, uzasadniającego 
działalność misyjną Kościoła w: A. Seumois, Théologie missionnaire,  
t. 5, dz. cyt., s. 17-30.
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ochrzczonych, ale uczestniczy on realnie w uwielbio-
nym człowieczeństwie Chrystusa. Jest on wezwany 
do objawiania i rozwijania w świecie aż po wszystkie 
czasy siebie jako Sakramentu. Mówi o tym soborowy 
dekret Ad gentes podkreślając, że Bóg przez misje jaw-
nie realizuje historię zbawienia. Działalność misyjna 
uobecnia Chrystusa, sprawcę zbawienia, przez sło-
wo Ewangelii i  sprawowanie sakramentów (por. DM 
9). Kościół jako sakrament jest zatem jednocześnie 
objawieniem, pośrednictwem, przedłużeniem i  wy-
pełnieniem zbawczych planów realizowanych przez 
człowieczeństwo Chrystusa, w którym działa on jako 
zespolone z Nim narzędzie. To znaczy całe bogactwo 
pojęcia sakramentu podstawowego, odnoszonego 
do Kościoła, który precyzuje swoją naturę jako Lud 
Boży i  Ciało Chrystusa, pozwala na równoważenie 
w  nim wymiaru instytucjonalnego i  ludzkiego z  wy-
miarem duchowym i  eschatologicznym, kładąc przy 
tym nacisk na jego piękną cechę aktywnej działalno-
ści i  odpowiedzialności skutecznego narzędzia zba-
wienia dla całego świata. Soborowa Konstytucja o  li-
turgii, inspirując się tekstem św. Augustyna o Kościele 
ustanowionym jako Nowa Ewa wyjęta z ciała Nowego 
Adama, mówi, że dzieła odkupienia ludzi i  doskona-
łego uwielbienia Boga dokonał Chrystus głównie 
przez paschalne misterium Męki, Zmartwychwstania 
i chwalebnego Wniebowstąpienia: „Z boku umierają-
cego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sa-
krament całego Kościoła” (KL 5). Przez Chrystusa, który 
w pełni stał się zasadniczym (pierwszym) sakramen-
tem zbawienia, Kościół może istnieć jako sakrament 
podstawowy, złączony ściśle z uwielbionym człowie-
czeństwem Jezusa. 
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Kościół jest także powszechnym sakramentem 
zbawienia. To stwierdzenie wyjaśniane było m.in. 
przez Konstytucję dogmatyczną o  Kościele, która 
stwierdzała, że Kościół jest w Chrystusie niejako sa-
kramentem, czyli znakiem i  narzędziem wewnętrz-
nego zjednoczenia z  Bogiem i  jedności całego ro-
dzaju ludzkiego (por. KK 1). „Bo przecież Chrystus 
Pan założył jeden jedyny Kościół” (DE 1), a zbawienie 
ofiarowane przez Chrystusa ma wymiar powszech-
ny, skierowany do wszystkich, co jest zgodne z po-
wszechnym, zbawczym charakterem misji otrzy-
manej od Ojca. A  zatem konsekwentnie Kościół, 
kontynuując zbawczą misję Jezusa Chrystusa, ma 
być „dla wszystkich razem i dla każdego z osobna wi-
dzialnym sakramentem owej zbawczej jedności” (KK 
9). Stąd też dynamizm misyjny, który wypływa z samej 
natury Kościoła, sprawia, że „Kościół pielgrzymujący 
jest misyjny ze swej natury” (DM 2)98. Kościół działa 
także w sposób niewidzialny przez wpływ zbawczej 
łaski, która dotyczy nie tylko wiernych chrześcijan, ale 
także wszystkich ludzi dobrej woli. Skoro bowiem za 
wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powo-
łanie człowieka jest rzeczywiście jedno, to musimy 
uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość 
dojścia, w  sposób Bogu wiadomy, do uczestnictwa 
w tej paschalnej tajemnicy. Ludzie nie znający jesz-
cze Chrystusa mogą także korzystać z Jego zbawczej 
łaski, ale nie na podstawie mocy zbawczej ukrytej 
w ich religiach, lecz owej niewidzialnej łaski pocho-
dzącej od Kościoła. Mówi o  tym także Jan Paweł II 
w Redemptoris missio podkreślając, iż powszechność 

98 Por. także DM 6,35; DE 2.
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zbawienia nie oznacza, że otrzymują je tylko ci, któ-
rzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do 
Kościoła: „Jeśli zbawienie zostało przeznaczone dla 
wszystkich, musi ono być konkretnie do dyspozycji 
wszystkich” (RMis 10)99. 

4. Kościół jest powszechny,  
ponieważ jest w nim obecny Chrystus

W Kościele istnieje pełnia Ciała Chrystusa zjedno-
czona z  Głową, w  wyniku czego Kościół otrzymuje 
od Niego „pełnię środków zbawienia” (Ad Gentes, 6), 
której On chciał mu udzielić: poprawne i pełne wy-
znanie wiary, integralne życie sakramentalne, posłu-
ga święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawo-
wym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu 
Pięćdziesiątnicy (Ad Gentes, 4) i taki będzie aż do dnia 
Paruzji. Konstytucja dogmatyczna o Kościele wyjaśnia, 
iż „Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we 
wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach 
wiernych, które trwając przy swoich pasterzach 
same również nazywane są Kościołami w  Nowym 
Testamencie... W  nich głoszenie Ewangelii Chrystu-
sowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest 
tajemnica Wieczerzy Pańskiej... W tych wspólnotach, 
choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w roz-
proszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgro-

99 Podobnie papież mówi w  2 rozdziale tej samej encykliki: „Kościół 
jest sakramentem zbawienia dla całej ludzkości i  jego działalność 
nie ogranicza się do tych, którzy przyjmują jego orędzie. Jest on po-
tężną siłą w drodze ludzkości ku Królestwu eschatologicznemu, jest 
znakiem i szerzycielem wartości ewangelicznych pomiędzy ludźmi” 
(RMis 20).
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madza się jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół” 
(LG 26). Ta sama konstytucja wyjaśnia, że „do tej kato-
lickiej jedności Ludu Bożego... powołani są wszyscy 
ludzie należą lub są jej przyporządkowani zarówno 
wierni katolicy, jak inni wierzący w  Chrystusa, jak 
wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, z łaski Bożej powo-
łani do zbawienia” (LG 13). 

Tę powszechną wolę zbawczą Boga podkreśla 
także soborowa Konstytucja dogmatyczna o Objawie-
niu Bożym mówiąc, że Bóg bez przerwy troszczył się 
o to, by wszyscy ludzie osiągnęli zbawienie. Wskazuje 
ona na ciągłość objawienia, na którego podstawie za-
wsze i wszędzie było możliwe posłuszeństwo wierze 
(por. KO 3). „Powszechność zbawienia nie oznacza, że 
otrzymują je tylko ci, którzy w  wyraźny sposób wie-
rzą w  Chrystusa i  weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie 
zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być 
konkretnie do dyspozycji wszystkich” – stwierdza Jan 
Paweł II w swej encyklice misyjnej (RMis 10). Kilka lat 
później, podkreślając po raz kolejny fakt powszechno-
ści zbawienia, nawiązał do formuły św. Cypriana extra 
Ecclesiam nulla salus i zaproponował inną: sine Ecclesia 
nulla salus – „bez Kościoła nie ma zbawienia”100. Formu-
ła Jana Pawła II wyraźnie nawiązuje do pojęcia Kościo-
ła jako powszechnego sakramentu zbawienia. Kościół 
bowiem jest spadkobiercą i dyspozytorem zbawienia. 
I  każdy, kto dostępuje zbawienia, otrzymuje je dzięki 
Chrystusowi i Kościołowi. 

100 Por. Jan Paweł II, Katecheza podczas audiencji generalnej, OsRomPol 16 
(1995) nr 8-9, s. 53.
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5. Kościół jest powszechny, ponieważ został 
posłany przez Chrystusa do całego rodzaju 

ludzkiego
W całej, długiej tradycji katolickiej, mandat powie-

rzony przez Jezusa Apostołom po Wniebowstąpie-
niu, stanowił solidny i  jasny fundament dla podjęcia 
przedsięwzięć misjonarskich we wszystkich częściach 
świata. Został on powierzony w  okresie między 
Zmartwychwstaniem i  Wniebowstąpieniem i  jasno 
potwierdził uniwersalny charakter przesłania chrze-
ścijańskiego, podobnie jak i obowiązek jego stopnio-
wego rozpowszechniania po całym świecie. W wersji 
według św. Mateusza, Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Została Mi dana wszelka władza w  niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszyst-
kich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam 
nakazałem. A  oto Ja jestem z  wami przez wszystkie 
dni, aż do końca świata” (Mt 28,18-20; por. Mk 16,15n; 
Łk 24,47-49; Dz 1,7n)101. Mandat ten zawarty był jed-
nak w  całym wcześniejszym nauczaniu Chrystusa. 
Można tutaj wymienić choćby słowa Jezusa skiero-
wane do setnika: „Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Za-
chodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Ja-
kubem w królestwie niebieskim” (Mt 8,11). Echo tych 
słów znajdujemy w  przedstawieniu Sądu Ostatecz-
nego: „I  zgromadzą się przed Nim wszystkie narody”  

101 Cyt. za: Pismo Święte Nowego Testamentu i  Psalmy. Przekład ekume-
niczny z języków oryginalnych, Warszawa 2001 [Towarzystwo Biblijne 
w Polsce]. W Biblii Tysiąclecia zachowano „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody”, opatrując tę istotną zmianę tylko komentarzem w przy-
pisie.



93

Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany...

(Mt 25,32). Znaczące jest także przesłanie uniwersalne, 
które Chrystus przypisuje swojemu aktowi zbawienia: 
„Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie za 
wielu” (Mk 10,45). Zasięg uniwersalizmu jest wzmoc-
niony przez aluzje, uczynione przez Chrystusa w Mo-
dlitwie Arcykapłańskiej, aby wszyscy stanowili jedno, 
aby świat uwierzył, że Jezus jest posłany przez Boga102. 

To posłanie do całego rodzaju ludzkiego posiada 
także solidne podstawy pneumatologiczne. Nie przy-
padkiem początek ewangelizacji przypadł na dzień 
Pięćdziesiątnicy, który wyraźnie wskazywał na wszyst-
kie narody jako cel działalności misyjnej Kościoła. Cu-
downa interwencja Ducha Świętego w dzień Pięćdzie-
siątnicy, nakładała na Kościół obowiązek zwracania się 
do „każdego języka” i otwarcia się na wszystkie narody. 
Dar Pięćdziesiątnicy wyznacza oficjalne ogłoszenie 
ekonomii nowotestamentalnej, jak również początek 
aktywności misyjnej. Ten dar zapoczątkowuje także 
wejście wszystkich narodów do Nowego Przymierza. 
Nie jest on tylko symbolem, ale oznacza dla Kościoła 
obowiązek stopniowego zakorzeniania się w  różno-
rodnych kulturach i ludach. Najbardziej oczywisty jest 
tutaj dar języków. Duch Święty natchnął całą grupę 
120 uczniów zebranych razem, tzn. pierwszy zalążek 
Kościoła w toku oficjalnej jego promulgacji, by mówi-
ła różnymi językami, znanymi słuchaczom żydowskim, 
wywodzącym się z różnych narodów, które zbiegły się 
tłumnie, by słuchać pierwszej kerygmy misyjnej. Oj-
cowie Kościoła często odwoływali się do tego obrazu 

102 Szersze omówienie mandatu misyjnego Jezusa Chrystusa, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego uniwersalizmu, m. in. w: A. Seumois, 
Théologie missionnaire, t. 5, Dynamisme du Peuple de Dieu, Roma 1981, 
s. 7-11.
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jako do symbolu uniwersalizmu przyszłego Kościoła, 
ale oprócz tego znaczenia symbolicznego czy pro-
fetycznego trzeba tutaj także dostrzec stanowcze po-
lecenie, nie wypowiedziane w  sposób werbalny, ale 
na zasadzie przypowieści w konkretnym działaniu lub 
czytelnego gestu kierującego Kościół ku różnorod-
ności kulturowej świata pogańskiego i  do głoszenia 
„wielkich dzieł Bożych” (Dz 2,11) w  językach „wszyst-
kich narodów pod słońcem” (Dz 2,5), tzn. ku zwracaniu 
się z Bożym posłannictwem mówiącym o Chrystusie 
do całej ziemi i zakorzenianiu się we wszystkich czę-
ściach świata103. 

Jan Paweł II w tytule trzeciego rozdziału encykliki 
Redemptoris missio przypomina podstawową praw-
dę, iż Duch Święty jest „głównym sprawcą misji”. Roz-
dział ten rozpoczyna cytatem z  encykliki Dominum 
et Vivificantem podkreślającym, iż obecność Ducha 
Świętego jest widoczna w pośrodku tajemnicy pas-
chalnej. Duch Święty ukazuje się jako ten, który sam 
ma dalej prowadzić zbawcze dzieło. „Bez wątpienia 
dzieło to zostaje przez Jezusa zlecone ludziom: Apo-
stołom, Kościołowi. Niemniej – w  ludziach i  przez 
ludzi – Duch Święty pozostaje pierwszym i nadrzęd-
nym podmiotem jego urzeczywistniania w  duszy 
człowieka i  w  dziejach świata” (DViv 42). W  następ-
nym zdaniu komentuje ten cytat mówiąc, iż „Duch 
Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem 
całej misji kościelnej: Jego dzieło rozbłyska znamie-
nicie w działalności misyjnej wśród narodów, jak to 
ujawnia się w Kościele pierwotnym w związku z na-

103 Szersze omówienie znaczenia daru Pięćdziesiątnicy dla uniwersali-
zmu misji chrześcijańskich w: A. Seumois, Théologie missionnaire, t. 5, 
dz. cyt., s. 11-13.
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wróceniem Korneliusza (por. Dz 10), z  decyzjami 
dotyczącymi wyłaniających się potrzeb (por. Dz 15), 
z wyborem terenów i ludów” (RMis 21).

6. Uniwersalizm Kościoła
W samym rdzeniu misyjnej natury Kościoła i u sa-

mych korzeni jego istnienia jest Bóg, który objawił 
się i  oddał samego siebie ludzkości jako Ojciec, Syn 
i  Duch Święty, tzn. jako Trójca Święta. Prawda ta zo-
stała wyrażona jasno i  wyraźnie w  dekrecie Soboru 
Watykańskiego II Ad gentes: „Kościół pielgrzymujący 
jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek 
bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania 
Ducha Świętego” (Ad gentes, 2). Plan ten, wypływa ze 
źródła miłości, tzn. z miłości Boga Ojca, jako początku 
bez początku, z którego zrodzony jest Syn i z którego, 
przez Syna, pochodzi Duch Święty (por. Ad gentes, 2). 

Na mocy chrztu św. każdy wierzący zobowiązany 
jest do czynnego udziału w misji Chrystusa. Podkre-
śla to Dekret o działalności misyjnej Kościoła mówiąc, 
iż „wszyscy wierni, jako członki żywego Chrystusa, (...) 
zobowiązani są do współpracy w  szerzeniu i  w  roz-
woju Jego Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je 
do pełni. Dlatego też wszyscy synowie Kościoła winni 
mieć żywą świadomość odpowiedzialności swojej za 
świat” (Ad gentes, 36). Ewangelizacja nie jest wyłączną 
domeną hierarchii, gdyż „każdy uczeń Chrystusowy 
ma obowiązek szerzenia wiary” (Lumen gentium, 17). 
Obowiązek ten jest zakorzeniony w pierwszym sakra-
mencie wiary. 
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7. Kapłan wyświęcany jest dla całego Kościoła
W  tradycji to misyjne wyjście wiązano zwłaszcza 

z zakonnikami, zakonnicami i kapłanami. Bardzo istot-
nym dokumentem dla rozpalenia zapału ewangeliza-
cyjnego wśród kapłanów diecezjalnych w wieku ubie-
głym była encyklika Piusa XII „Fidei donum”. Przez swą 
encyklikę papież Pius XII chciał przede wszystkim roz-
palić i umocnić „w sercach kapłanów ducha misyjnego” 
oraz, by ten ich zapał udzielił się wszystkim wiernym (FD 
2). Jan Paweł II jako największą nowość „Fidei donum” 
podał właśnie przekroczenie granic terytorialnych po-
sługi kapłańskiej i ukierunkowanie jej na cały Kościół. 
Dotychczas bowiem dominowała tendencja zamyka-
nia posługi kapłanów ściśle w granicach ich diecezji, 
co w jakiś sposób zamykało ich na związany z kapłań-
stwem charakter uniwersalny. „W tym właśnie zawiera 
się ta wielka nowość, z którą encyklika „Fidei donum” 
związała swą nazwę. Nowość, która każe przekroczyć 
dotychczasowe terytorialne granice posługi kapłań-
skiej ku Kościołowi na całym świecie, jak to podkre-
ślił Sobór: Dar duchowy, otrzymany przez prezbite-
rów w  święceniach, przygotowuje ich nie do jakiejś 
ograniczonej i  zacieśnionej misji, lecz do najszerszej 
i  powszechnej misji zbawienia „aż po krańce ziemi” 
(Dz 1,8); każda bowiem posługa kapłańska uczestni-
czy w uniwersalnym zakresie misji powierzonej przez 
Chrystusa Apostołom (DK 10)”.104 

W  tę posługę na końcu swojej encykliki Pius XII 
włącza jakby mimochodem misjonarzy świeckich: 
„Również wam, głosiciele Ewangelii, kapłani wybra-

104 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1982 r., nr 2.



97

Misjonarze ad tempus

ni z poszczególnych krajów, bracia i  siostry zakonne, 
klerycy, katecheci, świeccy pomocnicy misji, wreszcie 
wam wszystkim, siewcy wiary Jezusa Chrystusa, którzy 
jesteście rozproszeni po świecie, a tak często nieznani, 
wyrażamy Naszą wdzięczność i zaufanie” (FD 18). Stąd 
też może można mówić także o misjonarzach świec-
kich włączonych w ruch fideidonistów.

8. Misjonarze ad tempus
Ze względu na znaczne utrudnienia komunikacyj-

ne, a także dotychczasową duchowość misyjną, misjo-
narze przez wieki udawali się na misje „ad vitam” – na 
całe życie. Często wiązało się to także z dobrowolną 
rezygnacją z choćby jednorazowych odwiedzin kraju 
pochodzenia. Z  czasem jednak model ten zaczął się 
zmieniać, dopuszczano odwiedziny i urlopy misjona-
rzy, ale model „ad vitam” pozostawał jako dominują-
cy. Papież Pius XII w encyklice „Fidei donum” mówiąc 
o angażowaniu księży diecezjalnych w dzieło misyjne, 
mówi o modelu „ad tempus” – czasowym byciu misjo-
narzem. „Niektórzy biskupi wprowadzili inny, znacznie 
trudniejszy rodzaj pomocy. Polega on na tym, że cho-
ciaż sami odczuwają niedostatek, pozwalają, by ten 
czy ów kapłan odszedł na jakiś czas z diecezji i poma-
gał biskupom w Afryce. To bowiem przyczynia się jak 
najbardziej do mądrego i rozważnego utrwalenia tam 
nowych i właściwych form posługi kapłańskiej, a tak-
że do wspomożenia kleru diecezjalnego w zadaniach 
świeckiego i  religijnego nauczania, którym nie może 
on podołać. Z radością zachęcamy do podejmowania 
tych pożytecznych i  owocnych przedsięwzięć. Jeżeli 
przygotuje się je roztropnie, a  następnie wykona, to 
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Kościół w Afryce w  tych pełnych trudności, ale i na-
dziei czasach odniesie ogromne korzyści” (FD 16).

Ten model nie wydaje się tylko pewną zmianą 
„techniczną”, ale prowadzi do zmiany myślenia o mi-
sjach i otwiera także możliwości uczestniczenia w nich 
dla wielu kapłanów, którzy pragną uczestniczyć cza-
sowo w dziele misyjnym Kościoła. Prowadzi także do 
wymiany dóbr duchowych między Kościołem posy-
łającym i  Kościołem przyjmującym, gdyż doświad-
czenie wiary i sposoby jej przeżywania nie pozostają 
wyizolowane do terytorium geograficznego.

Odnosząc te przemiany do współczesności moż-
na dostrzegać w nich zwiastuny zmiany pojęcia o mi-
sjach, które dokonuje się współcześnie. Odchodzenie 
od kategorii geograficznych do kulturowych, a obec-
na mobilność ludzi, migracje i proces globalizacji spra-
wiają, iż można znaleźć się w  innym, „niechrześcijań-
skim” świecie zmieniając niekiedy dzielnice dużego 
miasta europejskiego. Także środki komunikacji uła-
twiają czasowe bycie misjonarzem nawet w odległym 
zakątku świata.

Encyklika „Fidei donum” wspomina o  czasowych 
migracjach, które nie mogą ujść uwadze Kościołom 
w  Europie: „Starajcie się objąć troską duszpasterską 
młodzież Afryki i Azji, która ze względu na studia prze-
bywa czasowo na terenie waszych diecezji. Młodzież 
ta, oderwana od związków społecznych swojej ojczy-
zny, bardzo często z różnych przyczyn nie jest w na-
leżytym stopniu wciągnięta w społeczność katolicką 
narodów, wśród których przebywa. Dlatego jej chrze-
ścijański sposób życia może być narażony na niebez-
pieczeństwo, gdyż nie zna ona jeszcze prawdziwych 
wartości i skarbów nowej kultury, których szuka. Poza 
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tym gwałtownie pociągają ją poglądy materializmu, 
a stowarzyszenia ateistyczne usiłują zjednać sobie jej 
zaufanie. Dobrze zdajecie sobie chyba sprawę, jakie 
ma to znaczenie dla teraźniejszości i  dla przyszłości. 
Dlatego, uczestnicząc w  troskach biskupów misyj-
nych, nie wahajcie się przeznaczyć do tego rodzaju 
apostolatu zdolnych i pobożnych kapłanów” (FD 15).

9. Kościół wychodzący na misję
Ewangelizacja jest posłuszna misyjnemu nakazo-

wi Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem” (Mt 28,19-20). Cytując nakaz misyjny Jezusa 
Zmartwychwstałego, który posyła swoich uczniów, by 
głosili Ewangelię w każdym czasie i w każdym miejscu, 
papież Franciszek w „Evangelii gaudium” odwołuje się 
do klasycznego uzasadnienia działalności misyjnej 
Kościoła. Podkreśla, że „wszyscy jesteśmy wezwani do 
tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i  każ-
da wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni 
kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyj-
ścia z własnej wygody i  zdobycia się na odwagę, by 
dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła 
Ewangelii” (EG nr 19).
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MATERIAŁY FORMACYJNE  
DLA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

RÓŻNORODNOŚĆ CHARYZMATÓW ZAKONNYCH 
W SŁUŻBIE MISJOM

W  1879 r. bp James David Ricards, ordynariusz 
Wikariatu Apostolskiego Przylądka Wschodniego 
w  Afryki Południowej zwrócił się do francuskich tra-
pistów z  prośbą o  objęcie jednej z  placówek misyj-
nych. Biskup obiecał zakonnikom uposażenie nowe-
go klasztoru. Podczas dyskusji na kapitule generalnej 
trapiści zwracali uwagę, iż „misje zamorskie” nie należą 
do zakresu działalności trapistów. Mimo to, 21 czerw-
ca 1880 r. grupa trzydziestu jeden trapistów wyru-
szyła do południowej Afryki pod zwierzchnictwem  
o. Franciszka Pfannera. Po poszukiwaniu odpowied-
niego miejsca opactwo trapistów założono w Marian-
hill, w okolicach Durbanu (Natal). Trapiści zachowywa-
li swoją surową regułę, kładąc nacisk na świadectwo 
życia. Jednak pragnienie życia apostolskiego, rozbu-
dzane przez okolicznych mieszkańców sprawiło, że 
erygowane w  1885 r. opactwo Marianhill nie mogło 
poradzić sobie z  wymogami monastycznej reguły. 
Mnisi, zwłaszcza ci przebywający w stacjach położo-
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nych z dala od klasztoru w Mariannhill, mieli trudności 
z zachowaniem surowej reguły, co prowadziło do licz-
nych konfliktów. Opat Franciszek Pfanner był zdania, 
że bycie trapistą i  misjonarzem w  jednej osobie jest 
nie do pogodzenia. Aby być prawdziwym misjona-
rzem, trzeba byłoby skreślić co najmniej ¾ reguły tra-
pistowskiej. Zaczęto zatem modyfikować regułę, ale 
i  to nie przyniosło pożądanych efektów. Ostatecznie 
papież Pius X położył kres dyskusjom i oddzielił opac-
two Mariannhill od zakonu trapistów. 

1. Prorocki i apostolski charakter  
życia zakonnego

Historia powstania zgromadzenia misjonarzy 
z Marianhill ukazuje złożoność odpowiedzi na pytanie 
o  relację życia konsekrowanego i  działalności misyj-
nej? To pytanie wciąż budzi wiele kontrowersji i skła-
nia do poszukiwań nowych rozwiązań. Widoczne to 
było m.in. przed Synodem Biskupów, zwołanym przez 
Jana Pawła II, na temat życia konsekrowanego. Jedna 
z grup dyskusyjnych, zastanawiając się na życiem za-
konnym, zaproponowała dwa porządki obrad. Pierw-
szy z nich wychodził od pytania czym jest życie zakon-
ne? Jak realizuje się ono we wspólnocie? Co może lub 
też co powinna czynić wspólnota zakonna dla świata? 
Druga koncepcja dyskusji sugerowała, by wyjść od 
wyzwań współczesnego świata dla osób konsekrowa-
nych, zastanowić się, czy struktury wspólnot zakon-
nych są przystosowane do podjęcia tych wyzwań oraz 
określić tożsamość życia zakonnego w  powyższym 
kontekście. Te dwa różne ujęcia nie były tylko mało 
istotnymi sposobami dyskusji, ale odzwierciedlały 
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różne podejścia do wyżej postawionych problemów. 
Pierwsze podejście przyjmowało struktury i życia za-
konne jako coś uniwersalnego, ukierunkowanego „ku 
wewnątrz”. Modelem niejako „idealnym” dla tego typu 
życia było życie monastyczne, kontemplacyjne. Wyj-
ście „ku światu” łączyło się z  odchodzeniem od tego 
ideału. Drugie podejście wychodziło od wyzwań sta-
wianych przez świat. Życie zakonne ma odpowiadać 
na te wyzwania.

Z  perspektywy Królestwa Bożego posłannictwo 
Kościoła, a zatem także i misje ad gentes, będące jego 
istotną częścią, ma charakter profetyczny. Kiedy naród 
wybrany nie był wierny przymierzu z Bogiem, Bóg po-
syłał swoich proroków. Życie zakonne, zrodzone w IV 
w. na Wschodzie, miało także od samego początku 
charakter profetyczny. Po tzw. Edykcie Mediolańskim 
chrześcijaństwo przestało być religią elitarną. Do 
Kościoła wchodziły masy ludzkie. Budowano liczne 
świątynie. Ważne urzędy w  Cesarstwie otrzymywali 
chrześcijanie. Kościół uzyskiwał także liczne dotacje. 
Pojawiało się zatem niebezpieczeństwo, iż pierwot-
na gorliwość i  poświęcenie ustąpią letniości. Wtedy 
to dziewice i eremici przypominali o wiernym naśla-
dowaniu Jezusa Chrystusa i  potrzebie wpatrywania 
się w ideał Królestwa Bożego. Wokół nich gromadzili 
się inni, dając początek wspólnotowemu świadec-
twu życia oddanego Jezusowi. Ten ideał przez wieki 
towarzyszył tysiącom wspólnot zakonnych, realizu-
jącym go w świecie na różne sposoby. Związany był 
on z misyjnością włączoną w serce życia zakonnego, 
co podkreślał Jan Paweł II m.in. w adhortacji apostol-
skiej Vita consecrata: „Z  tajemnicy paschalnej bierze 
początek także misyjność – wymiar przenikający całe 
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życie Kościoła. Znajduje ona szczególne urzeczywist-
nienie w życiu konsekrowanym. Niezależnie bowiem 
od specyficznych charyzmatów tych Instytutów, które 
oddają się misji ad gentes lub prowadzą działalność 
w  ścisłym sensie apostolską, można powiedzieć, że 
misyjność jest wpisana w samo serce każdej formy ży-
cia konsekrowanego” (nr 25).

2. Różnorodność i historyczna zmienność  
charyzmatów

Próbując wyodrębnić różnorodność charyzma-
tów zakonnych trzeba pamiętać o  ich prorockim 
i  apostolskim rodowodzie, a  także i  o  tym, iż są one 
z pewnością na pierwszym miejscu darami bardzo in-
dywidualnymi, określonymi przez założycieli. Stąd też 
trudności i spory, dotyczące realizacji tych charyzma-
tów. Na przestrzeni wieków zauważyć też można, iż 
duży wpływ na realizację charyzmatu ma kultura na-
rodowa, wyciskająca swoje charakterystyczne piętno 
wewnątrz tego samego zakonu czy zgromadzenia. 
Nie można także pominąć ducha epoki, który znacz-
nie wpływa na realizację charyzmatu, jak również na 
same struktury zakonne. Wszystko to jednak ożywia 
głębokie przekonanie, że ostatecznym dawcą cha-
ryzmatu zakonnego jest Duch Święty. Nawiązuje do 
tego Jan Paweł II w  cytowanej wyżej adhortacji Vita 
consecrata mówiąc, iż „o wielości historycznych form 
życia konsekrowanego przez Niego wzbudzonych 
i nadal obecnych w tkance Kościoła. Można je porów-
nać do drzewa o  wielu gałęziach, które tkwi korze-
niami w Ewangelii i przynosi obfite owoce w każdej 
epoce życia Kościoła. Jakież to niezwykłe bogactwo! 
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Ja sam na zakończenie Synodu pragnąłem zwrócić 
szczególną uwagę na ten stały element historii Ko-
ścioła: na rzeszę założycieli i  założycielek, świętych 
mężczyzn i kobiet, którzy wybrali Chrystusa, idąc dro-
gą radykalizmu ewangelicznego i braterskiej służby – 
przede wszystkim ubogim i opuszczonym” (VC 5).

Różnorodność i historyczną zmienność charyzma-
tów zakonnych, a także ich relację do działalności mi-
syjnej, można prześledzić w kontekście ewangelizacji 
Europy i ewangelizacji przez Europę innych kontynen-
tów, gdyż Europa i życie konsekrowane przez wielką 
część swoich dziejów współistniały w owocnej sym-
biozie.

3. Pielgrzymować dla Chrystusa  
– misyjność iroszkockiego Kościoła mnichów

Dzięki działalności misyjnej św. Patryka, apostoła 
Irlandii (386-461), Zielona Wyspa przyjęła chrześcijań-
stwo. Na jej terenie jednak nie było wielu ośrodków 
miejskich, dlatego też życie kościelne kształtowało się 
nie tyle w stolicach biskupich, ile w  licznych klaszto-
rach. Działalność misyjna mnichów objęła także Szko-
cję, w której owocnie pracował m. in. św. Kolumban, 
opat irlandzki (zm. 597). Z  założonego przez niego 
klasztoru w Jonie (Hy) przez 100 lat na stały ląd euro-
pejski wyruszały zastępy mnichów-misjonarzy docie-
rających do dzisiejszej Francji, Belgii, Holandii, Niemiec 
czy Szwajcarii, a  być może także – na długo przed 
Mieszkiem I – na tereny Polski. Wspólnoty irlandzkich 
mnichów (zwykle po 12) udawały się na tak zwaną 
„pielgrzymkę dla Chrystusa”, nie mając sprecyzowane-
go planu i miejsca założenia klasztoru. Kierowały nimi 
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powody ascetyczne. Najdoskonalszym rodzajem po-
święcenia się Chrystusowi było porzucenie ziemi oj-
czystej, Irlandii, i udanie się do obcych krajów i ludów. 
Powrotu z tej pielgrzymki nie było. 

4. Reguła benedyktyńska i stabilitas loci
Ta duża mobilność mnichów iroszkockich była 

nietypowa dla ówczesnej Europy, która zwłaszcza 
w dobie karolińskiej stała się niezwykle stabilna i mało 
ruchliwa. Reguła benedyktyńska, rozpowszechniają-
ca się w Europie kładła nacisk na życie wewnętrzne, 
ukształtowane w oparciu o Biblię i liturgię. Zwłaszcza 
liturgia stała się jednym z zasadniczych elementów 
spajających wspólnotę mniszą, związaną z konkret-
nym klasztorem. Życie wędrowne było zaprzecze-
niem ideału mnicha. Dlatego też mnisi wędrowni, 
głównie iroszkockiego pochodzenia, stawali się co-
raz bardziej anachronizmem i  byli zwalczany przez 
synody.

Praca i modlitwa, charakteryzująca styl życia bene-
dyktyńskiego, dawała inny wymiar ewangelizacji Eu-
ropy. Przykładem benedyktyńskiej ewangelizacji Euro-
py mogą być misjonarze anglosascy, którzy wkrótce 
wyruszając na kontynent europejski, tworzyli silne 
ośrodki administracji kościelnej: parafie, diecezje i ar-
chidiecezje. Jednym z najbardziej znanych misjonarzy 
anglosaskich był św. Wilibrord, który w 690 r. wraz z 11 
towarzyszami rozpoczął pracę apostolską wśród Fry-
zów. W Utrechcie zbudował – już jako biskup – swoją 
katedrę. W  dzisiejszym Luksemburgu założył znany 
klasztor Enternach. Po jego śmierci pracę wśród Fry-
zów kontynuowali m. in. św. Bonifacy (męczennik), św. 
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Lebuin oraz św. Ludgerus. Św. Bonifacego porównuje 
się niekiedy do św. Pawła, czy też późniejszego apo-
stoła Wschodu – św. Franciszka Ksawerego. Dzięki nie-
mu Kościół w  krajach germańskich nabrał prężności 
administracyjnej i rozmachu misyjnego. 

W  całej Europie klasztory cystersów były m. in. 
ośrodkami nowoczesnej kultury rolnej. Tylko na te-
renach Polski w  XII i  XIII w. cystersi posiadali ponad 
30 opactw. Benedyktyni także oddawali się propa-
gowaniu kultury rolnej i  hodowlanej (zwłaszcza ryb 
i  pszczół). Ich domeną była również budowa dróg 
i  mostów, prowadzenie aptek i  szpitali przy każdym 
niemal opactwie, domów dla podróżnych i  lepro-
zoriów. Położyli wielkie zasługi dla tworzenia i  upo-
wszechniania kultury umysłowej, głównie przez gęstą 
sieć szkół i skryptoriów. 

5. Franciszkańskie i dominikańskie  
wychodzenie „do ludzi”

Klasztory oparte o regułę benedyktyńską zakłada-
ne były najczęściej w oddalonych okolicach. Mnisi sta-
rali się własnoręcznie uprawiać ziemię oraz sprawo-
wać regularną liturgię. Pozwalało to na dobry kontakt 
zwłaszcza z ludnością wiejską. Sprzyjało także wypra-
cowaniu solidnych podstaw materialnych poszcze-
gólnych opactw. Od czasów św. Franciszka i św. Do-
minika w życiu zakonnym w Europie na pierwszy plan 
zaczął wysuwać się wymiar życia blisko ludzi i służenia 
im bezpośrednio. Zakony te zwróciły się bardziej ku 
miastom i  nabierały prężności. Natomiast od XIV w. 
wspólnoty mnisze, w tym także cystersi i benedyktyni, 
przeżywały poważny kryzys.
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Misyjny wymiar życia i pracy franciszkanów i do-
minikanów znalazł się już w myśli i praktyce założycieli 
obydwu zakonów. W prostocie serca i w głębokiej wie-
rze św. Franciszek z  Asyżu poświęcał się nawracaniu 
muzułmanów. Dotarł nawet na dwór sułtana. Domini-
kanie zasłużyli się także w działalności misyjnej wśród 
koczowniczych Komanów, żyjących na stepach na 
południe i  wschód od Kijowa, gdzie działalności mi-
syjnej patronował król węgierski. Zakony te skierowały 
także swą akcję misyjną na ziemie opanowane przez 
muzułmanów. Były to wyprawy pokojowe, podczas 
których wielu mnichów poniosło śmierć męczeńską. 
W  XIII w. wśród propagatorów tych misji wsławił się 
szczególnie Ricardo de Monte Croce.

6. Walka w imię i dla Chrystusa
Dzieło misyjne średniowiecza już u  początków 

znalazło wielkiego przeciwnika w islamie, który zmiótł 
Kościół na Wschodzie i w Afryce oraz głęboko wdarł 
się do Europy, opanowując Hiszpanię, Sycylię a nawet 
częściowo Włochy. W ten sposób muzułmanie odse-
parowali świat chrześcijański od świata pogańskiego. 
Średniowiecze naznaczone było walką z  islamem, 
w tym także wyprawami krzyżowymi. Ten konflikt zro-
dził zakony rycerskie, które walczyły w imię Chrystusa 
mieczem. Początki zakonów rycerskich wiążą się bez-
pośrednio z  sytuacją pielgrzymów na Ziemi Świętej, 
gdzie stykali się oni wieloma niebezpieczeństwami, 
w  tym także z  niebezpieczeństwem utraty zdrowia 
i życia. Zakony te zakładały hospicja, szpitale, miejsca 
opieki dla pielgrzymów. Z czasem nie tylko opiekowali 
się pielgrzymami, ale też chronili ich zbrojnie. W zako-
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nach rycerskich miał wypełnić się ideał średniowiecz-
nego rycerza pomagającego bliźnim i służącego Ko-
ściołowi.

W Hiszpanii wypychano muzułmanów coraz bar-
dziej na południe, szczególnie po zwycięstwie chrze-
ścijan pod Navas de Tolosa (1212 r.). W 1492 r. padła ich 
ostatnia twierdza w Hiszpanii – Granada. Z południo-
wych Włoch i Sycylii wyparli muzułmanów Normano-
wie. Ale na Wschodzie, po upadku Konstantynopola, 
islam rozszerzył się na Bałkanach i w całej Azji, gdzie 
Tamerlan (1336-1405) rozciągnął swe panowanie aż 
po Indie i Chiny.

Najbardziej znane i do dziś komentowane są wy-
prawy krzyżowe Zachodu, mające na celu wyzwole-
nie Ziemi Świętej spod panowania islamu. Podjęte 
z  przesłanek idealistycznych i  religijnych, nabrały też 
z czasem charakteru politycznego i kolonialnego, co 
na długie wieki położyło cień na relacjach chrześcijań-
sko-muzułmańskich.

7. Jezuici – wojskowa organizacja  
i pokojowy podbój

Aspekt służby podkreślany przez franciszkanów 
i dominikanów jeszcze bardziej zaznaczył się w cha-
ryzmacie jezuitów, którzy przez swego założycie-
la – czynnego wojskowego – połączyli wojskową 
organizację i pokojowy podbój. W swojej metodzie 
misyjnej zwracali uwagę – na znany od średniowie-
cza – model „nawracania władcy” i kształtowania elit 
państwowych. Do władcy i  elit zwracali się w  swej 
pracy pierwsi jezuiccy misjonarze w  Indiach czy 
Chinach. Wielkim misjonarzem Indii był Roberto de 
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Nobili, z urodzenia rzymski arystokrata, z powołania 
jezuita. Wzbudził szacunek dla siebie i zainteresowa-
nie dla chrześcijaństwa wśród braminów, studiując 
miejscowe języki i  kulturę oraz dostosowując je do 
chrześcijaństwa. Zrozumiał, że w oparciu o miejsco-
wą kulturę można by zbudować pomost prowadzący 
do chrześcijaństwa. Zachowywał się on jak hinduski 
guru, nosił znaki kastowe, wyrażające symbol Trójcy 
Świętej i  dwie natury w  Chrystusie, kąpał się przed 
każdą Mszą św., a  w  sobotę błogosławił i  rozdawał 
wiernym proch z sandałów. Zostawił swoim uczniom 
liczne wskazania, dotyczące pracy misyjnej, rady 
duszpasterskie i przewodnik pomocniczy w osiąga-
niu duchowej doskonałości – razem 20 tomów. 

Wielkim pionierem misji chińskiej był niewątpli-
wie o. Mateusz Ricci SJ, który zasłynął jako naukowiec 
i  twórca akomodacji misyjnej, starającej się o  dosto-
sowanie przepowiadania i  życia chrześcijańskiego 
do miejscowej kultury. Słusznie chciał on dać Chiń-
czykom chrześcijaństwo w  chińskiej formie. Ricci 
umarł w 1610 r. Pozostawił po sobie 200 doborowych 
chrześcijan. Prawie wszyscy wywodzili się z wyższych 
warstw społecznych. Jego najgłośniejsi następcy to m. 
in. o. Adam Schall von Bell, który na polecenie wład-
cy zreformował kalendarz chiński. W 1657 r. w całym 
państwie ogłoszono wolność religijną. Liczono wtedy 
w Chinach ok. 150 000 chrześcijan.

Sławę w  świecie zyskały także jezuickie „redukcje 
paragwajskie”, zapoczątkowane wcześniej przez fran-
ciszkanów i dominikanów. Organizacja we wszystkich 
redukcjach była taka sama: najwyższą władzę sprawo-
wali misjonarze, wszystkie niższe urzędy piastowali 
Indianie. Europejczyków nie dopuszczano wcale do 
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redukcji. Każda rodzina miała własny dom z  działką 
przyzagrodową. Nic w  redukcjach nie było własno-
ścią prywatną, całe życie zaś było przepojone religią. 
Modlitwa i śpiew wyznaczały rytm dzienny i towarzy-
szyły pracy. Podział dochodu był tak uregulowany, że 
nigdzie nie było zbytku, ale też nikt nie cierpiał jakie-
goś braku. Pojawili się jednak nieprzejednani krytycy 
i wrogowie redukcji, co doprowadziło do ich likwida-
cji. W  1768 r., gdy wypędzano jezuitów, Indian osia-
dłych w  redukcjach było około 90 000, w  roku 1800 
była ich już tylko połowa, a kilkadziesiąt lat później nie 
było już nikogo – powoli powrócili do dzikiego życia 
w lasach.

8. Nowy duch misyjny w wieku XIX
W  XIX w. należy odnotować odrodzenie ducha 

misyjnego w starych zakonach oraz powstanie wielu 
nowych zgromadzeń zakonnych, których głównym 
celem (a często nawet jedynym) była działalność mi-
syjna. Odrodzenie to dotyczyło m.in. przywróconych 
do istnienia jezuitów. Spośród nowych zgromadzeń 
zakonnych wymienić można choćby Zgromadzenie 
Świętych Serc Jezusa i  Maryi (1805), Oblatów Maryi 
Niepokalanej (1816), Księży Pallotynów (1835), Zgro-
madzenie Najświętszego Serca Maryi (Misjonarzy 
z Scheut – 1862), Księży Werbistów (1875) i wiele in-
nych. Na wzór paryskiego seminarium dla misji zagra-
nicznych powstały inne: w Mediolanie (1850), Lyonie 
(1856), w  Mill Hill (1866), w  Parmie (1895). O  wiele 
mocniej niż dawniej zapał misyjny ogarnął zgroma-
dzenia braci i  sióstr zakonnych, których liczba coraz 
częściej przewyższała liczbę misjonarzy-kapłanów.
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Troska o  zbawienie dusz, ożywiająca misjonarzy 
oraz ich heroiczny wysiłek, przedstawiany przez licz-
ne publikacje i prelekcje, rozbudziły wielki entuzjazm 
wśród świeckich.

Nowy duch misyjny kierował się zdecydowanie 
„ad gentes” i zwracał szczególną uwagę na ludzi ubo-
gich. W  zależności od charyzmatu założycieli akcen-
towano także specyficzne potrzeby świata i Kościoła, 
na które nowe zgromadzenia starały się odpowiadać. 
Nowe zgromadzenia misyjne charakteryzował trend 
zmniejszania ciężaru reguły starych zakonów, by być 
bardziej mobilnym i dyspozycyjnym do apostolstwa. 
Konstytucje misjonarzy werbistów podkreślają: „Jako 
członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego uważamy 
za swój obowiązek: głosić Słowo Boże wszystkim lu-
dziom, tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego, za-
biegać o ich wzrost, jak i o ich łączność między sobą 
i  z  Kościołem powszechnym. Na pierwszym miejscu 
i  przede wszystkim pracujemy tam, gdzie Ewangelii 
jeszcze w ogóle nie głoszono, albo głosi się ją w nie-
dostatecznym stopniu, albo gdzie Kościół miejscowy 
sam nie jest jeszcze zdolny do życia. Wszystkie inne 
zadania należy ukierunkować na te pierwszorzędne 
cele” (Konst. 102).

Salezjanie – zgromadzenie zakonne założone 
przez św. Jana Bosko w drugiej połowie XIX w. – w spo- 
sób szczególny poświęcali się apostolstwu wśród 
młodzieży, zwłaszcza biednej i  zaniedbanej. Zajmo-
wali się m.in. prowadzeniem wszelkiego typu szkół 
i  zakładów wychowawczych, budzeniem powołań, 
pracą wydawniczą i naukową. Św. Jan Bosko w pracy 
z  młodzieżą kładł ogromny nacisk na sport. Często 
mawiał: „Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe 
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– diabeł martwy”. Tego ducha przeszczepiali także 
w pracy misyjnej.

Inny aspekt – ważność miejscowej kultury – zo-
stał szczególnie uwypuklony przez kard. Karol Lavi-
gerie, który w 1868 r. założył Zgromadzenie Misjona-
rzy Afryki. Jak sam później stwierdził, przyświecał mu 
w  tym wzór Abrahama, który usłyszał słowa: „Opuść 
swój kraj rodzinny i udaj się do ziemi, którą Ci wska-
żę”. Kard. Lavigerie zdawał sobie sprawę z  tego, że 
Afryka może być nawrócona na chrześcijaństwo tyl-
ko przez Afrykańczyków. Afrykańczycy nie tylko mieli 
być ochrzczeni, ale też powinni stać się apostołami 
wśród swoich narodów. W tym celu odnowił praktykę 
czteroletniego katechumenatu obowiązującą w pier-
wotnym Kościele. Pragnął, by Afrykańczycy pozostali 
sobą. Zabronił misjonarzom używania języków euro-
pejskich, nawet między sobą, jak też nie zgadzał się 
na korzystanie z usług tłumaczy, gdy mieli zwracać się 
do Afrykańczyków. Ich zadaniem było też spisywanie 
języków tubylczych, opracowanie gramatyk, słowni-
ków i nawet zbieranie ustnych przekazów dla celów 
katechetycznych, zanim te zostaną zmienione przez 
wpływy europejskie. W ten sposób przyczynił się do 
zachowania języków i tradycji jako głównych elemen-
tów kultury Afryki i zainspirował pierwsze prace, bez 
których współczesne studia nad językami i kulturami 
Afryki były trudne, a nawet niemożliwe.

W wielu zgromadzeniach widoczna jest tendencja 
„życia razem z ludźmi”, co najpełniej chyba przejawiło 
się w życiu Karola de Foucauld oraz jego duchowych 
synów i córek. Inspiracją do tego było ukryte życie św. 
Rodziny w Nazarecie.



114

Materiały formacyjne dla zgromadzeń zakonnych

9. Opcja fundamentalna na rzecz ubogich
Obrazy ludzkich „peryferii” pojawiają się często 

w refleksji papieża Franciszka w jego adhortacji apo-
stolskiej „Evangelii gaudium” wskazując na tych, któ-
rzy najbardziej potrzebują światła Ewangelii i  ludz-
kiej pomocy. Trzeba ich dostrzec i przyjść z pomocą. 
„Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, 
nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. 
Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby 
spojrzeć w  oczy i  słuchać, albo odłożyć pilne spra-
wy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na 
skraju drogi” (nr 46). Kogo powinniśmy uprzywile-
jować? „Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne 
wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi, lecz 
przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często 
są pogardzani i  zapomniani, «ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć» (Łk 14,14). (…) Należy 
stwierdzić bez zbędnych słów, jak nauczają bisku-
pi północno-wschodnich Indii, że «istnieje niero-
zerwalna więź między naszą wiarą a  ubogimi». Nie 
pozostawmy ich nigdy samych” (nr 48). Chrześcijanie 
w każdym miejscu i okolicznościach są wezwani do 
słuchania krzyku ubogich.

Opcja preferencyjna na rzecz ubogich jest dla 
Kościoła bardzo istotna, gdyż „Bóg użycza im swe-
go pierwszego miłosierdzia. Ta Boża preferencja ma 
konsekwencje w życiu wiary wszystkich chrześcijan, 
wezwanych do tego, by mieć «te same uczucia co 
Jezus» (por. Flp 2,5). (...) Dlatego pragnę Kościoła 
ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas wiele nauczyć” 
(EG nr 198).
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10. Wyzwanie inkulturacji wiary
Patrząc na różnorodność kulturową świata, a także 

na olbrzymie i szybkie zmiany kulturowe, papież zwra-
ca uwagę, „by starać się wyrażać odwieczne prawdy 
w  języku pozwalającym dostrzec ich nieustanną no-
wość, ponieważ w  depozycie nauki chrześcijańskiej 
czym innym jest istota, a  czym innym jest sposób 
jej wyrażania. Niekiedy wierni słuchając języka ściśle 
ortodoksyjnego, wynoszą coś całkowicie obcego au-
tentycznej Ewangelii Jezusa Chrystusa, ze względu 
na język przez nich używany i rozumiany. (…) Pamię-
tajmy, że wyrażanie prawdy może przybierać różne 
formy” (EG nr 41). Papież Franciszek nawiązuje w ten 
sposób do koncepcji inkulturacji Ewangelii. Jest ona 
konieczna, gdyż „Lud Boży przybiera realny kształt 
w ludach zamieszkujących ziemię, z których każdy ma 
swoją kulturę. Pojęcie kultury jest cennym narzędziem 
do zrozumienia różnych form życia chrześcijańskiego, 
występujących w  Ludzie Bożym. Chodzi o  styl życia 
danej społeczności, o szczególny sposób relacji, jakie 
jego członkowie utrzymują ze sobą, z innymi stworze-
niami oraz z Bogiem. Każdy lud w swym historycznym 
procesie rozwija własną kulturę z  jej słuszną autono-
mią” (EG nr 115).

Duch Święty, który zapładnia ludzie kultury i prze-
mienia je mocą Ewangelii sprawia, że „chrześcijaństwo 
nie dysponuje jedynym wzorcem kulturowym, lecz 
pozostając w pełni sobą i dochowując bezwarunko-
wej wierności orędziu ewangelicznemu i  kościelnej 
tradycji, będzie przybierało także oblicze różnych kul-
tur i  narodów, w  których zostanie przyjęte i  zapuści 
korzenie. (…) Przez inkulturację Kościół «wprowadza 
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narody z  ich kulturami do swej własnej wspólnoty, 
ponieważ «każda kultura proponuje wartości i pozy-
tywne formy, które mogą ubogacić sposób głoszenia, 
pojmowania i przeżywania Ewangelii” (EG nr 116).

Papież Franciszek podkreśla, że „różnorodność 
kulturowa, jeśli jest dobrze pojmowana, nie zagraża 
jedności Kościoła. (…) Myślenie o  chrześcijaństwie 
monokulturowym i  jednakowo brzmiącym byłoby 
sprzeczne z  logiką Wcielenia. Chociaż to prawda, że 
niektóre kultury ściśle powiązały się z  przepowiada-
niem Ewangelii i  z  rozwojem myśli chrześcijańskiej, 
to jednak orędzie objawione nie utożsamia się z żad-
ną z  nich i  posiada treść ponadkulturową. Dlatego 
w ewangelizacji nowych kultur albo kultur, które nie 
przyjęły przepowiadania chrześcijańskiego, nie trzeba 
koniecznie wraz z propozycją ewangeliczną narzucać 
określonej formy kulturowej, choćby była ona nawet 
piękna i starożytna. Głoszone przez nas orędzie zawie-
ra zawsze jakąś szatę kulturową, ale czasem w Koście-
le ulegamy zarozumiałej sakralizacji własnej kultury 
i  możemy przez to bardziej przejawiać fanatyzm niż 
autentyczny zapał ewangelizacyjny” (EG nr 117).

11. Nieustanny dialog ze światem i religiami
Niezbędnym elementem ewangelizacji jest także 

dialog Kościoła z państwem, społeczeństwem, a także 
z  chrześcijanami równych wyznań, judaizmem i  wy-
znawcami innych religii. Papież jest świadom ograni-
czeń tego dialogu, przestrzega przed synkretyzmem, 
do którego może on prowadzić, wzywa do wolności 
religijnej w krajach muzułmańskich, ale jednak i w tym 
jego przesłaniu dominuje optymizm i radość. Gdyż jak 
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pisał wcześniej to wychodzenie z Ewangelią do ludzi 
nie odbywa się bezboleśnie, ale „wolę raczej Kościół 
poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice 
niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody 
kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeń-
stwa. Nie chcę Kościoła zatroskanego o to, by stano-
wić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu ob-
sesji i procedur” (EG nr 49).

Proces bycia bardziej mobilnym i dyspozycyjnym 
do pracy apostolskiej następował coraz silniej w wie-
ku XX. Różne konteksty życia w świecie rodziły nowe 
formy życia konsekrowanego. Ta tendencja wyznacza-
ła „misyjność”, uwzględniając różne potrzeby Kościoła 
i świata. W poszukiwaniu odpowiedzi na te potrzeby 
uciekano się do różnych wzorów życia zakonno-apo-
stolskiego, czerpiąc obficie z różnych tradycji. Tenden-
cji tej towarzyszyły zwykle poszukiwania „tożsamości 
zakonnej”, odwołujące się niekiedy do dość abstrak-
cyjnych idei. W praktyce w XX w. praca misyjna w du-
żej mierze zależała nie tyle od „charyzmatu” danego 
zgromadzenia czy też zakonu, ile bardziej od miejsco-
wych uwarunkowań oraz wzorców czerpanych przez 
konkretnego misjonarza z bogatej przeszłości. Misjo-
narze najczęściej w swoim postępowaniu i zaangażo-
waniu stawali się duszpasterzami na wzór europejski, 
promotorami rozwoju, odkrywcami i badaczami, rol-
nikami, architektami i  budowniczymi, lekarzami, na-
uczycielami, czy też wreszcie ludźmi wiary i modlitwy, 
do czego na pierwszym miejscu zostali powołani. 

Zderzenie dawnych form życia zakonnego z  no-
wymi wyzwaniami, stawianymi przez świat i  Kościół, 
często prowadzi – jak pod koniec XIX w. poprowadzi-
ło trapistów w  Afryce Południowej – do modyfikacji 



118

formy życia konsekrowanego. Ta modyfikacja jest 
konieczna, jeśli charyzmaty zakonne chcą pozostać 
aktualne i pełnić swoją rolę. Historia zakonów i misji 
przypomina, że więcej zakonów zniknęło z życia Ko-
ścioła, niż istnieje dzisiaj. Duch Święty, który prowadzi 
dzieło misyjne, wskazuje wciąż nowe drogi, także za-
konnikom-misjonarzom.
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Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński, KUL 

By rozbudzić ducha misyjnego
Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evan-

gelii Gaudium przypomina, że Kościół jest stale „wy-
ruszającym w drogę”, czyli ciągle jest misyjny. Ojciec 
św. ukazał na nowo, że „w Słowie Bożym pojawia się 
nieustannie ten dynamizm «wyjścia», jaki Bóg pragnie 
wzbudzić w  wierzących. Abraham przyjął wezwanie 
do wyruszenia do nowej ziemi (por. Rdz 12,2-3). Moj-
żesz usłyszał Boże wezwanie: «Idź przeto teraz, oto 
posyłam cię» (Wj 3,10) i  wyprowadził lud do Ziemi 
Obiecanej (por. Wj 3,17). Do Jeremiasza powiedział: 
«pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę» (Jr 1,7). Dzisiaj 
w  Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe 
scenariusze i  wyzwania misji ewangelizacyjnej Ko-
ścioła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego 
«wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota win-
ni rozeznać, jaką drogą kroczyć zgodnie z wezwaniem 
Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyję-
cia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdoby-
cia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie 
potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20).

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji poprzez swe 
agendy wielopłaszczyznowo odpowiada na współ-
czesne wyzwania. Nie tylko wspiera polskich misjona-
rzy Kościoła katolickiego w realizacji ich misji, lecz rów-
nież prowadzi animację misyjną w Polsce. Jedną z jej 
inicjatyw jest przygotowanie scenariuszy katechez 
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misyjnych. Termin «katecheza» pochodzi od greckie-
go czasownika katecheo: „wołać z  góry”, ale również: 
„wywoływać echo”. Przygotowane propozycje kate-
chez chcą wywołać echo słów Jezusa: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 
16,15). Pragną wywołać również echo słów namiestni-
ka św. Piotra, aby to czynić odważnie i z radością – pi-
sząc nowe scenariusze naszego bycia wierzącymi.

Katecheza jako posługa Słowu Bożemu jest inter-
pretacją i  oświeceniem spotkania człowieka z  Chry-
stusem. Katecheza to nie doktryna; to spotkanie, gdzie 
rozmawia się z Chrystusem. Czyni to na wzór samego 
Jezusa Chrystusa, który zawsze dostosowywał naukę 
do możliwości odbiorców. Posługiwał się On wieloma 
formami przepowiadania uwzględniającymi różnice 
grup i  osób, do których się zwracał; tak, aby każdy 
mógł przyjąć Boże Objawienie. To dostosowanie ka-
techezy do jej uczestnika nie oznacza uszczuplenia 
ani okaleczenia treści objawionej. Jest to ukazywanie 
Boga przychodzącego do człowieka; Boga do tego 
stopnia stojącego po stronie człowieka, że w  jego 
obronie Jezus Chrystus oddał na krzyżu życie, a przez 
swoje zmartwychwstanie obudził w  nim nową na-
dzieję.

We współczesnej katechezie chodzi o  człowieka 
w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. Nie 
chodzi o  człowieka abstrakcyjnego, ale rzeczywiste-
go, konkretnego i  historycznego. Poprzez katechezę 
dociera do nas soborowe przypomnienie, że właśnie 
człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego 
Bóg chciał dla niego samego. Każdy człowiek jest przez 
Boga powołany, przeznaczony do łaski i do chwały – 
człowiek w całej pełni tajemnicy. Jednym z głównych 
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celów katechezy misyjnej jest pomóc człowiekowi, by 
bez względu na jego możliwości mógł w pełni zreali-
zować swoje życie, by odpowiedział na apel ze strony 
Boga i na powołanie, aby głosić innym radość ze spo-
tkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Troska Kościoła o  osoby nieznające Jezusa lub 
oddalone od Niego wypływająca ze Słowa Bożego, 
pozwala przezwyciężać wiele form immobilizmu wo-
bec nich. Słowo Boże zobowiązuje Kościół do uważ-
nego przyjrzenia się problemom każdego człowieka 
żyjącego we współczesnym świecie. Daje ono przede 
wszystkim mu moc, aby nieustannie wychodził z za-
mknięcia w tradycyjnych schematach i szedł śladami 
ewangelicznego dobrego Samarytanina, który jest 
wzorem służby każdemu człowiekowi. A  moc tego 
Słowa dynamizuje i  przekracza granice państw oraz 
kontynentów.

Ktoś może zapytać: jak mały przedszkolak może 
zostać misjonarzem, albo polski uczeń przeżywający 
swoje własne problemy? Odpowiedź na pytanie: jak 
zostać patronką misji nie ruszając się z klasztoru? – jest 
znana. Podobne, i inne pytania można postawić świę-
tym misjonarzom. Dziś katecheci, a także magistranci 
i doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechety-
ki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II odpowiedzieli na apel misyjny Chrystusa. Próbują 
zaprosić wszystkich do wejścia w  tajemnicę radości 
spotkania z  Żyjącym. Przygotowali scenariusze kate-
chez, które zaprowadzą uczniów Jezusa do spotkania 
Jego świadków: św. Teresę z  Lisieux; św. Wojciecha; 
św. Piotra Klawera; św. Damiana de Veustera; św. Fran-
ciszka Ksawerego, św. Antoniego Klareta i  świętych 
Jana XXIII i Jana Pawła II. Scenariusze są odpowiednio 
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przygotowane na każdy etap edukacyjny: dla dzieci 
4-letnich 15-minutowe, dla 5-6 letnich 30 minutowe 
i odpowiednie dla dzieci starszych i młodzieży. Auto-
rzy scenariuszy: ks. dr Marek Matusik, ks. dr Zbigniew 
Sobolewski, mgr Barbara Wysokińska, mgr Urszula 
Zieniewicz oraz mgr Damian Belina, ks. mgr Damian 
Fleszer, mgr Magdalena Iwan, mgr Dariusz Koper, mgr 
Izabela Piątek-Belina, ks. mgr Paweł Zubrzycki przygo-
towali oryginalne opowiadania i pomoce, które posłu-
żą w podróży wiary po różnych kontynentach. Scena-
riusze te zostały opracowane z myślą o IV Krajowym 
Kongresie Misyjnym, który jest szansą rozbudzenia 
zapału misyjnego wśród dzieci i młodzieży. Przygo-
towano również propozycje scenariuszy katechez dla 
dorosłych, które mogą zostać wykorzystane w dusz-
pasterstwie parafialnym. Coraz częściej spotykamy 
się z grupami dorosłych wiernych, którzy uczestniczą  
w systematycznej katechezie, by pogłębiać swą wia-
rę. Scenariusze katechez można także wykorzystać  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Chodzi w tych sce-
nariuszach o czynne zaangażowanie młodego Ko-
ścioła w sprawy misji i o włączenie się w  modlitwę 
Jana Pawła II, który prosił dla nas o ducha misyjnego:

„Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś 
pierwszych uczniów,
aby stali się rybakami ludzi,
niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne 
wezwanie „Pójdź za Mną!”.
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski,
by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie
naszych biskupów, kapłanów i osoby 
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konsekrowane.
Obdarz wytrwałością seminarzystów 
i wszystkich tych,
którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym 
oddaniu się Twej służbie.
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał 
misyjny.
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo 
i nie pozwól,
by brak pasterzy, misjonarzy i tych,
którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii,
doprowadził ludzkość do zguby. Amen”

Ilustracje, zdjęcia i pomoce do katechez znajdują 
się na stronie: www.adgentes.misje.pl, w zakładce 
„materiały formacyjne” oraz na stronie Kongresu:  
www.misje.pl
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KATECHEZA  
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  
Dzieci młodsze (3-4-letnie)

Temat: BÓG KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
Autor: Urszula Zieniewicz
Czas trwania: 15 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cel: 
– ukazanie dzieciom, że Bóg kocha każde dziecko
Cele szczegółowe: 
– dziecko wie, że Bóg chce poznać i pokochać wszyst-

kie dzieci; 
– dziecko potrafi dzielić się swoją radością z napotka-

nymi ludźmi w domu, szkole i kościele
Metody pracy: 
– rozmowa, pokaz, działanie
Formy pracy: 
– grupowa, indywidualna
Pomoce dydaktyczne: 
– zdjęcia dzieci, szablon serca, różne przedmioty 

w skrzyni darów, piosenka „Bóg kocha mnie”

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Katecheta wita dzieci i rozpoczyna zajęcia mo-

dlitwą – piosenką „Bóg kocha mnie”:
Bóg kocha mnie, takiego, jakim jestem
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.
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2. Rozmowa kierowana przy ilustracjach
Katecheta prezentuje reprodukcję obrazu przedsta-

wiającego Jezusa w otoczeniu radosnych dzieci (np. 
www.dzieciatko-jezus.blogspot.com lub www.para-
fia-toszek.pl). Inne zdjęcia można znaleźć w  Interne-
cie.
Kogo widzicie na ilustracji?

Tak. To Pan Jezus rozmawia z dziećmi.
Dzieci rozmawiające z Panem Jezusem są radosne, 

czy smutne? Dlaczego? (dzieci udzielają odpowiedzi)
Następnie katecheta prezentuje zdjęcia dzieci 

z  różnych krajów misyjnych. Jedne z nich przedsta-
wiają dzieci uśmiechnięte, bawiące się, inne nato-
miast dzieci smutne, zmęczone, pracujące. Można 
znaleźć zdjęcie dzieci niosących dzban z wodą, dzieci 
na tle ubogich domów, dzieci bawiące się patykiem, 
oponą rowerową, itp. Przykładowe zdjęcia dzie-
ci można znaleźć na stronach: www.promyczek.pl; 
www.opoka.org.pl; www.pdmd.missio.org.pl; www.
adgentes.misje.pl, www.misje.pl

Katecheta mówi:
Popatrzcie teraz na te zdjęcia. 

 1. Kogo na nich widzicie?
 2. Co robią dzieci na tych obrazkach?
 3. A czy te dzieci są wesołe, czy smutne? Dlaczego ?

To są dzieci, które jeszcze nie znają Pana Boga i nie 
wiedzą, że On je bardzo kocha.
3. Skrzynia pełna skarbów – pokaz połączony 

z rozmową
Katecheta wyjmuje ze skrzyni kredki, bloki, ubrania, 

zabawki, przybory do mycia, skarbonkę z  monetami 
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itp. przedmiotami. 
Prowadzi rozmowę:

 1. Do czego będą potrzebne dzieciom te przed-
mioty?

 2. Czy sprawią radość dzieciom?
Katecheta zachęca by dzieci wybrały w  domu ja-

kąś zabawkę, którą się już nie bawią i  przyniosą do 
tej skrzyni. Jeżeli skrzynia zapełni się przekażemy ich 
zawartość potrzebującym dzieciom. Myślę, że dzieci 
będą szczęśliwe, kiedy będą mogły pobawić się tymi 
zabawkami. 
4. Kochające serce Boga 

Dzieci kolorują szablon serca. Katecheta mówi, iż do 
tych darów włożone będą pomalowane przez dzieci 
serca z zapisanym imieniem.
5. Modlitwa na zakończenie:

Panie Boże, spraw by wszystkie dzieci poznały Cie-
bie i mogły śpiewać razem z nami.
6. Zakończenie:

Dzieci śpiewając ilustrują ruchem piosenkę „Bóg  
kocha mnie”.
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KATECHEZA  
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  
Dzieci młodsze (4-letnie)

 Temat: ŚWIĘTA TERESA Z LISIEUX 
  POMAGA MISJONARZOM
Autor: Dariusz Koper
Czas trwania: 15 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
– dziecko odkrywa czas misji
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
– dziecko poznaje na rysunku patronkę misji  

św. Teresę z Lisieux
– dziecko jest zachęcone do włączenia się do modli-

twy za misjonarzy
Metody: 
– piosenka z  zestawem gestów, „mini-kalambury”, 

opowiadanie, praca z obrazkiem, powtarzanie no-
wych pojęć

Środki dydaktyczne: 
– tekst opowiadania z  opracowanym układem ge-

stów, obrazek ze świętą Teresą z Lisieux, teksty mo-
dlitwy

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa

Katecheta wita dzieci: Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus! Na wieki wieków. Amen! (W razie trud-
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ności katecheta pomaga dzieciom odpowiedzieć). 
Katecheta wprowadza do modlitwy: Cieszę się, że 
znów możemy się spotkać. Na początek wspólnie się 
pomodlimy znaną nam piosenką: 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 
tak można najprościej modlić się do Niego. 
Do Boga, co zawsze uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce”. 

Podczas śpiewu dzieci pokazują gesty.
2. Sytuacja egzystencjalna

Katecheta wprowadza w  sytuację egzystencjalną 
poprzez zabawę. 

Na początek pobawimy się w zagadki ruchowe. Ja 
będę pokazywał pewne gesty, a wy odgadnijcie, o co 
mi chodzi:
 – tulenie (udaje, że kogoś przytula), 
 – modlitwa (składa ręce),
 – pocieszanie (głaskanie wobec smutnej miny)
 – radość/cieszy się (uśmiech na twarzy).

Katecheta opowiada historię Józia używając doń 
wcześniej przygotowanych z dziećmi gestów. Zachę-
ca dzieci do pokazywania gestów razem z nim: 

Józio był pewnego dnia bardzo smutny (smutna 
mina). Rozchorował się i nie mógł iść do przedszkola. 
Powiedział o tym mamie, a ona go przytuliła (tulenie) 
i opowiedziała mu, że wiele dzieci w ogóle nie może 
do przedszkola chodzić, bo nawet przedszkola nie 
mają. Mieszkają daleko, daleko (pokazuje gest „daleko 
za horyzontem”). Nawet nie potrafią się modlić (skła-
danie rąk). Dlatego Pan Bóg posyła ludzi, by tym dzie-
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ciom opowiedzieli o Bogu i aby dzięki temu stali się 
radośni i  szczęśliwi (uśmiechnięta mina). Wy jesteście 
zbyt mali, byście mogli jechać do tych dzieci, ale mo-
żecie się za nie (składanie rąk) modlić.
3. Nauczanie Kościoła z podsumowaniem treści

Katecheta opowiada o świętej Teresie od Dzieciąt-
ka Jezus i zachęca dzieci do nauki nowych wyrazów: 
Kimś, kto teraz jest w niebie i modli się o to, by wiele ludzi 
znało Pana Jezusa i Jego miłość do ludzi jest św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus, powtarzamy: Święta Teresa od Dzie-
ciątka Jezus. Katecheta pokazuje dzieciom obraz ze 
św. Teresą, który można znaleźć na stronach interne-
towych.

Oto Teresa, wszystkie dzieci powtórzą! Święta Tere-
sa. Tereska jest teraz w niebie i  jest święta. Prosi tam 
Pana Boga, aby opiekował się ludźmi, którzy opo-
wiadają innym o  Panu Jezusie, czyli ludźmi, którzy 
są wysłani na misje święte, powtórzmy: misje święte. 
A ci ludzie nazywają się misjonarzami. Powtarzamy: 
misjonarze.
Święta Tereska podobnie jak my, nigdy nie była na 
misjach, ale dużo o nich myślała i modliła się za nie. 
Teraz jest w  niebie i  nadal się modli i  opiekuje się 
misjami.
Poznaliśmy dzisiaj aż dwa nowe wyrazy i jedną świę-
tą, czyli przyjaciółkę Pana Jezusa.
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Powtórzymy teraz wspólnie te słowa:

MISJE
MISJONARZE

ŚWIĘTA TERESKA OD DZIECIĄTKA JEZUS

Katecheta mówi dalej:
My jesteśmy w  Lublinie (albo odpowiednio w  na-

szym mieście) i nie możemy wyruszyć na takie wielkie 
wyprawy do obcych krajów, gdzie nikt o Panu Jezusie 
nie słyszał. Dlatego naszym największym zadaniem 
jest, abyśmy się modlili razem ze św. Tereską o to, by 
dzięki misjonarzom jak najwięcej ludzi poznało Pana 
Jezusa i Go pokochało. Bo kto kocha Pana Jezusa, ten 
może być razem z Nim kiedyś w niebie.
4. Zastosowanie życiowe i modlitwa końcowa

Katecheta wprowadza dzieci do nauki modlitwy:
Teraz już wiemy co to są misje święte: są to wędrów-

ki do krajów, gdzie nikt nie słyszał o radości, jaką daje 
Pan Jezus. W modlitwie pokażemy Panu Jezusowi, że 
też bardzo nam zależy, by Jego słowa mogli poznać 
ludzie na całym świecie.

Katecheta uczy dzieci słów modlitwy:
Panie Jezu, kocham Cię! 
Wiem, że Ty też kochasz mnie. 
Serce swoje chcę Ci dać, 
by Cię cały świat mógł znać!

Na koniec katecheta wspólnie z dziećmi odmawia 
modlitwę.
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KATECHEZA  
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  
Dzieci starsze (5-6-letnie)

 Temat: ŚWIĘTY WOJCIECH POMAGA 
  MISJONARZOM
Autor: Magdalena Iwan
Czas trwania: 30 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
– wprowadzenie w tematykę misji
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
– dziecko opowiada historię św. Wojciecha
– wypowiada się jak rozumie słowo „świadek”
Metody: 
– piosenka, opowiadanie, układanka, praca z  obra-

zem, pogadanka, zabawa ruchowa „Misjonarz”
Środki dydaktyczne: 
– tekst opowiadania, układanka ze św. Wojciechem, 

cały obrazek przedstawiający św. Wojciecha (do 
znalezienia w Internecie)

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa

Dzieci wraz z  katechetą śpiewają piosenkę: „Jezus 
jest tu”:

Jezus jest tu, Jezus jest tu 
(dzieci pokazują przestrzeń wokół siebie)
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O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię 
(dzieci unoszą ręce w górę)
Jezus jest tu 
(dzieci pokazują przestrzeń wokół siebie)

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:
Katecheta pyta dzieci, co zapamiętały z  poprzed-

niego spotkania.
3. Sytuacja egzystencjalna:

Katecheta pyta dzieci: kim jest świadek? Dzieci naj-
prawdopodobniej nie będą wiedziały, więc katecheta 
tłumaczy, że to ktoś, kto widział jakieś wydarzenie 
i potrafi o nim opowiedzieć innym. Następnie wpro-
wadza opowiadanie: Posłuchajcie uważnie opowia-
dania o  tym, jak Romek został świadkiem i  pomógł 
pewnej pani.

Romek bawił się w parku pod krzewem. Był detek-
tywem i czekał na niebezpiecznego przestępcę, który 
miał uciekać właśnie przez park. Romek miał go wy-
śledzić, a  potem zaaresztować. Tymczasem jednak 
w parku nic się nie działo. Romek z nudów przyglądał 
się wszystkiemu, co znalazło się w zasięgu jego wzro-
ku. Jakaś pani siedziała na ławce po drugiej stronie 
alejki i pisała coś w zeszycie, czy może w jakimś czaso-
piśmie. Za nią na trawniku jakaś dziewczynka bawiła 
się z psem. Alejką przeszedł jakiś pan z panią pod rękę. 
Ciągle nie widać było oczekiwanego przez Romka 
przestępcy. Dziewczynka z psem odbiegła gdzieś da-
lej, a pani siedząca na ławce wstała i poszła w stronę 
niedalekiego kiosku. Otwarty zeszyt został na ławce. 
Po chwili zsunął się z niej i zniknął w wysokiej trawie. 
Alejką przyszedł pewien młody pan i Romek już my-
ślał, że to jego przestępca, ale pan nie uciekał, tylko 
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usiadł na ławce, zupełnie jakby na kogoś czekał. Wte-
dy właśnie wróciła pani. Gdy zobaczyła, że nie ma na 
ławce jej zeszytu, zaczęła pytać młodego pana, czy 
go nie zabrał. Pan zaprzeczał wszystkiemu, ale pani 
nie chciała ustąpić. Wtedy Romek postanowił wyjść 
z kryjówki i pomóc rozwiązać tę sprawę. Grzecznie się 
ukłonił, wyjaśnił, że wszystko widział, i  pokazał pani, 
że zeszyt leży w trawie pod ławką. Pani podziękowała 
Romkowi, zabrała zeszyt i przeprosiła młodego pana 
za to, że go niesłusznie posądziła. Romek wiedział, że 
zrobił dobry uczynek, i był tak dumny z siebie, że za-
pomniał o zabawie i wrócił do domu, by opowiedzieć 
wszystko mamie.

Katecheta zadaje dzieciom pytania do opowiadania:
 1. W co bawił się Romek?
 2. Czego był świadkiem?
 3. Jak Romek pomógł pani odzyskać zeszyt?

Katecheta podsumowuje: Romek zaświadczył, że 
widział, gdzie upadł zeszyt pani w parku. Na świecie 
jest wielu świadków. Niektórzy, tak jak Romek, po-
magają rozwiązywać spory między ludźmi, inni opo-
wiadają policji o wypadku, który widzieli. Jeszcze inni 
przekazują innym ludziom to, czego się sami nauczyli. 
Są też szczególni świadkowie – to ludzie, którzy opo-
wiadają innym o  Bogu. Niektórzy szukają specjalnie 
takich osób, które o  Bogu jeszcze nigdy nie słyszały. 
Często wyjeżdżają w tym celu za granicę. Taki świadek, 
który mówi o Bogu ludziom, którzy Go nie znają, nazy-
wa się misjonarzem.

Dzieci powtarzają nowe słowo: misjonarz.
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4. Nauczanie Kościoła:
Katecheta wprowadza układanie puzzli: Mam dla 

was układankę, która przestawia postać pewnego 
misjonarza. Bardzo dawno temu wyruszył on z Polski, 
żeby opowiadać innym ludziom o  Bogu. Zobaczmy, 
kto to jest.

Katecheta rozdaje dzieciom elementy układanki 
i  prosi je o  ich ułożenie. Dzieci układają puzzle. Ka-
techeta chwali je i  pokazuje cały obrazek przedsta-
wiający św. Wojciecha. Dzieci opisują obrazek odpo-
wiadając na pytania katechety. Katecheta w  skrócie 
opowiada historię postaci:

Dawno temu, kiedy w  Polsce jeszcze nie wszyscy 
ludzie znali Boga, do naszego kraju przyszli ludzie, 
którzy opowiedzieli Polakom o  Jezusie. Król Polski 
z  radością im uwierzył i przyjął chrzest, a potem po-
stanowił wysłać swoich misjonarzy dalej na wschód, 
gdzie ludzie jeszcze nie słyszeli o Jezusie. Wśród tych 
misjonarzy szczególną postacią był św. Wojciech. Był 
to biskup, czyli taki ważniejszy ksiądz. Razem ze swoją 
świtą św. Wojciech pojechał z  misją do obcego kra-
ju, który nazywał się Prusy. Niestety, od razu napo-
tkał tam na trudności. Początkowo nie znał zupełnie 
języka tamtych ludzi i nie mógł z nimi porozmawiać 
o Bogu, a kiedy udało mu się znaleźć tłumacza, oka-
zało się, że mieszkańcy tamtej krainy wcale nie chcieli 
przyjąć wiary w  Jezusa. Niezrażony tym biskup Woj-
ciech podróżował dalej. Niestety, po drodze napadli 
go wrogo nastawieni ludzie i  misjonarz stracił życie. 
Król Polski odkupił jego ciało płacąc złotem, a papież 
ogłosił biskupa Wojciecha świętym. To znaczy, że za 
swoją miłość do Boga i  ludzi biskup Wojciech dzisiaj 
mieszka w niebie.
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5. Zastosowanie życiowe:
Katecheta podsumowuje: My też możemy być ma-

łymi misjonarzami dla innych ludzi. Dzieje się tak, kie-
dy opowiadamy innym ludziom o dobroci Boga, kiedy 
uczymy innych jak się modlić (np. swoje młodsze ro-
dzeństwo), kiedy dajemy dobry przykład naszej wiary 
i pobożności. 

Teraz pobawimy się w misjonarza, który opowiada 
innym o  Bogu. Katecheta wyjaśnia dzieciom zasady 
zabawy ruchowej i uczy ich potrzebnego do niej wier-
szyka: 

Szedł misjonarz dróżką
przytupując nóżką.
Napotkał człowieka,
co na Boga czeka.

Wszystkie dzieci siedzą w kole na dywanie i recytują 
wiersz, a jedno z dzieci – „misjonarz” – chodzi w środ-
ku koła. Kiedy wierszyk się kończy, „misjonarz” wybiera 
jedno z siedzących dzieci i mówi mu coś o Bogu. Je-
śli dzieci są twórcze, same mogą wymyślać, co chcą 
o  Bogu powiedzieć swoim koleżankom i  kolegom. 
Jeśli nie mają pomysłów, można im podpowiedzieć 
przykładowe wypowiedzi: Bóg cię kocha; Bóg jest do-
bry; Bóg chce twojego szczęścia; Bóg stworzył pięk-
ny świat, Bóg pociesza smutnych, itd. Dziecko, które 
usłyszało dobrą nowinę o Bogu, samo zostaje misjo-
narzem i zabawa się powtarza.
6. Podsumowanie treści:

Katecheta zadaje dzieciom pytania sprawdzające:
 1. Kto to jest świadek? (ktoś, kto widział wydarzenie 

i o nim mówi innym)
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 2. Kim jest misjonarz? (świadek, który opowiada 
o Bogu ludziom, którzy Go nie znają)

 3. Jak miał na imię misjonarz, którzy wyruszył 
z  naszego kraju, by opowiadać innym o  Bogu?  
(św. Wojciech)

 4. Dlaczego biskup Wojciech został ogłoszony świę-
tym? (bo kochał Boga i ludzi; oddał życie jako mi-
sjonarz)

 5. Kiedy my jesteśmy misjonarzami? (gdy opowia-
damy innym o  Bogu, dajemy dobry przykład, 
uczymy innych modlitwy)

7. Zadanie domowe:
Katecheta zadaje dzieciom zadanie: Opowiedzcie 

historię św. Wojciecha mamie lub tacie.
8. Modlitwa końcowa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen.
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KATECHEZA  
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  
Dzieci starsze (5-6-letnie)

 Temat: MALI I DUZI MISJONARZE
Autor: Urszula Zieniewicz
Czas trwania: 30 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Wymagania ogólne: 
– przybliżenie tematyki misji
– poznanie misyjnego wymiaru Kościoła
Cele operacyjne: 
– dziecko odczuwa radość z niesienia pomocy ludzi 

potrzebującym
– dziecko wie, że każdy może być misjonarzem
– dziecko wie, jak może zaangażować się w  po- 

moc potrzebującym pomocy
Metody: 
– słowna, czynna, oglądowa (rozmowa kierowana, 

pogadanka przy ilustracjach, pokaz, zadań stawia-
nych dzieciom)

Formy pracy: 
– z całą grupą, zespołowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: 
– zdjęcia przedstawiające życie ludzi na terenach mi-

syjnych, karta pracy, treść listu dziecka, Dekalog Mi-
sjonarza, piosenka „Wiele jest serc”.
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II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Katecheta podaje intencję i odmawia modlitwę 

za dzieci, które nie znają Jezusa:
Panie Jezu, Ty codziennie jesteś ze mną, spraw, aby 

drogę do Ciebie odnalazły wszystkie dzieci, które Cię 
dotąd nie poznały. Panie Jezu spraw, by znaleźli się 
dobrzy ludzie, którzy dotrą do nich z radosną nowiną 
o Twojej miłości i dobroci serca. Amen.

2. List z  Brazylii do dzieci (katecheta informuje, iż
przyszedł do przedszkola list od chłopca, który miesz-
ka bardzo daleko i chce im go przeczytać):

Jestem Thiago. Mieszkam w  Brazylii. Moja miej-
scowość położona jest w  rozległym tropikalnym le-
sie dorzecza Amazonki, największej rzeki na świecie. 
Musicie mi uwierzyć na słowo, że są to najpiękniejsze 
tereny w całym kraju, z niezliczonymi gatunkami roślin 
i zwierząt. Razem z mamą, tatą i czwórką młodszego 
rodzeństwa mieszkam w  niewielkiej indiańskiej osa-
dzie. Mój dom zbudowany jest z drewna, a dach ma 
z liści palmowych i nawet w największy upał w środ-
ku jest chłodno. Bo musicie wiedzieć, że wszystkie 
indiańskie plemiona zamieszkujące Amazonię wy-
korzystują do budowy tylko naturalne materiały.  
Ja – podobnie jak inne dzieci z mojej wioski – dużo 
pomagam rodzicom. Karmię zwierzęta, łowię ryby 
i  czasem z  tatą wypływam na polowanie. Natomiast 
moja młodsza siostra pomaga mamie: zamiata dom 
i  podwórko, przynosi wodę i  pierze ubrania. U  nas 
każde dziecko ma swoje obowiązki do wykonania. 
Od niedawna chodzę (a raczej płynę) do szkoły, która 
znajduje się kilkanaście kilometrów od naszej wioski. 
Mogę się tam nauczyć wielu nowych i ciekawych rze-
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czy. Bardzo lubię się uczyć. Do szkoły mogę chodzić 
tylko dzięki misjonarzom, bo moich rodziców nie stać 
nawet na mundurek, nie mówiąc już o  innych rze-
czach. Szkoła ma swoje pole, które sami uprawiamy, 
bo dzięki temu możemy nauczyć się też rolnictwa. 
Hodujemy również bydło, które, na co dzień dostarcza 
nam mleka i mięsa. Nie musimy więc bać się głodu. 
A kiedy jest jakaś wolna chwila, wtedy gramy z kolega-
mi w piłkę nożną albo idziemy się kąpać. Mam bardzo 
dużo marzeń – najpierw chciałbym ukończyć szko-
łę i zdobyć dobry zawód, by pomóc swojej rodzinie.  
Jestem wdzięczny Panu Bogu za wszystko: za moż-
liwość nauki i  że nie cierpię głodu. Chciałbym, żeby 
wszystkie dzieci w moim kraju mogły się uczyć i być 
tak szczęśliwe jak ja. 

Z  pozdrowieniami dla wszystkich dzieci w  Polsce 
Thiago
3. Rozmowa kierowana:
 – Kto napisał do was list?
 – Gdzie mieszka Thiago?
 – Z kim mieszka?
 – Z czego zbudowany jest dom, w którym mieszka 

jego rodzina?
 – Co robią dzieci w Brazylii?
 – Czy chłopiec jest szczęśliwy?
 – Dzięki komu chłopiec może chodzić do szkoły?
 – Czy chciałybyście zamieszkać w  osadzie indiań-

skiej i móc żyć tak jak Thiago?
4. Dobrzy ludzie pomagają dzieciom na całym 

świecie
 – pogadanka przy ilustracjach wybranych przez 

katechetę (należy znaleźć w  Internecie zdjęcia 
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misjonarek i misjonarzy pomagających ludziom, 
np. misjonarz z dziećmi w szkole, albo misjonar-
ka pracująca w ośrodku zdrowia: www.adgentes.
misje.pl; www.misje.pl)

Te osoby, które wyjeżdżają pomagać innym nazy-
wamy misjonarzami.

Do krajów oddalonych od Polski wyjeżdżają na-
uczyciele, lekarze, pielęgniarki, siostry zakonne, zakon-
nicy i księża. 

W jaki sposób misjonarze niosą pomoc potrzebują-
cym? (katecheta wysłuchuje wypowiedzi dzieci, uzu-
pełnia ich wypowiedzi).
5. Praca w grupach 

Katecheta wypracowuje wraz z dziećmi odpowie-
dzi w formie symbolicznych rysunków lub wypowie-
dzi słownych umieszczonych w szablonie w kształcie 
serca symbolizującego miłość, dobroć.
 – Jak myślicie, czy my możemy pomóc takim dzie-

ciom, jak Thiago?
 – W jaki sposób możemy nieść im pomoc?
 – W jaki sposób możemy być misjonarzami w na-

szym kraju?
6. Podsumowanie katechezy 

Katecheta przedstawia i omawia Dekalog misjona-
rza. Umieszcza go na tablicy.

DEKALOG MISJONARZA:
 1. Misjonarz w każdym człowieku dostrzega brata.
 2. Misjonarz poznaje Jezusa, kocha Go i  mówi 

o Nim.
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 3. Misjonarz modli się codziennie za dzieci całego 
świata

 4. Misjonarz za wszystko dziękuje Jezusowi.
 5. Misjonarz jest szczęśliwy, że może dzielić się z in-

nymi.
 6. Misjonarz cieszy się, że może służyć innym.
 7. Misjonarz zawsze przebacza.
 8. Misjonarz jest hojny i gotowy do wyrzeczeń.
 9. Misjonarz szuka pomocy u Jezusa.
 10. Misjonarz zawsze myśli o innych.
7. Zadanie dla małych misjonarzy

Dzieci otrzymują kartę z  wymalowanym mostem 
(cegiełki) łączącym kontynent Afryki z  Europą. Kate-
cheta wyjaśnia dzieciom, że może zamalowywać ce-
giełki, kiedy pomodli się za misje, złoży do skarbonki 
ofiarę pieniężną, pomoże koleżance, koledze z przed-
szkola, osobie starszej (jeden dobry uczynek = jed-
na cegiełka mostu). Sprawdzimy, kiedy uda wam się 
dotrzeć mostem nad wodą do potrzebujących dzieci 
mieszkających w Afryce.
8. Zakończenie katechezy piosenką „Wiele jest 

serc”
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.  
Wiele jest serc, które czekają wciąż. 
Napełnij serce Twoje,  
tym kosztownym nasieniem,  
a zobaczysz, że Bóg 
poprowadzi cię do ludzi /2x 
Sam zobaczysz, że Bóg 
poprowadzi cię do ludzi, 
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których będziesz mógł 
zaprowadzić do Chrystusa. /2x

Wykorzystane materiały źródłowe:
www.promyczek.pl; www.opoka.org.pl; www.pdmd.
missio.org.pl; www.google.pl ilustracje grafika 
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KATECHEZA  
DLA DZIECI KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Temat: WYRUSZAMY NA MISJE ZE ŚWIĘTĄ 
  TERESĄ OD DZIECIĄTKA JEZUS
Autor: Ewa Mikos
Czas trwania: 45 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cel katechezy: 
– uczniowie poznają pracę misjonarzy i  wiedzą jak 

mogą z nimi współpracować
Cele szczegółowe: 
– uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: misjonarz, misje, 

ewangelizacja
– uczeń zna zadania misjonarzy
– uczeń wie, jak można pomagać misjom
Metody i środki dydaktyczne: 
– pogadanka, praca w  grupach, mini wykład, akro-

stych
– karty z hasłami, puzzle plakatowe, pudełko z losami, 

karta ze stemplem pocztowym, tekst modlitwy za 
misjonarzy

II. PRZEBIEG KATECHEZY:
1. Modlitwa

Katechezę rozpocznij od modlitwy w  intencji 
wszystkich ludzi na świecie – poproś dzieci, by wyszły 
z ławek , utworzyły koło i trzymając się za ręce, wspól-
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nie odmówcie modlitwę „Ojcze nasz…”. Następnie  
poproś dzieci by usiadły.
2. Wprowadzenie do tematu:

Rozpocznij rozmowę z dziećmi od zadania pytań:
 1. Czy wiecie, kto to jest misjonarz?
 2. Jak wygląda misjonarz?

Po swobodnych wypowiedziach dzieci, usystema-
tyzuj wiadomości, podsumowując:

Misjonarz to człowiek, który mówi o  Bogu, głosi 
Ewangelię, naucza, tłumaczy Słowo Boże ludziom nie 
znającym jeszcze Chrystusa. Pokaż kartę z  napisem: 
MISJONARZ TO CZŁOWIEK, KTÓRY MÓWI O  BOGU, 
GŁOSI EWANGELIĘ, NAUCZA, TŁUMACZY SŁOWO 
BOŻE LUDZIOM NIE ZNAJĄCYM JESZCZE JEZUSA 
CHRYSTUSA.

Głoszenie Ewangelii ludziom nieznającym Chrystu-
sa to EWANGELIZACJA.

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16,15). 

To są słowa zachęty, wezwania do mówienia o Je-
zusie innym ludziom.
3. Rozwinięcie: 

Podziel klasę na 5 grup. Uczniowie odliczają do pię-
ciu i siadają w 5 zespołach. Każdy z zespołów ma za za-
danie przygotować ilustrację do podanych na kartce 
słów. Grupy mają na pracę ok. 10 min.

Grupa I: „Idźcie na”
Grupa II: „cały świat”
Grupa III: „Głoście”
Grupa IV: „Ewangelię”
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Grupa V: „wszelkiemu stworzeniu”.
Gdy dzieci skończą rysować, zaprezentuj prace każ-

dej grupy na tablicy. Powstanie ciekawa wystawa.
4. Utrwalenie wiadomości – akrostych

Pan Jezus wybiera niektórych ludzi i  daje im kon-
kretne zadania do wykonania. Tak dzieje się z misjo-
narzami – opiekują się powierzonymi im przez Kościół 
ludźmi. Ta pomoc i opieka często bywa wszechstron-
na. Misjonarze mają wiele obowiązków:
 1. głoszą Słowo Boże
 2. udzielają sakramentów świętych
 3. nauczają, katechizują
 4. udzielają opieki medycznej
 5. zakładają szkoły
 6. pomagają biednym
 7. bronią słabszych

Misjonarze to najczęściej osoby duchowne (księża, 
siostry zakonne i bracia zakonni) – kobiety i mężczyź-
ni, którzy poświęcili swe życie Panu Bogu i  pragną 
pomagać ludziom biednym i  potrzebującym. Są też 
misjonarze świeccy, którzy pomagają kapłanom i sio-
strom zakonnym w ich trudnej pracy.

Jakie cechy powinien posiadać misjonarz?
Napisz na tablicy w pionie słowo „misjonarz”. Zada-

niem uczniów jest dopisać cechę misjonarza na każda 
z  poszczególnych liter; cecha może zaczynać się na 
daną literę, kończyć lub być w środku wyrazu.
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Praca misjonarzy jest bardzo trudna, wymagająca 
poświęcenia i znoszenia wielu niewygód i trudności. 
Kościół wspiera misjonarzy, którzy wyjeżdżają w odle-
głe zakątki świata. Jest to wsparcie materialne, finan-
sowe, ale także modlitewne. Bez tego praca misjona-
rzy na misjach byłaby niemożliwa.

MISJE – TO SPECJALNE DZIAŁANIA,  
KTÓRE PODEJMUJĄ MISJONARZE

5. Pogłębienie tematu:
Każdy z nas może wspierać misje i pomagać misjo-

narzom. 
Dzieci losują z kolorowego pudełka losy, na których 

opisane są sposoby pomocy misjonarzom, prezentują 
je swoim koleżankom i kolegom.

Losy:
ADOPCJA SERCA
PRENUMERATA CZASOPISMA MISYJNEGO
KALENDARZ MISYJNY
MODLITWA INDYWIDUALNA
OFIAROWANIE CIERPIENIA (NP. CHOROBY)
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA MISYJNEGO
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PROGRAMY TVP I AUDYCJE RADIOWE O MISJACH
WYJAZD NA MISJE
MSZA ŚW. W INTENCJI MISJI
Modlitwa za misjonarzy i misje jest bardzo ważna. 

W Kościele mamy wiele zgromadzeń zakonnych, któ-
re nieustannie modlą się za misjonarzy. Na dzisiejszej 
katechezie poznamy świętą Teresę od Dzieciątka Je-
zus. Jest ona patronką misji. W bardzo młodym wie-
ku zapragnęła wstąpić do klasztoru klauzurowego, by 
tam modlić się i poświęcić swe życie Panu Bogu. Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus kroczyła tzw. małą drogą 
do świętości – przez sumienne wykonywanie swoich 
drobnych, codziennych obowiązków z miłości do Je-
zusa. Droga ta została opisana w jej dzienniku „Dzieje 
Duszy”. Teresa nie mogła wyjechać na misje, ale stała 
się prawdziwą misjonarką poprzez nieustanną mo-
dlitwę za misyjną działalność Kościoła. Była apostołką 
modlitwy i ofiary na rzecz misji modląc się za głoszą-
cych Ewangelię misjonarzy i w ich intencjach.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus daje nam przykład 
jak my, każdego dnia możemy wspierać misjonarzy 
w ich pracy.
6. Zakończenie:

Zadanie domowe: poproś dzieci o  wykonanie na 
kartce formatu A4 stempla pocztowego, który będzie 
przypominał im o misjach i o pracy misjonarzy. 

Na zakończenie poprowadź wspólną modlitwę za 
misjonarzy:

Kiedy jest gorąco i  kiedy jest zimno, kiedy wieje 
wiatr i pada deszcz misjonarze uczą o Tobie – Panie 
Jezu – wszystkich nie znających Ciebie. Uczą dzieci 
Afryki, Azji, Ameryki i  z  tylu miejsc na mapie świata. 
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Proszę Cię, by nie tęsknili za domem, aby byli odważ-
ni, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo i oddani Tobie 
w pracy i służbie.

Proszę, aby ludzie ich wspierali swymi modlitwami 
i ofiarami, aby misjonarze mieli czas na pisanie listów, 
aby chrzcili i uczyli zawsze dużo dzieci. Niech nie psu-
ją im się samochody, gdy jadą do wiosek modlić się 
z ludźmi, i niech tubylcy pomogą im w budowie ko-
ściołów, szkół, dróg i szpitali. Woda, owoce, ryż, kuku-
rydza i  banany, niech zawsze będą w  obfitości tam, 
gdzie ludzie gromadzą się, aby słuchać, co mówią mi-
sjonarze o Tobie, Panie.

Ty wiesz, Panie Jezu, jak trudno jest być misjona-
rzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu. 
Wiesz, jak trudno jest mówić o Bogu, gdy się jest zmę-
czonym i  grzeje gorące słońce. Bardzo proszę Cię, 
pomóż misjonarzom w głoszeniu Ciebie i Twego kró-
lestwa na ziemi. Niech wszyscy ludzie pomagają im 
w głoszeniu Twojej chwały i modlą się za nich. Spraw, 
by na świecie nigdy nie zabrakło misjonarzy. Amen.



152

KATECHEZA  
DLA DZIECI KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Temat: Z RADOŚCIĄ DZIELMY SIĘ WIARĄ
Autor: ks. dr Zbigniew Sobolewski
Czas trwania: 30 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cel katechezy: 
– zainteresowanie uczniów misjami
Cele szczegółowe: 
– uczeń wie, że należy do rodziny wierzących jaką jest  

Kościół katolicki
– rozumie pojęcia: misjonarka, misjonarz, misje
– wie, czym zajmują się misjonarze na misjach
Metody i środki dydaktyczne: 
– mapa całego świata lub plansza z konturami wszyst-

kich kontynentów
– zdjęcia misjonarzy z różnych krajów, zdjęcie papie-

ża Franciszka, Benedykta XVI i  św. Jana Pawła II
– tekst piosenki „Kościół to nie tylko dom, z kamieni 

i złota…”

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa

Rozpoczynamy katechezę od modlitwy „Ojcze 
nasz”. Jeśli dzieci znają, można także wspólnie zaśpie-
wać piosenkę „Kościół to nie tylko dom…” lub inną, 
podkreślającą wspólnotowy wymiar Kościoła.
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2. Wprowadzenie do tematu:
Katecheta pyta dzieci, czy wiedzą jak ma na imię 

obecny papież oraz z jakiego kraju pochodzi. Pokazuje 
na mapie Argentynę. Następnie pyta czy znają imiona 
innych papieży (Benedykt XVI i Jan Paweł II). Z jakich 
krajów pochodzili? Można także wskazać te kraje na 
mapie. 
3. Rozwinięcie: 

Katecheta uświadamia dzieciom, że Kościół jest 
wielką rodziną wierzących w Chrystusa. Nie tylko Po-
lacy, Włosi, Niemcy, Francuzi należą do Kościoła, ale 
także ludzie żyjący bardzo daleko. Katecheta pokazu-
je dzieciom mapę świata lub kontury kontynentów 
i  mówi, że dzisiaj na świeci żyje 1,2 mld chrześcijan. 
Najwięcej ich w  Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce 
i Azji. 

Wielu ludzi nie zna Chrystusa. Do nich muszą pójść 
misjonarki i  misjonarze. Katecheta pyta, czy dzieci 
wiedzą, kim są misjonarze? A może ktoś spotkał misjo-
narkę lub misjonarza? Może pochodzą z naszej para-
fii? W rozmowie z dziećmi trzeba wyjaśnić im pojęcia: 
misje, misjonarz.

Misjonarze pomagają tym, którym głoszą Chrystu-
sa. Misje są prowadzone w krajach bardzo biednych, 
gdzie panuje głód, choroby a nawet toczą się wojny. 
Misjonarze pomagają dzieciom i starszym prowadząc 
szkoły, szpitale, uczą uprawiać ziemię i różnych zawo-
dów. Są bardzo potrzebni. Misjonarze pomagają lu-
dziom na misjach.

Mimo, że nieraz misjonarze żyją w  trudnych wa-
runkach są bardzo szczęśliwi i radośni. Dlaczego? Po-
nieważ cieszy ich to, że dzięki nim inni mogą poznać 
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Chrystusa. Źródłem radości dla nich jest to, że mogą 
innym mówić o  Jezusie. Misjonarze są szczęśliwi, że 
mogą mówić innym o Panu Bogu, który ich kocha jak 
najlepszy Ojciec.

My również, chociaż nie wyjeżdżamy w  dalekie 
kraje, możemy być misjonarzami. W  jaki sposób? Je-
steśmy szczęśliwi i  radośni, bo nasi rodzice opowie-
dzieli nam o Panu Jezusie. Nie możemy zatrzymać tej 
radości wiary tylko dla siebie. Mówmy o Panu Jezusie 
innym. Módlmy się za tych, którzy Pana Jezusa jeszcze 
nie znają. 

Katecheta może opowiedzieć dzieciom o Papieskim 
Dziele Misyjnym Dzieci, które pomaga misjonarzom 
modlitwą i ofiarami. Zachęci dzieci, by zainteresowały 
się tym, czy w parafii nie istnieje dziecięca grupa mo-
dlitewna za misjonarzy lub inna grupa misyjna.

III. Zakończenie
Na zakończenie spotkania katecheta proponuje 

wspólną modlitwę za misjonarki i misjonarzy:

Panie Jezu, Ty posłałeś swoich Apostołów,  
aby głosili ludziom Ewangelię. 
Dziękujemy Ci za to, że wierzymy w Ciebie 
i możemy Cię kochać z całego serca.
Pobłogosław misjonarzom, którzy w dalekich 
krajach opowiadają innym o tym, jak bardzo 
nas kochasz.
Panie Jezu! My również chcemy być 
misjonarzami.
Chcemy z radością mówić innym o Tobie. 
Amen.
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KATECHEZA  
DLA DZIECI KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Temat: TAJEMNICA ŚW. PIOTRA KLAWERA, 

MISJONARZA Z HISZPANII
Autor: Izabela Piątek-Belina, Damian Belina
Czas trwania: 30 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
– wprowadzenie do misji
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
– uczeń poznaje historię św. Piotra Klawera
– uczeń uzasadnia prawdę, że wszyscy jesteśmy mi-

sjonarzami
– uczeń potrafi modlić się na różańcu misyjnym, po-

trafi przypisać kolory dziesiątków różańca do po-
szczególnych kontynentów

Metody: 
– opowiadanie, pogadanka, prezentacja multimedial-

na, przyporządkowywanie obrazków do treści, pio-
senka, układanka

Środki dydaktyczne: 
– różaniec misyjny w pięciu kolorach, komputer, pio-

senka, pomoce
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II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły 
nasze.
Dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem 
doczesnym i wiecznym,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:
Jeśli katecheza odbywa się w czasie lekcji szkolnych 

należy sprawdzić listę obecności oraz sprawdzić i oce-
nić pracę domową.
3. Sytuacja egzystencjalna – opowiadanie:

Nauczyciel zaprasza uczniów do uważnego wysłu-
chania opowiadania o św. Piotrze Klawerze – misjona-
rzu o wielkim sercu. Opowiadanie znajduje się poniżej: 

Tekst opowiadania
W pięknej i słonecznej Katalonii w Hiszpanii, w ma-

łym miasteczku Verdú, urodził się 25 czerwca 1580 r. 
Piotr Klawer. Pochodził on z ubogiej, ale szczęśliwej ro-
dziny robotniczej. Kiedy miał 13 lat zmarła jego mama, 
a  on zdecydował, że wyjedzie z  rodzinnego domu 
i rozpocznie naukę. Młody Piotr wyjechał do Barcelo-
ny i w 1596 r. rozpoczął studia na uniwersytecie, który 
prowadzili wówczas jezuici. Bardzo się z nimi zaprzy-
jaźnił i wstąpił do ich zakonu. W czasie studiów filo-
zoficznych w Palma na Majorce spotkał się z bratem 
zakonnym, św. Alfonsem Rodriguezem, który przepo-
wiedział mu, że swoją misyjną pracę będzie prowadził 
w Ameryce Południowej.
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W  tym czasie jezuici otworzyli w  Kolumbii misję. 
Święty Piotr musiał przerwać studia i  jechać tam do 
pracy wśród niewolników murzyńskich, których wów-
czas przywożono z  Afryki. Niewolnicy podróżowali 
w bardzo ciężkich warunkach, nie dawano im nic do 
jedzenia ani picia, nie mieli gdzie spać, byli źle trak-
towani i  poniżani. Ponieważ święty Piotr Klawer był 
osobą o dobrym sercu nie mógł bezczynnie patrzeć 
na krzywdę Murzynów. Postanowił pomagać im każ-
dego dnia jak tylko umiał. Jako kapłan (od 1616 r.) 
służył swoim braciom oferując im pomoc duchową 
i  materialną: spragnionym podawał napój, głodnym 
posiłek, nagim jakiś ubiór, zaś chorym podawał lekar-
stwa.  Jego zaangażowanie i  bezinteresowna pomoc 
były bezgraniczne. Codziennie nauczał katechizmu 
przez kilka godzin. Opowiadał o  Chrystusie i  Jego 
wielkim miłosierdziu do każdego człowieka. Ochrzcił 
kilkadziesiąt tysięcy Murzynów. Odwiedzał regularnie 
chorych w szpitalach, którzy często nie mieli nikogo 
bliskiego. 

Pewnego dnia święty Piotr Klawer ciężko zachoro-
wał. Niestety nie mógł już pomagać potrzebującym, 
ale nie przestał modlić się codziennie do Bożej Matki. 
W miasteczku rozeszła się wiadomość, że święty Piotr 
Klawer umiera. Wiele osób, którym wcześniej poma-
gał przyszło go odwiedzić i  po raz ostatni dotknąć 
jego dłoni lub go posłuchać. 

I  tak dnia 8 września 1654 r. w wieku 70 lat zmarł 
szlachetny misjonarz. Wszyscy go pamiętają jako tego, 
który miał szlachetne serce i nigdy nie odmówił po-
mocy potrzebującym.



158

Katecheza dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej

Pogawędka
Po opowiadaniu nauczyciel rozpoczyna pogadan-

kę. Celem pogadanki jest wskazanie na fakt, że każdy 
chrześcijanin ma do wypełniają zadanie, które zlecił 
mu sam Pan Jezus: „Idźcie na cały świat i  nauczajcie 
wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu w  imię Ojca 
i  Syna, i  Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przekazałem” (Mt 28,19-20).

Przykładowe pytania:
 1. Kim był św. Piotr Klawer?
 2. W jakim kraju pełnił posługę św. Piotr Klawer?
 3. Kim jest misjonarz?
 4. Co robi misjonarz?
 5. Jak myślicie, zadanie misjonarza jest łatwe czy 

trudne (dlaczego)?
4. Wiara i  życie Kościoła (podsumowanie poga-

wędki):
Po przeprowadzeniu pogadanki nauczyciel pod-

sumowuje ją wyjaśniając uczniom, że misjonarze 
i misjonarki wypełniają zadanie, które zlecił sam Pan 
Jezus: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie na-
rody. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przekazałem” (Mt 28,19-20). Praca misjonarza nie jest 
łatwa. Musi on opuścić swoją rodzinę, swój kraj, na-
uczyć się nowego języka, przyzwyczaić do życia w in-
nej kulturze, wśród obcych ludzi. Bardzo często kraje 
do których wyjeżdżają misjonarze są niebezpieczne.
5. Zastosowanie życiowe – Gdzie pracują misjona-

rze? (dopasowywanie elementów):
Nauczyciel przygotowuje plansze przedstawiające 

6 kontynentów w różnych kolorach i wiesza je na ta-
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blicy. Uczniowie otrzymują kartki ze zdjęciami twarzy 
ludzi o różnym kolorze (np. twarz Azjaty, Afrykańczyka, 
Europejczyka…). Zadaniem uczniów jest dopasowa-
nie nazw do kontynentów oraz zdjęć osób o różnym 
kolorze skóry pochodzących z danego kontynentu – 
wśród zdjęć znajduje się także zdjęcie papieża Fran-
ciszka pochodzącego z Ameryki Południowej, konty-
nentu na którym pracował św. Piotr Klawer.

Uwaga: Jeśli lekcja przeprowadzana jest z  młod-
szymi dziećmi, które nie potrafią odróżnić konty- 
nentów po konturach, można zacząć od przed-
stawienia uczniom kolorów kontynentów przypo-
rządkowanych do odpowiednich dziesiątków ró-
żańca misyjnego np. kolor biały symbolizuje Europę 
(cały opis znajduje się poniżej). Uczniowie dopasują 
nazwę kontynentu do koloru.

Nauczyciel wyjaśnia
Misjonarze wyjeżdżają na różne kontynenty, do 

różnych krajów, aby nauczać o  Panu Bogu, udzielać 
sakramentów świętych, a  także pomagać ubogim 
i chorym, jak to czynił św. Piotr Klawer. Po wykonanym 
zadaniu nauczyciel pokazuje uczniom różaniec mi-
syjny, w pięciu kolorach i wyjaśnia uczniom znacze-
nie każdego z nich. Jeśli nie ma różańca, może jego 
fotografię znaleźć na www.misjo.org.pl lub www.ad-
gentes.misje.pl

Kolor zielony – módlmy się za Afrykę – nawiązuje 
do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych;
Kolor czerwony – módlmy się za Amerykę – pod-
kreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców 
Ameryki;
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Kolor biały – módlmy za Europę – oznacza kolor 
skóry Europejczyków;
Kolor niebieski – módlmy się za Australię i Oceanię 
– symbolizuje wody Oceanu Spokojnego, na któ-
rym rozsiane są rozliczne wyspy;
Kolor żółty – módlmy się za Azję – przypomina 
ludy Azji, najliczniejsze w świecie.

6. Modlitwa śródlekcyjna:
Nauczyciel prosi uczniów o skupienie i zachowanie 

spokoju.
Teraz odmówimy dziesiątkę różańca oznaczoną ko-

lorem czerwonym w intencji misjonarzy pracujących 
w  Ameryce Południowej – kontynencie, na którym 
pomoc ubogim i chorym niósł św. Piotr Klawer. Ame-
ryka Południowa jest także kontynentem z  którego 
wywodzi się papież Franciszek, pomódlmy się także 
w intencjach Ojca Świętego. 

Nauczyciel odmawia z uczniami dziesiątek różańca, 
tajemnicę można dopasować do dnia, w którym od-
bywa się katecheza, można zapalić świecę. 
7. Piosenka: „Bóg kocha mnie, takiego jakim je-

stem”.
Katecheta zaprasza uczniów do nauczenia się pro-

stej piosenki „Bóg kocha mnie takiego jakim jestem”. 
Nauczyciel wyjaśnia: Pan Bóg kocha wszystkich ludzi, 
niezależnie od tego jaki mają kolor skóry, z  jakiego 
kontynentu, czy kraju pochodzą, czy są biedni czy bo-
gaci, zdrowi czy chorzy. Posyła swoich misjonarzy na 
różne krańce świata, aby głosili Dobrą Nowinę wszyst-
kim ludziom. Zaśpiewajmy teraz piosenkę o Bożej mi-
łości do wszystkich ludzi. 
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Tekst piosenki: 
Bóg kocha mnie,
Takiego jakim jestem, 
Raduje się, każdym moim gestem 
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera.

8. Podsumowanie – pogadanka końcowa (w  jaki 
sposób my możemy pomagać misjonarzom), ukła-
danka św. Piotr Klawer i chorzy

Pogawędka
Nauczyciel wspólnie z  uczniami próbuje znaleźć 

odpowiedź na pytania: 
 1. W jaki sposób my możemy wykonywać misyjne 

zadanie Pana Jezusa w swoim życiu? 
 2. Jak możemy pomagać misjonarzom?

Katecheta podsumowuje: Poprzez sakrament 
chrztu wszyscy jesteśmy powołani do wypełniania 
misyjnego zadania Pana Jezusa. Nie każdy musi zostać 
misjonarzem, wyjechać z Polski i głosić Ewangelię na 
innym kontynentach. Każdy z nas jednak jest powo-
łany do dawania świadectwa swoim życiem – w ten 
sposób stajemy się misjonarzami w naszym środowi-
sku. Pamiętajmy, żeby modlić się w intencji misji, od-
nośmy się z szacunkiem do innych ludzi, niezależnie 
od tego jaki mają kolor skóry, jaką wyznają religię. Pa-
miętajmy o tym, żeby szanować żywność, nie gryma-
sić przy jedzeniu i nie wyrzucajmy jedzenia. Tak wiele 
osób na świecie cierpi głód, wiele dzieci umiera z nie-
dożywienia. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, co 
mamy. Możemy również ofiarować w intencji chorych 
i  ubogich z  krajów misyjnych nasze postanowienia, 
dobre uczynki, wyrzeczenia. Podsumowując nauczy-
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ciel można zachęcić dzieci do włączenia się w  dzia-
łalność szkolnego koła misyjnego i  zaprezentować 
ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (informacje 
na stronie: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/). 
Można również zaproponować stworzenie klasowego 
koła przyjaciół misji. 

Układanka św. Piotr Klawer i chorzy:
Nauczyciel rozdaje uczniom karty z  układan-

ką przedstawiającego św. Piotra Klawera wśród 
chorych (reprodukcję można znaleźć na stronach 
internetowych). Należy pomóc uczniom wyciąć ukła-
dankę, następnie pomieszać jej elementy. Uczniowie 
układają puzzle i wklejają gotowy obrazek do zeszytu.
9. Praca domowa:

Narysuj i opowiedz w jaki sposób realizujesz misyj-
ny nakaz Pana Jezusa w twoim życiu: w rodzinie i kla-
sie szkolnej.
10. Modlitwa końcowa:

Panie Jezu, pragnę
zostać pomocnikiem misjonarzy
i nieść pomoc duchową i materialną
dzieciom z krajów misyjnych,
które Cię nie znają,
dzieciom bezdomnym i opuszczonym,
dzieciom cierpiącym głód
i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej.
Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę
i pracę, naukę i dobre uczynki,
a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń
na chleb dla głodnych,
lekarstwo dla chorych,
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naukę i katechezę dla wszystkich,
na wielką radość zjednoczenia
Panie Jezu z Tobą. Amen.
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DLA DZIECI KLAS IV-VI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Temat: MISJONARZ TRĘDOWATYCH
Autor: Izabela Piątek-Belina, Damian Belina
Czas trwania: 45 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
– kształtowanie postaw misyjnych
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
– uczeń poznaje historię św. o. Damiana De Veuster
– uczeń uzasadnia prawdę, że wszyscy jesteśmy mi-

sjonarzami
– uczeń potrafi rozróżnić właściwe postawy misyjne
Metody: 
– fragment z  Pisma Świętego, opowiadanie, poga-

danka, prezentacja multimedialna, piosenka, zada-
nie prawda/fałsz, gra w odnajdywanie i dopasowy-
wanie elementów

Środki dydaktyczne: 
– Pismo Święte, komputer, projektor, prezentacja, 

piosenka, pomoce

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły  
nasze.
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Dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem 
doczesnym i wiecznym,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:
Jeśli katecheza odbywa się w  czasie lekcji szkol-

nych, należy sprawdzić listę obecności oraz sprawdzić 
i ocenić pracę domową.
3. Sytuacja egzystencjalna – opowiadanie:

Nauczyciel prosi uczniów o  skupienie i  zaprasza 
do uważnego wysłuchania fragmentu Pisma Świę-
tego: „Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił.  A  gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 
Jezus podszedł do nich i  przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka władza w  niebie i  na ziemi. 
Idźcie więc i  nauczajcie wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata»”. (Mt 28,16-20).

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii nauczyciel 
rozpoczyna pogadankę. Jej celem jest uświadomienie 
uczniom, że misyjny nakaz Chrystusa dotyczy każde-
go chrześcijanina, który poprzez sakrament chrztu 
świętego należy do Chrystusa, a tym samym jest Jego 
uczniem. 

Przykładowe pytania:
 1. Jakie zadanie kieruje Pan Jezus do swoich 

uczniów?
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 2. Kogo dotyczy do zadanie? (Tylko apostołów, 
czy także nas, którzy również jesteśmy uczniami 
Chrystusa?)

 3. Kto jest uczniem Chrystusa?
 4. Kim jest misjonarz?
 5. Czy ja też w  pewnym sensie jestem (powinie-

nem) byś misjonarzem?
 6. W jaki sposób mogę wypełniać misyjne zadanie 

powierzone mi przez Pana Jezusa?

Podsumowanie pogadanki:
Nauczyciel podsumowuje i  ukierunkowuje wypo-

wiedzi uczniów: Pan Jezus kieruje do swoich uczniów 
zadanie głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu pośród 
wszystkich narodów. Jest to nakaz skierowany do każ-
dego chrześcijanina, każdego ucznia, którego żaden 
prawdziwy wyznawca Chrystusa nie może lekceważyć. 

Pan Jezus posyła specjalnie przez Siebie powo-
łanych misjonarzy (księży, ludzi konsekrowanych 
i świeckich), aby głosili Ewangelię i udzielali sakramen-
tów na całym świecie. Ich praca nie jest łatwa. Muszą 
opuścić swoje rodziny, swój kraj, nauczyć się nowego 
języka, przyzwyczaić do życia w innej kulturze, wśród 
obcych ludzi. Bardzo często kraje do których wyjeż-
dżają misjonarze są pełne niebezpieczeństw.

My także jesteśmy uczniami Chrystusa. Również zo-
staliśmy przez Niego zobowiązani do wypełniania na-
kazu misyjnego słowem i czynem wobec ludzi, wśród 
których żyjemy, poprzez modlitwę w  intencji misji 
i misjonarzy oraz potrzebną pomoc materialną. 
4. Wiara i życie Kościoła

Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania opo-
wiadania o życiu i pracy misyjnej świętego o. Damiana 
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De Veuster: Posłuchajcie teraz opowiadania o jednym 
z  wielkich misjonarzy, który postanowił na serio po-
traktować misyjny nakaz Pana Jezusa. Jest nim święty 
Damian De Veuster, który opuścił swój dom rodzinny 
i udał się na krańce świata, aby pracować wśród ludzi 
trędowatych. 

Do opowiadania można przygotować prezentację 
multimedialną korzystając z materiałów znajdujących 
się na stronach internetowych.

Tekst opowiadania:
W 1840 r. w Belgi na świat przyszedł Józef De Veuster. 

Urodził się w rodzinie dość zamożnych flamandzkich 
rolników. Na początku ojciec, wraz z  wujem i  jed-
nym z  jego braci, zajmowali się handlem pijawkami. 
W tamtej epoce służyły one często podejmowanej te-
rapii. W końcu zajęli się handlem ziarnem. 

Rodzina Józefa gromadziła się codziennie na mo-
dlitwie, odmawiając różaniec oraz czytając wspól-
nie o życiorysy świętych. Nic więc dziwnego w tym, 
że w  tej rodzinie wiele było powołań. Starsza siostra 
wstąpiła do Urszulanek w Tildonk, w odległości kilku 
kilometrów od domu. Druga siostra chciała podążyć 
za nią, lecz rodzice stanowczo się temu sprzeciwili. 
Po kilku latach trzecia córka dołączyła do najstarszej. 
Z chłopcami było tak samo. August, najstarszy brat Jó-
zefa wstąpił do Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Ma-
ryi w Louvain. Za nim podążył potem Józef. Cios był 
ciężki, zwłaszcza dla jego ojca, który miał nadzieję zna-
leźć w Józefie następcę. Wobec przedstawionych mu 
przez syna argumentów i jego wielkiego zdetermino-
wania przyjął to po chrześcijańsku. Widział w oświad-
czeniu chłopca wolę Bożą wobec swego syna. W za-
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konie przyjął imię Damian. Brat Damian okazał się 
bardzo uzdolniony. Zaskakiwał łatwością, z jaką uczył 
się łaciny. Opanował ją do tego stopnia, że jego brat 
nie potrafił powstrzymać się od powiedzenia o swym 
spostrzeżeniu przełożonym. Wtedy zdecydowano 
się umożliwić mu święcenia kapłańskie. Brat Damian 
ogarnięty gorliwością misjonarską miał nadzieję zna-
leźć się w Oceanii. Wszystkim rzucało się w oczy jego 
ogromne nabożeństwo do św. Franciszka Ksawerego, 
o którego wstawiennictwo zabiegał, pragnąc zrealizo-
wania swoich marzeń.  

9 XI 1863 r. brat Damian wsiadł na pokład w  Bre-
merhaven. Do Honolulu dopłynął 19 III 1864 r. Na Ha-
wajach zakonnik został wyświęcony na kapłana. Od-
tąd ojciec Damian był kapłanem i  misjonarzem.  Na 
początku swej misji na Hawajach zamierzał poświęcić 
się zbawieniu dusz swoich nowych podopiecznych. 
Potem, za przykładem Chrystusa, nabrał przekonania, 
że powinien także uczynić wszystko, aby przynieść 
ulgę chorym – w szczególności trędowatym. 

Ojciec Damian ukochał tak bardzo owieczki, że sta-
le z nimi przebywał, dzieląc ich życie, a nawet posiłki. 
Zdawał się wręcz zapominać, że trąd to choroba zaraź-
liwa, która choć czasem rozwijała się powoli, to jednak 
w tamtej epoce była jeszcze nieuleczalna. W roku 1884, 
czyli w jedenaście lat po swym przybyciu na Molokai, 
ojciec Damian uświadomił sobie, że zaraził się straszną 
chorobą od swych przyjaciół. Miał 44 lata. Zauważył 
pewne, znane sobie dobrze, oznaki choroby. Przecież 
tak wiele razy widywał je u  swoich „parafian”! Ojciec 
Damian widział rozwój choroby u  tak wielkiej liczby 
swych owieczek, że mógł śledzić, nie myląc się, rozwój 
własnej choroby. Widział więc nadejście śmierci i po-
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godnie, bez złudzeń, stawił jej czoła. W poniedziałek 
15 kwietnia, w Wielkim Tygodniu roku 1889 wypowie-
dział ostatnie słowa: „Jak słodko jest umierać będąc 
dzieckiem Najświętszych Serc”. 

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował o. Damia-
na, podczas wizyty w  Belgii w  1995 r., w  ojczyźnie 
dzielnego i  ofiarnego misjonarza. W  2009 r. papież 
Benedykt XVI dokonał w Rzymie jego kanonizacji.

Utrwalenie zapamiętanych wiadomości:
– Zadanie typu prawda/fałsz

Sprawdzeniu i  utrwaleniu zapamiętanych wiado-
mości na temat życia i posługi św. o. De Veuster służy 
zadanie typu prawda/fałsz. Po kilku minutach należy 
wspólnie z uczniami sprawdzić zadanie. Wszystkie od-
powiedzi zostały omówione w załączniku.

Błogosławiony o. Damian urodził się w Niemczech Prawda Fałsz

Otrzymał na chrzcie świętym imię Józef Prawda Fałsz

Jego rodzice byli nauczycielami Prawda Fałsz

Ojciec Damian był zakonnikiem Ojców Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi Prawda Fałsz

Jako zakonnik marzył o wyjeździe do Oceanii. 
Żarliwie modlił się o to odprawiając nabożeństwo 
do św. Antoniego z Padwy

Prawda Fałsz

19 marca 1864 r. wyjechał za zgodą przełożonych 
na misje na Karaiby Prawda Fałsz

Na wyspach szczególną opieką o. Damian otoczył 
chorych na trąd Prawda Fałsz

o. Damian zaraził się nieuleczalną chorobą od 
swoich podopiecznych Prawda Fałsz

Ciężko chory zmarł w 1950 r. Prawda Fałsz

o. Damian został ogłoszony świętym w 2009 roku 
przez papieża Franciszka Prawda Fałsz
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Rozwiązanie:
 1. Fałsz – o. Damian urodził się w Belgii
 2. Prawda
 3. Fałsz – jego rodzicami byli rolnicy
 4. Prawda
 5. Fałsz. O. Damian modlił się żarliwie przez wsta-

wiennictwo św. Franciszka Ksawerego
 6. Fałsz. O. Damian wyruszył za zgodą przełożonych 

na Hawaje
 7. Prawda.
 8. Prawda
 9. Fałsz. O. Damian zmarł 15 kwietnia 1889 r. na Mo-

lokai na Hawajach
 10. Fałsz. O. Damian został ogłoszony świętym przez 

papieża Benedykta XVI w 2009 r.
5. Podsumowanie – Karta pracy

Nauczyciel rozdaje uczniom Karty pracy z  rysun-
kiem dłoni ułożonych w  kształcie serca. Zadaniem 
uczniów jest wypisanie kilku odpowiedzi na pytanie: 
W jaki sposób ja mogę być misjonarzem w życiu co-
dziennym? Praca może odbywać się pojedynczo lub 
w parach. Po kilku minutach należy podsumować wy-
powiedzi uczniów. 

Podsumowując można zachęcić dzieci do włącze-
nia się w działalność szkolnego koła misyjnego i po-
wiedzieć kilka słów o Papieskim Dziele Misyjnym Dzie-
ci (informacje na stronie: http://www.dzieciom-misji.
missio.org.pl/)
6. Praca domowa

Napisz jakimi cechami powinien odznaczać się mi-
sjonarz Pana Jezusa.
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7. Modlitwa końcowa
Panie Jezu pragnę
zostać pomocnikiem misjonarzy
i nieść pomoc duchową i materialną
dzieciom z krajów misyjnych,
które Cię nie znają, 
dzieciom bezdomnym i opuszczonym, 
dzieciom cierpiącym głód
i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. 
Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę
i pracę, naukę i dobre uczynki, 
a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń
na chleb dla głodnych, 
lekarstwo dla chorych,
naukę i katechezę dla wszystkich, 
na wielką radość zjednoczenia
Panie Jezu z Tobą. Amen.
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DLA DZIECI KLAS IV-VI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Temat: RADOŚĆ WIARY ŹRÓDŁEM ZAPAŁU 

MISYJNEGO
Autor: ks. dr Zbigniew Sobolewski
Czas trwania: 45 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele szczegółowe: 
– uświadomienie uczniom, że Kościół jest wspólnotą, 

do której należą ludzie pochodzący ze wszystkich 
kontynentów

– prezentacja misyjnego wymiaru Kościoła
– przypomnienie znaczenia pojęć: misje, misjonarze, 

kraje misyjne
– odkrycie solidarności z innymi wierzącymi, zwłasz-

cza żyjącymi w ubogich krajach misyjnych
– zainteresowanie uczniów problematyką misyjną 

oraz IV Krajowym Kongresem Misyjnym
Metody i środki dydaktyczne: 
– fragmenty Ewangelii według św. Mateusza 
 (28,17-20 oraz 5,13-16)
– mapa świata lub zarys kontynentów
– informacje na temat Kongresu misyjnego
– zdjęcia z Placu św. Piotra w Rzymie przedstawia-

jące ludzi z  różnych stron świata lub zdjęcia ze 
Światowych Dni Młodzieży ukazujących młodych 
chrześcijan z różnych kontynentów
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II. PRZEBIEG KATECHEZY
Cele szczegółowe: 
1. Modlitwa

Rozpoczynamy katechezę od modlitwy „Ojcze 
nasz”. Można także wspólnie zaśpiewać piosenkę „Ko-
ściół to nie tylko dom…” lub inną mówiącą o Kościele 
jako wspólnocie wierzących.
2. Wprowadzenie do tematu:

Katecheta zadaje uczniom pytanie, czy słysze-
li o  Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się 
w  Rio de Janeiro? W  krótkiej rozmowie stara się im 
uświadomić międzynarodowy charakter tego wyda-
rzenia: na spotkanie z papieżem Franciszkiem przyje-
chała młodzież z całego świata. Byli tam również Pola-
cy. Katecheta mówi, że obecnie na świecie żyje ponad 
1,2 mld chrześcijan. Najwięcej żyje ich w Ameryce Po-
łudniowej, Europie, Afryce i Azji. Niestety ponad 6 mld 
ludzi nie słyszało o Chrystusie.
3. Rozwinięcie: 

Katecheta prosi o przeczytanie fragmentu Ewange-
lii św. Mateusza: „A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 
nich i  przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszel-
ka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im chrztu w  imię 
Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego. Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28,17-20).
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Pytania:
 1. Do kogo i  gdzie Jezus wypowiedział te słowa? 

(Jerozolima, Wzgórze Oliwne)
 2. Gdzie powstał pierwszy Kościół i kto do niego na-

leżał?
 3. Dokąd udali się Apostołowie? (wszystkie kierunki 

ówczesnego świata).
 4. Na jakich kontynentach obecnie żyją chrześci-

janie? (jako podpowiedź można zaprezentować 
zdjęcia z Placu św. Piotra lub ze Światowych Dni 
Młodzieży w Rio de Janeiro 2013)

Katecheta pomaga odkryć dzieciom, że teraz chrze-
ścijanie żyją już na wszystkich kontynentach. Mimo 
to, jeszcze większość ludzi (2/3 ludzkości to wyznawcy 
innych religii lub ateiści) nie słyszała o Chrystusie. Ist-
nieją kraje i kontynenty misyjne.

Pytania:
 1. Co to są misje?
 2. Czym przede wszystkim zajmują się misjonarki 

i misjonarze w krajach misyjnych?
 3. Czego potrzebują, by głosić wiarę i  służyć ubo-

gim?
W rozmowie katecheta zwraca uwagę uczniów na 

to, że misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię, ale niosą 
pomoc materialną ludziom, wśród których prowadzą 
misje. Zwraca uwagę na nędzę panującą w wielu kra-
jach Afryki i Azji, na brak dostępu do zdobyczy nauki 
i  techniki, zacofanie gospodarcze, konflikty zbrojne, 
epidemie i  głód. Misjonarze budują szkoły, szpitale, 
uczą uprawiania roli. Dzięki nim wiele dzieci może się 
uczyć i zdobyć jakiś zawód.
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Dlaczego misjonarki i misjonarze wyjeżdżają do da-
lekich krajów? Zostawiają swój kraj. Muszą uczyć się 
języka obcego, czasami narażają się na wielkie niebez-
pieczeństwo (wojny, choroby, bieda)?

Katecheta proponuje burzę mózgów stawiając 
powyższe pytania i  i  zapisuje na tablicy odpowiedzi 
uczniów. Następnie proponuje, by wspólnie posłu-
chali fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza 5,13-16. 
Słowa te wypowiedział Pan Jezus do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy je-
steście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po-
łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia 
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszyst-
kim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze świa-
tło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Pytania:
 1. Czy ma sens ukrywanie światła pod korcem? 

(światło musi świecić, oświecać, służyć innym).
 2. Czy można być chrześcijaninem ukrywając swą 

wiarę w sercu, nie dzieląc się nią z innymi?
Następnie katecheta opowiada uczniom scenę 

spotkania uczniów z  Chrystusem zmartwychwsta- 
łym (zob. Łk 24,13 i nast.). Dwaj uczniowie wędrowa-
li do Emaus. Spotkali Jezusa. Gdy Go rozpoznali, po-
spiesznie i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, by 
opowiedzieć o tym Apostołom. Podobnie Samarytan-
ka, gdy uwierzyła w  Jezusa, natychmiast odeszła od 
studni, by opowiedzieć o  Nim wszystkim mieszkań-
com swej wioski (zob. J 4,5 i nast.).
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Podsumowując wypowiedzi uczniów, katecheta 
zwróci uwagę na związek pomiędzy wiarą – rado-
ścią z bycia uczniem Chrystusa – a dzieleniem się nią 
z  innymi. Może na tablicy umieścić schemat: 1. Wia-
ra, 2. Radość, 3. Misja (dzielenie się radością wiary). 
Katecheta mówi, że chrześcijanin, który nie dzieli się 
swą wiarą, jest jak światło w zamkniętym, ciasnym po-
mieszczeniu. Nikomu nie służy.

Katecheta informuje uczniów, że w 2015 roku odbę-
dzie się w Polsce IV Krajowy Kongres Misyjny. Jest on 
organizowany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji 
oraz Papieskie Dzieła Misyjne, by przypomnieć wszyst-
kim, że jesteśmy „uczniami-misjonarzami” i mamy obo-
wiązek pomagać misjom w  świecie. Wezmą w  nim 
udział wszyscy, którzy pomagają misjom i troszczą się 
o  misjonarzy. Także dzieci będą miały swe spotkanie 
w jednym z kościołów warszawskich. Będą przeżywać 
radość z bycia razem oraz modlić się za misjonarzy. 

III. ZAKOŃCZENIE
Katecheta przedstawia propozycję wspólnej modli-

twy wstawienniczej za misjonarzy:

Do Pana Jezusa, który jest największym misjona-
rzem świata i  wszystkich prowadzi do Boga, swe-
go najlepszego Ojca, módlmy się teraz wspólnie za 
misjonarzy i misjonarki:

 1. Panie Jezu błogosław naszemu papieżowi Fran-
ciszkowi, biskupom i kapłanom, siostrom zakon-
nym i  katechetom, aby mieli siły do głoszenia 
prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy…
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 2. Panie Jezu, pomóż tym, którzy jeszcze nie słyszeli 
o Tobie i nie znają Ciebie. Poślij do nich misjona-
rzy, którzy pomogą im uwierzyć w Ciebie. Ciebie 
prosimy…

 3. Panie Jezu, błogosław naszym rodzicom i  dziad-
kom, którzy byli dla nas pierwszymi misjonarzami 
i uczyli nas modlitwy. Ciebie prosimy…

 4. Panie Jezu, obdarz łaską powołania dziewczęta 
i chłopców, także w naszej parafii, aby nie zabra-
kło misjonarzy i  misjonarek do głoszenia Ewan-
gelii. Ciebie prosimy…

 5. Panie Jezu, obdarz nas silną wiarą, abyśmy pełni 
radości z tego, że Ciebie znamy i kochamy, poma-
gali misjonarzom w ich pracy. Ciebie prosimy….

 6. Panie Jezu, pomóż wszystkim dzieciom oraz nam 
samym, abyśmy chętnie uczyli się o Tobie i dzię-
kowali Ci zawsze za Twoją przyjaźń i miłość. Ciebie 
prosimy…

Dobry Jezu, przyjmij nasze modlitwy za misje na 
całym świecie i pomagaj misjonarzom, aby wszędzie 
było chwalone Twoje Imię. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.

Można również zaproponować, by dzieci same uło-
żyły modlitwę za misjonarzy i głośno ją wypowiedzia-
ły. Prosimy wtedy o krótką chwilę milczenia, a potem 
jako pierwsi rozpoczynamy modlitwę.
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DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
 Temat: WOLONTARIAT I MISJE
Autor: ks. Paweł Zubrzycki
Czas trwania: 45 minut

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
– kształtowanie postaw misyjnych
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
– uczeń poznaje historię św. Franciszka Ksawerego
– uczeń uzasadnia prawdę, że wszyscy jesteśmy  

misjonarzami
– bierze aktywny udział w dyskusji na temat filmu
Metody i techniki:
– praca z tekstem, dyskusja, rozmowa kierowana, 
 biografia św. Franciszka Ksawerego
Środki dydaktyczne:
– filmy,
– obraz świętego Franciszka Ksawerego
– teksty: fragmenty Pisma Świętego, Dekret Soboru 

Watykańskiego II o  działalności misyjnej Kościoła 
„Ad Gentes Divinitus” (1965 r.), encyklika św. Jana 
Pawła II „Redemptoris Missio” (1990 r.).

II. PRZEBIEG KATECHEZY:
1. Modlitwa:

Katecheta podaje intencję modlitwy: (np. po-
módlmy się o  nowe powołania do służby misyjnej 
w Kościele) i odmawia modlitwę „Ojcze Nasz…”.



179

Wolontariat i misje

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:
Nauczyciel sprawdza pracę domową i  zadaje trzy 

pytania sprawdzające z materiału z ostatniej lekcji (je-
żeli katecheza odbywa się w szkole).
3. Sytuacja egzystencjalna:

Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o  misjach. 
Co chcemy wspólnie odkryć? O  co się modlić? Pan 
Jezus na początku „przywołał do siebie tych, których 
sam chciał i przybyli do Niego. I ustanowił Dwunastu, 
aby z Nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać” (Mk 
3,13-14). Apostołów posłał na cały świat, podobnie jak 
Jego posłał Ojciec, polecając im: „Idąc tedy nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, 
cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Dlatego 
na Kościele spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary 
i  zbawienia Chrystusowego. Zatem chcemy odkry-
wać, że nasza działalność misyjna jest przede wszyst-
kim dzieleniem się z drugim człowiekiem, zwłaszcza 
potrzebującym, darem miłości Bożej. Jedną z  wielu 
osób, ale szczególną, która umożliwia nam doświad-
czenie tej miłości jest osoba misjonarza. 

Zobaczymy film o  sytuacji na misjach w  Burundii, 
Rwandzie i Kamerunie. Na przykładzie jednego zgro-
madzenia, zobaczymy jak siostry misjonarki posługują 
w  szpitalu, prowadzą katechizację dzieci i  dorosłych 
i w jaki sposób troszczą się o życie zawodowe swoich 
podopiecznych.

Podczas krótkiej kontemplacji nad obrazem święte-
go Franciszka Ksawerego, patrona misjonarzy, będzie-
my rozważać jakie postanowienia możemy podjąć, 
a na koniec nauczymy się nowej piosenki, która stanie 
się naszą modlitwą. 
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Zacznijmy od historii pewnego misjonarza, który 
został świętym.

Św. Franciszek Ksawery urodził się 7 kwietnia 1506 
roku w  zamku rodzinnym Xavier w  Hiszpanii. W  19. 
roku życia udaje się na studia do Paryża. Daje się 
poznać jako zdolny i  wysportowany młodzieniec. 
W  1530 roku kończy studia filozoficzne, uzyskując 
stopień magistra. Jego celem staje się uzyskanie 
doktoratu. Podczas studiów dzieli pokój z  Ignacym 
Loyolą. Poznaje nową drogę, jaką Ignacy proponował 
swoim towarzyszom, i postanawia również ją podjąć. 
W  1537 przyjmuje święcenia kapłańskie. 15 marca 
1540 roku misjonarze wraz z Franciszkiem opuszczają 
Rzym i udają się do Lizbony, a stamtąd drogą morską 
do Indii. Po 13 miesiącach docierają na zachodnie 
wybrzeże Indii, do Goa – centrum kolonialnego i han-
dlowego. Od tej pory przyszły Święty prowadzi peł-
ną poświęcenia działalność, którą rozszerza na sąsia-
dujące tereny. Dociera do Nowej Gwinei, do Japonii 
i do wrót Chin. Najważniejszym jego zadaniem było 
udzielanie chrztu. Po stosunkowo krótkiej katechezie 
włączał nawróconych do Kościoła. 

Jan Paweł II przypomina w encyklice „Redemptoris 
missio”, że praca misyjna winna zmierzać do nawró-
cenia, czyli „pełnego i szczerego przylgnięcia do Chry-
stusa i do Jego Ewangelii” (RM 46), a to związane jest 
z sakramentem chrztu. Prowadząc szeroką akcję misyj-
ną, obejmującą różne ludy, religie, tradycje kulturowe 
i języki, Ksawery pomagał najbardziej potrzebującym. 
Jest wiele miejsc, na których przykład św. Franciszka 
Ksawerego może inspirować do działania. Pomocą 
służą parafialne koła misyjne, umacniając ducha oso-
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bistego zaangażowania w misje przez zainteresowa-
nie ich problematyką, modlitwę i dary duchowe czy 
materialne.

Dokonania św. Franciszka stały się inspiracją dla sze-
roko rozumianej twórczości artystycznej. Goa, do któ-
rego uroczyście przeniesiono w 1554 roku ciało Świę-
tego, jest miejscem niezliczonych pielgrzymek. Jego 
relikwie doznają czci nie tylko w Azji, ale i w Europie, 
a szczególnie w Rzymie. Liczne opowiadania i utwory 
poetyckie sławią dzieła, jakich dokonał Święty. Dedy-
kowano mu liczne kościoły i ołtarze, zarówno w Euro-
pie, jak i w krajach misyjnych.

Czy nie jest obowiązkiem nas wszystkich modlić się 
za misjonarzy, o  ich zbawienie ale także o  to, aby nie 
zabrakło ludzi gotowych zostawić wszystko i poświęcić 
się misjom niosąc pomoc najbardziej potrzebującym?
4. Wiara i życie Kościoła

Zobaczmy zatem film dokumentalny o wolontaria-
cie misyjnym i pracy wolontariatu (do wyboru):
 1. „Młodzi Światu (1/2)”: http://www.youtube.com/

watch?v=aVrPvjowlDU
 2. „Młodzi Światu (2/2)”: http://www.youtube.com/

watch?v=YROLFENQHWI
Dyskusja:

Zobaczyliśmy film, który pokazuje historie powoła-
nia młodych ludzi do misji, ale też w pewnym sensie 
życie jakie potem prowadzą.
 1. W jaki sposób Pan Jezus powołuje do bycia mi-

sjonarzem?
 2. Czy łatwo jest podjąć decyzję o poświęceniu się 

Panu Bogu pracując jako misjonarz lub wolonta-
riusz na misjach?
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 3. Czy modlitwa o powołania misyjne tak naprawdę 
nie leży w interesie nas wszystkich? 

Praca w grupach
Otrzymacie teraz na kartkach fragmenty tekstów 

na podstawie których postarajcie się odpowiedzieć 
na następujące pytania: 
 1. Co świat by stracił, gdyby zabrakło misjonarzy? 
 2. Jakie są zadania misjonarza? 
 3. Co należy zrobić, żeby nie zabrakło powołań mi-

syjnych? 
Wyciągnięte wnioski zapiszcie na oddzielnych kart-

kach.
Teksty do analizy: 
 – Mk 3,13-14
 – Mt 28,19-20
 – DM 35 „Ponieważ cały Kościół jest misyjny i dzieło 

ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu 
Bożego, dlatego święty Sobór wzywa wszystkich 
do głębokiej odnowy wewnętrznej, aby mając 
żywą świadomość własnej odpowiedzialności za 
szerzenie Ewangelii, podjęli swoją cząstkę w dzie-
le misyjnym wśród narodów”.

 – RM 11 – Dziś zatem misje są dla ciebie – abyś 
nie był chrześcijaninem tylko statystycznym, tzn. 
wpisanym do parafialnej księgi ochrzczonych 
i nie pełnił roli biernego „statysty” w historii zba-
wienia.

  Misja Chrystusowa będzie stawała się naszą misją 
w miarę, jak zaczną ożywiać nas te same dążenia, 
które były w  Chrystusie (por. Flp 2,5) – w  miarę 
pogłębiania się naszej przyjaźni i  zjednoczenia 
z Nim. Ojciec Święty podkreśla bardzo wyraźnie, 
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że „misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźni-
kiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku 
nam”.

 – Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościo-
łowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona 
do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od 
Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludz-
kość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero 
się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaanga-
żować wszystkie nasze siły” (RM 1).

5. Zastosowanie życiowe: 
Teraz wpatrujemy się w  słynny obraz świętego 

Franciszka Ksawerego (można go znaleźć na stronach 
internetowych, np. na www. http://www.adgentes.
misje.pl/materialy-formacyjne-285/swieci-patrono-
wie-288). Nauczyciel wyświetla obraz na rzutniku. 
Każdy z uczniów zapisuje swoje postanowienie jakie 
podejmie w intencji misjonarzy. 
6. Podsumowanie treści: 

Gra Skojarzenia – uczniowie samodzielnie wypisują 
po 5 terminów, które kojarzą im się z wyrazami: misje, 
misjonarz, służba. Następnie zapisują efekty na tablicy, 
tak aby skojarzone słowa się nie powtarzały.

  Wspólny śpiew:
  „Posyłam was na pracę bez nagrody”

1. Posyłam was na pracę bez nagrody,
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud,
Niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posyłam was przydawać do mych trzód. 
Ref.: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie,
Tak i Ja was ślę. 
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2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć 
zapomnianych,
Posyłam was radosną głosić wieść. 

3. Posyłam was na krańce tego świata,
Gdzie w samotności serce nieraz łka,
Opuścić każę ojca, matkę, brata,
Posyłam was na drogi Mojej szlak. 

4. Posyłam was do serc z zawiści twardych,
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,
Posyłam was na całej ziemi krąg.

 7. Modlitwa: 
Nauczyciel daje przygotowaną modlitwę jednemu 

z uczniów do odczytania, można także modlitwę wy-
świetlić na rzutniku: 

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak,
jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą 
wolę.

(św. Ignacy Loyola)
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KATECHEZA  
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
 Temat: RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM 
  MISYJNEGO ZAPAŁU
Autor: ks. dr Marek Matusik
Czas trwania: 45 min.

I. CEL KATECHEZY:
Cele szczegółowe:
– uczeń odkrywa prawdę o misyjnej naturze Kościoła
– uczeń rozumie, że dzielenie się wiarą jest źródłem 

wielkiej radości
– uczeń wie, jak może pomagać misjonarzom
– uczeń poznaje cele i  założenia IV Krajowego Kon-

gresu Misyjnego
Metody i środki dydaktyczne:
– Dyskusja, praca w  grupach, prezentacja strony 

www.adgentes.misje.pl 
– adhortacja papieża Franciszka „Evangelii gaudium” 

nr 1-3
– teksty biblijne: Łk 2,10-20; Łk 10,1-20; Łk 24,34-53 

oraz Mt 16,16-20

II. PRZEBIEG KATECHEZY:
Katecheza może być przeprowadzona w  ciągu ca-

łego roku, a  nie tylko w  Tygodniu Misyjnym. Chodzi 
o  zwrócenie uwagi na fakt, że wiara daje ludziom ra-
dość, która się zwiększa, gdy dzielą się nią z  innymi. 
Ewangelia nie jest – jak uczy papież Franciszek – powo-
dem do smutku, lecz do radości, a osobiste spotkanie 
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z Chrystusem prowadzi do apostolstwa. Kościół potrze-
buje misjonarzy, którzy będą zarażali innych radością 
ewangeliczną i  pomagali odkrywać źródła (powody) 
optymizmu, który daje dziecięca ufność w Bożą Opatrz-
ność. Uczniowie winni uświadomić sobie, że Ewangelia 
jest wielkim skarbem – daje wierzącym pewność, iż są 
dziećmi Bożymi, kochanymi przez samego Boga. 
1. Modlitwa i powitanie uczniów:

Katecheta wita serdecznie uczniów i  zaprasza do 
wspólnej modlitwy. Informuje, że dzisiaj pomodlą się 
wspólnie w  intencji misjonarek i  misjonarzy, którzy 
pracują w krajach misyjnych. Można odmówić modli-
twę znaną wszystkim uczniom (np. Ojcze nasz…) lub 
„Modlitwę o ducha misyjnego św. Jana Pawła II”:

„Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych 
uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także 
i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za 
Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by ra-
dośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, 
kapłanów i  osoby konsekrowane. Obdarz wytrwało-
ścią seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują 
swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służ-
bie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. 

Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie po-
zwól, by brak pasterzy, misjonarzy i  tych, którzy po-
święcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludz-
kość do zguby. Amen”.

Jeśli katecheza odbywa się w szkole należy spraw-
dzić listę obecności oraz przypomnieć temat po-
przednich zajęć. 
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2. Wprowadzenie do tematu:
Katecheta prezentuje stronę www.adgentes.misje.

pl. Jeśli jest w  sali bezpośredni dostęp do Internetu, 
katecheta podaje adres strony i prosi uczniów o wej-
ście. Gdy nie ma takiej możliwości, winien wcześniej 
przygotować prezentację multimedialną.

Katecheta informuje, że Dzieło Pomocy „Ad Gen-
tes” zajmuje się z  ramienia Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji wspieraniem misjonarek i misjonarzy, którzy 
pracują w 97 krajach świata. Wśród nich są kapłani die-
cezjalni, zakonni, bracia i siostry zakonne oraz świec-
cy. Najwięcej Polaków posługuje na misjach w Afryce 
i  Ameryce Łacińskiej. Są również obecni nawet na 
krańcach świata – w Australii i Oceanii. Pracują w bar-
dzo trudnych warunkach. Kraje misyjne to przeważnie 
kraje zacofane gospodarczo, borykające się z wielkimi 
problemami wewnętrznymi (głodem, chorobami za-
kaźnymi dziesiątkującymi ludność, analfabetyzmem, 
brakiem dostępu do opieki zdrowotnej…). W  nie-
których krajach misjonarze narażeni są na prześlado-
wania (nie tylko ze strony fanatycznych wyznawców 
religii niechrześcijańskich, ale także miejscowych kar-
teli przestępczych lub skorumpowanych polityków). 
Bywa, że muszą uciekać z kraju lub tracą życie.

Mimo tych trudności, zagrożeń i nędzy misjonarki 
i misjonarze trwają w postanowieniu głoszenia Ewan-
gelii tamtejszym społecznościom. Uważają, że gdyby 
ich nie było, sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza, a lud-
ność tubylcza straciłaby nadzieję na poprawę losu, 
a często jedynych obrońców przed niesprawiedliwo-
ścią i wyzyskiem. 

Katecheta pyta, czy uczniowie nie znają osobiście 
jakiegoś misjonarza lub misjonarki? Jeśli tak, prowa-
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dzi dyskusję na temat, gdzie pracują i w jakich warun-
kach. Stawia pytania: Dlaczego misjonarze ryzykują 
życiem prowadząc misje w krajach najuboższych i za-
cofanych? Co daje im siłę do trwania mimo wielkich 
utrudnień i braków? Co stanowi źródło ich zapału mi-
syjnego? 
3. Rozwinięcie:

Katecheta dzieli klasę na grupy, wręcza każdej z nich 
fragment biblijny. Wyjaśnia, że teksty te mówią o wyda-
rzeniach, które miały miejsce podczas publicznej dzia-
łalności Chrystusa i po Jego zmartwychwstaniu. Pierw-
sza grupa otrzyma relację św. Łukasza o  narodzeniu 
Chrystusa oraz reakcji aniołów i pasterzy na to wydarze-
nie. Druga grupa otrzyma fragment mówiący o tym, jak 
Chrystus posłał swoich uczniów na pierwszą wyprawę 
misyjną. Warto zwrócić uwagę na reakcję uczniów po 
powrocie. Trzecia grupa otrzyma relację ze spotkania 
Chrystusa zmartwychwstałego z  uczniami oraz nakaz 
misyjny. Grupa ostatnia ma zapoznać się z fragmentem 
ewangelicznej relacji o  wniebowstąpieniu Chrystusa 
i nakazie misyjnym.

Katecheta prosi o przeczytanie i odpowiedź na py-
tania pod tekstem:
Grupa 1: Łk 2,10-20

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem całe-
go narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w  pielusz-
ki i  leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami:  Chwała Bogu na wysokościach, a  na ziemi 
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pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie ode-
szli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do 
siebie: Pójdźmy do Betlejem i  zobaczmy, co się tam 
zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z po-
śpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące 
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zo-
stało objawione o  tym Dziecięciu.  A  wszyscy, którzy 
to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiada-
li. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane. 
Pytania:
 1. Co anioł ogłosił pasterzom?
 2. Jak zachowują się aniołowie na wieść o narodze-

niu Mesjasza?
 3. Jak postępują pasterze po spotkaniu z Maryją, Jó-

zefem i Niemowlęciem?
Grupa 2: Łk 10,1-20

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedem-
dziesięciu dwóch i  wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 
pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, naj-
pierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 
jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostań-
cie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na 
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swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Je-
śli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedz-
cie, co wam podadzą;  uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże.  Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a  nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Na-
wet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do 
nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie 
jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej bę-
dzie w ów dzień niż temu miastu. Biada tobie, Koroza-
in! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie 
działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno 
by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w po-
piele. Toteż Tyrowi i  Sydonowi lżej będzie na sądzie 
niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być 
wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! Kto was słucha, 
Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto 
Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał. Wróciło sie-
demdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez 
wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się pod-
dają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadają-
cego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 
stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze 
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Nie z  tego się 
cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 
że wasze imiona zapisane są w niebie.
Pytania:
 1. Jakie zadanie wyznaczył swym uczniom Jezus?
 2. Kogo reprezentują uczniowie?
 3. Jakie były rezultaty pierwszej misji?
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Grupa 3: Łk 24,34-53
W  tej samej godzinie wybrali się i  wrócili do Je-

rozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i  innych 
z  nimi,  którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmar-
twychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opo-
wiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam sta-
nął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożo-
nym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On 
rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i  dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach?  Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie 
i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, 
że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce 
i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? 
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wo-
bec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły sło-
wa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,  i  rzekł do 
nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę moje-
go Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
uzbrojeni mocą z wysoka. 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i  podniósłszy 
ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się 
z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie 
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stale przebywali w świątyni, «wielbiąc» i błogosławiąc 
Boga. 
Pytania:
 1. Jak postąpili uczniowie idący do Emaus, upew-

niwszy się, że Wędrowiec, z którym rozmawiali to 
Jezus Zmartwychwstały?

 2. Jak zareagowali Apostołowie widząc Jezusa 
Zmartwychwstałego?

 3. Jakie uczucia wypełniały serca Apostołów po roz-
staniu z Jezusem w Betanii?

Grupa 4: Mt 16,16-20
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, 

tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  Wtedy Jezus pod-
szedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi.  Idźcie więc i na-
uczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego.  Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

Pytania:
 1. Jak zareagowali Apostołowie na ukazanie się 

Zmartwychwstałego?
 2. Jak brzmiał nakaz Jezusa wydany przed wniebo-

wstąpieniem?
 3. Jaką obietnice złożył Jezus Apostołom podczas 

wniebowstąpienia?
Katecheta prosi przedstawicieli 4 grup o  danie 

krótkich odpowiedzi na pytania. Rozpoczyna rozmo-
wę z uczniami, starając się ukazać, że działanie Boże, 
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spotkania z Jezusem napełniały radością tych, którzy 
w  nich uczestniczyli. Pod ich wpływem następowa-
ła zmiana nastawienia ludzi do Chrystusa: odkrywali 
niezwykłość Jego postaci, cieszyli się z tego, że mogli 
Go spotkać. Radość prowadziła ich do rozgłaszania 
prawdy o  Jezusie. Pasterze – wrócili do swych zajęć 
opowiadając z  radością o  narodzinach Dziecięcia; 
uczniowie Chrystusa, po wykonaniu misji cieszyli się 
z jej rezultatów; spotkanie ze Zmartwychwstałym wy-
zwalało serca apostołów z lęku i napełniało ogromną 
radością. Wszyscy nie zatrzymywali prawdy o Chrystu-
sie dla siebie – ale dzielili się nią z  wielkim zapałem 
z innymi.

W tych wydarzeniach możemy dostrzec schemat:
SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM – RADOŚĆ – DZIELENIE 

SIĘ NIĄ Z INNYMI
Katecheta wyjaśnia, że do natury chrześcijaństwa 

należy radość. Jej źródłem jest Bóg – Jego miłość 
i  działanie na rzecz człowieka. Ewangelia jest Do-
brą Nowiną o ofiarowanym nam zbawieniu. Ukazuje 
Boga jako Ojca zatroskanego o swe dzieci. Spotkanie 
z Chrystusem daje człowiekowi szczęście, którego nie 
umie zachować dla siebie. Do natury wiary należy to, 
że pomnaża się, gdy jest dzielona z innymi. Pamiętając 
o  tym, możemy zrozumieć dlaczego misjonarki 
i  misjonarze decydują się na wyjazd w  dalekie kraje, 
znoszą niewygody i trudy, pokonują bariery językowe 
i  kulturowe, byleby głosić Ewangelię tym, którzy jej 
nie znają. Źródłem ich misyjnego zapału jest osobiste 
spotkanie z Chrystusem i radość z tego, że do Niego 
należą. Miłość do Chrystusa i radość z tego, że się jest 
objętym Jego miłością stanowią najsilniejsze źródło 
motywacji misyjnej.
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4. Podsumowanie
Chrześcijanin, jak o  tym wielokrotnie przypominał 

papież Franciszek nie może być człowiekiem smut-
nym: „Radość Ewangelii napełnia serce i  całe życie 
tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwa-
lają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od 
smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem 
Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. W  tej 
adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześci-
jan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu 
ewangelizacji, naznaczonego ową radością i wskazać 
drogi dla Kościoła w najbliższych latach.

Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego 
świata, z  jego wieloraką i  przygniatającą ofertą kon-
sumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym 
do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobli-
wemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemno-
ści oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie we-
wnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma 
już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha 
się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słod-
kiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia 
dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale za-
graża również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają 
się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do 
życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie 
jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie 
jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwych-
wstałego Chrystusa.

Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od 
miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już 
dzisiaj swoje osobiste spotkanie z  Jezusem Chrystu-
sem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi 
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na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każ-
dego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógł-
by uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do 
niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z  radości, 
jaką nam przynosi Pan». Pan nie zawiedzie tego, kto 
zaryzykuje, by uczynić mały krok w  kierunku Jezu-
sa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał 
z otwartymi ramionami. Jest to sposobna chwila, by 
powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoli-
łem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec 
przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odno-
wić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw 
mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupień-
cze ramiona». Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się 
pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg 
nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy 
proszenie Go o  miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, 
byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 
18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdzie-
siąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo 
w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godno-
ści, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona 
miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od 
nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie 
i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy 
przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważaj-
my się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się 
dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które 
pozwala nam iść naprzód” (Evangelii gaudium nr 1-3).
Jeśli spojrzymy z  wiarą na nasze życie, zawsze znaj-
dziemy powody do radości.

Katecheta informuje uczniów, że Komisja Episko-
patu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne or-
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ganizują IV Krajowy Kongres Misyjny. Odbędzie się on 
w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Celem 
Kongresu jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania 
Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. le-
cie ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nun-
tiandi”, 25. lecie encykliki „Redemptoris missio”. Na rok 
2014 planowane są w  diecezjach i  parafiach konfe-
rencje naukowe, spotkania modlitewne oraz wystawy 
prezentujące działalność misyjną Kościoła w  Polsce 
w ostatnim 50. leciu. 

Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyj-
nego zapału” nawiązuje do adhortacji apostolskiej 
„Evangelii gaudium”. Organizatorzy Kongresu pragną 
odnowić wśród wiernych Kościoła w Polsce świado-
mość misyjnej natury Kościoła, zintegrować środo-
wiska misyjne oraz „wzbudzić entuzjazm misyjny”, 
zwłaszcza w rodzinach, wspólnotach zakonnych i or-
ganizacjach katolickich, oraz wśród dzieci i młodzieży. 
Kongres ma pomóc „nawróceniu misyjnemu” i  oży-
wieniu troski o misje w parafiach i diecezjach.

Kongres będzie miał charakter naukowy i pastoral-
ny. Na trzy kongresowe dni w Warszawie złożą się: 
sesja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, spotkania formacyjno-modlitewne, 
wystawy jak i wydarzenia ewangelizacyjne. Kongre-
sowi będzie towarzyszył krzyż Światowych Dni Mło-
dzieży. 

Katecheta prezentuje młodzieży logo Kongresu 
oraz adres strony internetowej: www.misje.pl, gdzie 
można uzyskać więcej informacji o  Kongresie. Prosi, 
by zainteresowali się formami pomocy misjonarzom 
oraz misjami w świecie.
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5. Zakończenie spotkania
Kończąc spotkanie katecheta dziękuję uczniom 

za pracę w grupach i poleca, by w domu zajrzeli na 
strony internetowe poświęcone misjom (np. www.
adgentes.misje.pl; www.misje.pl; www.missio.org.pl., 
www.miva.pl. Zadanie domowe polega na napisaniu 
krótkiej notatki z lekcji.
Na koniec zajęć katecheta proponuje modlitwę w in-
tencji misjonarzy (Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, 
Chwała Ojcu…).

MODLITWA ZA MISJONARZY 
Wszechmogący i wieczny Boże, 
nasz najlepszy Ojcze,
prosimy Cię, by wszystkie narody poznały Ciebie, 
Boga żywego i prawdziwego,
i w Jezusie Chrystusie uznały 
jedynego Zbawiciela świata.
Obdarz łaską zdrowia i potrzebnymi 
siłami misjonarki i misjonarzy,
aby mogli bez przeszkód głosić 
Dobrą Nowinę wszystkim ludziom
i świadczyć o Twojej miłości.
Czuwaj nad tymi, których posłałeś 
na krańce ziemi, 
by tam byli rybakami ludzi.
Umocnij ich wiarę, nadzieję i miłość.
Błogosław ich trudom apostolskim. Amen.



198

KATECHEZA  
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
 Temat: RADOŚĆ GŁOSZENIA EWANGELII
Autor: Barbara Wysokińska
Czas trwania: 45 min.

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cel ogólny:
– przedstawienie różnych przykładów realizacji na-

kazu misyjnego Jezusa Chrystusa i  zachęcenie do 
przemiany swojego życia zgodnie z  wezwaniem 
chrześcijańskim, aby nasz smutek zamienił się w ra-
dość głoszenia Ewangelii

Cele szczegółowe:
– uczeń rozpoznaje smutek jako przeszkodę w  sku-

tecznym głoszeniu Ewangelii Chrystusa
– podaje przykłady świadków wiary
– uzasadnia konieczność radości w  realizacji nakazu 

misyjnego Chrystusa
– podaje wybrane fragmenty biblijne wskazujące 

ewangeliczną radość
– wymienia cele Dzieła Pomocy „Ad Gentes”
– uzasadnia konieczność podjęcia misji świadczenia 

o  prawdach wiary i  wartościach chrześcijańskich 
we własnym środowisku

Metody pracy:
– pogadanka, rozmowa kierowana, wywiad, film, 

krótki wykład, rachunek sumienia
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Środki dydaktyczne:
– materiały dla prowadzącego wywiad, materiały dla 

uczestników wywiadu, identyfikatory, Internet, pro-
jektor, komputer

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Wprowadzenie

Podczas tej katechezy porozmawiamy między inny-
mi o smutku i radości, które towarzyszą życiu każde-
go człowieka. Dlaczego w człowieku powstaje i trwa 
dłużej lub krócej smutek albo radość? Co jest ich źró-
dłem? Zastanowimy się także, jaki wpływ na jakość 
życia chrześcijańskiego może mieć smutek i  radość 
człowieka? Wreszcie, czy zasadne jest stwierdzenie: 
smutny święty to żaden święty?

Warto także porozmawiać z uczniami na temat, któ-
re z tych uczuć częściej towarzyszy człowiekowi, w ja-
kich sytuacjach, dlaczego, czy łatwo przychodzi nam 
smutek, jak można się z niego wyzwalać i podobnie 
z  radością. Gdyby uczniowie chcieli wypowiedzieć 
się ile procent jest w nich smutku i radości to również  
byłoby to interesujące zestawienie. 

Wprowadzenie do katechezy przypominające 
o smutku i radości w naszym życiu ma dzisiaj szczegól-
ne znaczenie, ponieważ wspólnie chcemy zastanowić 
się nad potrzebą głoszenia Ewangelii w świecie. Dla-
czego? Ponieważ Chrystus zostawił wierzącym nakaz 
misyjny głoszenia Ewangelii. Dlaczego więc eksponu-
jemy dzisiaj smutek i  radość w  głoszeniu Ewangelii? 
Ojciec Święty Franciszek także zwrócił szczególną 
uwagę na smutek i  radość w pierwszej swojej Ency-
klice. Na ile więc smutek albo radość człowieka mogą 
warunkować skuteczne głoszenie Chrystusa? 
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2. Rozwinięcie
Proponujemy przeprowadzenie zasadniczej części 

katechezy w  formie wywiadu. Można wybrać kilku 
świadków, którzy głosili/głoszą Ewangelię Chrystusa 
w różnych epokach historycznych. Można skorzystać 
z propozycji wywiadu z następującymi osobami: 
 1. Św. Tomasz z Akwinu
 2. Św. Urszula Ledóchowska 
 3. Ojciec Święty Franciszek
 4. Bp Antoni Długosz
 5. Przedstawiciel Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Przygotowujemy wcześniej identyfikatory osobom 
uczestniczącym w wywiadzie. Uczestników wywiadu 
sadzamy przed pozostałą częścią klasy.

Zadaniem pozostałych uczniów będzie dokładne 
przysłuchiwanie się wypowiedziom, aby po zakoń-
czonej rozmowie włączyć się w  dyskusję na temat 
uwarunkowań radosnego głoszenia Ewangelii we 
współczesnym świecie.

Prowadzący przedstawia uczestników wywiadu 
oraz podaje cel tego spotkania, którym jest wspólne 
zastanowienie się nad skutecznymi sposobami gło-
szenia Ewangelii. Prowadzący dodaje, że wiele osób 
wskazuje różne trudności, przeszkody, mówi o  znie-
chęceniu w głoszeniu Chrystusa, inni wręcz przeciw-
nie twierdzą, że entuzjazm wystarczy…

Jak zatem należy głosić Ewangelię Chrystusa?…. 
Stąd to nasze spotkanie..., które rozpoczniemy od py-
tania skierowanego do Ojca Świętego Franciszka, któ-
ry pierwszą swoją adhortację zatytułował „Evangelii 
Gaudium” (O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świe-
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cie). W punkcie 2 adhortacji Ojciec Święty wskazuje na 
smutek jako wielkie niebezpieczeństwo współczesne-
go świata? Skąd bierze się smutek w człowieku i jakie 
są jego konsekwencje?

Ojciec Święty Franciszek: Wielkim niebezpieczeń-
stwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przy-
gniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący 
się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, 
towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierz-
chownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumie-
niu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych 
interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się 
ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie 
doświadcza się słodkiej radości z  Jego miłości, zani-
ka entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo 
nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ule-
ga mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, znie-
chęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia 
godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, jakie Bóg 
żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące 
się z serca zmartwychwstałego Chrystusa (EG 2)

Prowadzący: Czym charakteryzuje się smutny czło-
wiek?

Ojciec Święty Franciszek: Człowiek smutny łatwo 
staje się urażony, zniechęcony, bez chęci do życia. Nie 
jest to wybór życia godnego i pełnego. 

Prowadzący: Powstaje pytanie, czy człowiek smut-
ny może skutecznie głosić Ewangelię? Wiele osób po-
strzega katolików jako ludzi ponurych, wiecznie smut-
nych i zatroskanych. Czy jest to obraz prawdziwy, czy 
może tylko stereotyp? Czy chrześcijanin nie ma po-
wodów do radości? Z tym pytaniem zwracam się do 
Księdza Biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy.
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Ks. Biskup Antoni Długosz: Smutni katolicy zapo-
minają o Bogu pełnym miłosierdzia, na którego wska-
zuje święty Jan Paweł II w swojej encyklice „Dives in 
misericordia”. Przypomina opowiadanie Pana Jezusa 
o miłosiernym ojcu, który zawsze kocha swego syna, 
nigdy nie zmienia się wobec jego skrajnych zachowań 
i zawsze syn może powrócić do niego. Tym ojcem jest 
Pan Bóg. Jeżeli katolicy będą pamiętać o takim obra-
zie Boga, nawet doświadczając swojej grzeszności – 
nie popadną w  depresję, lecz będą żyli nadzieją, że 
Bóg – Miłość odpuści im grzechy, a  to napawać bę-
dzie każdego z nas radością.

Prowadzący: Czy zgadza się Ksiądz Biskup ze 
stwierdzeniem, że radość jest stanem duszy?   Jeśli tak, 
to w jaki sposób można go osiągnąć?

Ks. Biskup Antoni Długosz: Radość płynie ze spo-
kojnego sumienia. Daje ją dobre przeżycie sakramen-
tu spowiedzi, po którym rozpoczynamy nowy etap 
swojego życia, ponieważ Pan Bóg rozgrzeszeniem 
unicestwia nasze grzechy. Nie wróci do nich podczas 
sądu szczegółowego po naszej śmierci. Mając świado-
mość Bożego dziecięctwa, przyjaźni z Bogiem, żyjemy 
radością, którą można dzielić się z innymi ludźmi.

Prowadzący: Dziękuję szczególnie za to stwierdze-
nie, że jeśli mamy świadomość Bożego dziecięctwa, 
przyjaźni z  Bogiem wówczas żyjemy radością, którą 
możemy dzielić się z innymi.

Prowadzący: Kolejne pytanie kieruję do św. Urszuli 
Ledóchowskiej – apostołki uśmiechu. Jak można po-
godzić cierpienia, trudności z powołaniem do chrze-
ścijańskiej radości?

Św. Urszula Ledóchowska: Bóg... zarezerwował 
sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zosta-
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wił zadanie pomagać innym w  bolesnej wędrówce 
po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło ma-
łych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić 
często, bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości 
i dobroci... Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze – gdy 
słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub choro-
bie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak 
– o, to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa 
czerpie w  sercu Bożym tę ciągłą pogodę, że umiesz 
zapomnieć o  sobie, pragnąc być dla innych promy-
kiem szczęścia.

Prowadzący: Jak zatem można pracować nad tym, 
aby być radosnym chrześcijaninem? Pytam o  to św. 
Tomasza z Akwinu

Św. Tomasz z  Akwinu: Radość jest reakcją osoby 
na dobro obecne. Zawsze więc jest związana z uświa-
domieniem sobie i  przeżyciem jakiegoś dobra. Nasz 
wysiłek intelektualny musi iść w  tym kierunku, by 
uświadomić sobie dobro obecne, zauważyć je i  cie-
szyć się nim. Często nie dostrzegamy posiadanego 
dobra i dlatego bywamy smutni. Potrzebny jest tu tak-
że wysiłek woli. Ma to szczególne znaczenie w dzie-
dzinie negacji grzechu, zła, które powoduje smutek. 
Smutek jest bowiem reakcją na zło obecne. Podsta-
wowym sposobem osiągania radości i  zadowolenia 
jest zatem także działanie „na przedpolu”, polegające 
na usuwaniu przeszkód radości. Takimi przeszkoda-
mi są: grzech, nieporządek, przesadne oczekiwania, 
niedostrzeganie posiadanego dobra, nieumiejętność 
przyjęcia krzyża.

Prowadzący: Usuwanie przeszkód radości. Jak 
zwrócił uwagę św. Tomasz z  Akwinu jest tu bardzo 
potrzeby także wysiłek naszej woli; po prostu musimy 
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dostrzegać przeszkody w naszym życiu, eliminować je 
i wypracowywać stałą zdolność czynienia dobra. 

Prowadzący: W Ewangelii wg św. Mateusza padają 
słowa: „Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzie-
ci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt 18, 
3). W  jaki sposób dorośli powinni naśladować dzieci 
w ich relacji z Bogiem?

Bp Antoni Długosz: Życie nie jest sielanką. Ludzi 
zaskakują trudne chwile życia: cierpienie, choroba 
i  śmierć, niezawiniona krytyka, kłopoty w pracy, nie-
spełnienie życiowych planów itp. U  dziecka nawet 
w  doświadczeniu cierpienia i  choroby nie ma bun-
tu, wątpliwości wobec Boga. Dziecko jest otwarte 
na opiekunów, którzy przybliżają mu obecność Boga 
w jego życiu. Tę postawę zaufania Bogu, braku wątpli-
wości w wierze, otwarcia się na sprawy wiary ekspo-
nuje w dziecku Pan Jezus. Sam daje przykład w Ogrój-
cu, mówiąc: „Ojcze nie moja, lecz Twoja wola niech się 
stanie!”.

Prowadzący: W  naszej rzeczywistości znajdujemy 
wielu świadków wiary, którzy z  entuzjazmem głoszą 
Ewangelię Chrystusa swoim życiem. Osoby życia kon-
sekrowanego i osoby świeckie. Tam gdzie żyją, gdzie 
pracują, czy prowadzą działalność charytatywną, albo 
pełnią posługę przy chorych, albo cierpliwie znoszą 
cierpienia, bądź wspomagają innych. Przykładem jest 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które zostało utworzone 
z myślą o misjonarzach i dla misjonarzy. W jaki sposób 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspomaga tych, którzy 
głoszą Ewangelię Chrystusa w innych krajach?
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Przedstawiciel Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Na-
szym celem jest:
 1. wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolic-

kiego w realizacji ich misji,
 2. wspieranie działalności charytatywnej, społecz-

nej i kulturowej na terenach misyjnych w szcze-
gólności prowadzonej przez polskich misjonarzy,

 3. gromadzenie i  upowszechnianie informacji 
o działalności misjonarzy polskich,

 4. animacja misyjna w Polsce,
 5. wspieranie działalności na rzecz rozwoju – 

w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony 
zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej 
i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej 
przez polskich misjonarzy.

Prowadzący: To jeden z wielu przykładów zaanga-
żowania na rzecz tych, którzy najczęściej w trudnych 
warunkach prowadzą ewangelizację, niejednokrot-
nie z zagrożeniem zdrowia i życia. Jeśli katecheta ma 
dostęp do Internetu i stosowny sprzęt, aby zaprezen-
tować krótki film o realizacji celów misji przez Dzieło 
Pomocy „Ad Gentes” we współpracy z misjonarzami 
to zachęcamy do wyświetlenia choćby najkrótsze-
go filmu na ten temat (film z  YouTube dobieramy 
do możliwości odbiorców i  możliwości czasowych  
lekcji).

Po obejrzeniu filmiku wskazana jest rozmowa na te-
mat jego treści związanych z tematem. Powracamy do 
naszych gości:

Prowadzący: Św. Dominik Savio, patron młodzieży 
katolickiej, mówił: „Tu na ziemi świętość polega na 
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tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać swoje 
obowiązki”. W  swoim życiu człowiek często jednak 
natrafia na przeciwności losu, boryka się z  wieloma 
trudnościami, sam doświadcza smutku i  patrzy na 
cierpienie innych. Jak zatem nie stracić pogody ducha 
w tak smutnej rzeczywistości?

Bp Antoni Długosz: Życie każdego z  nas jest … 
trudną drogą. Nie wyeliminujemy z niego cierpienia, 
objawiającego się w  różny sposób. Doświadczając 
jakiejkolwiek tajemnicy bolesnej mojego życiowego 
różańca, staram się być optymistą, przypominając so-
bie ludzi przeżywających bardziej bolesne sytuacje. 
Chorowałem poważnie na żołądek. Przypominałem 
sobie ludzi mających złośliwe nowotwory żołądka, by 
uspokoić się, że ze mną jeszcze tak źle nie jest. Miałem 
operację oczu na zaćmę, przeszczep rogówki. W wy-
obraźni stawali przede mną niewidomi, którzy nigdy 
nie będą widzieli, a  ja przez okulary widzę dobrze. 
Może przyjść nieuleczalna choroba. Argument czer-
pać będę z  wiary, że wędruję do „drugiego brzegu”, 
gdzie czeka na mnie Pan Jezus.

Prowadzący: Na zakończenie dzisiejszego spotka-
nia pytanie do Ojca Świętego Franciszka: Czy można 
powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wezwaniem do 
ewangelicznej radości życia? 

Ojciec Święty Franciszek: Ewangelia, w  której 
jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, usilnie zachę-
ca do radości. Wystarczy kilka przykładów: «Raduj 
się!» – tak brzmi pozdrowienie anioła skierowane 
do Maryi (Łk 1,28). Nawiedzenie Elżbiety przez Ma-
ryję sprawia, że Jan poruszył się z  radości w  łonie 
swojej matki (por. Łk 1,41). W swoim hymnie Maryja 
głosi: «raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy» 
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(Łk 1,47). Gdy Jezus rozpoczyna swoją posługę, Jan 
oznajmia: «Ta zaś moja radość doszła do szczytu»  
(J 3,29). Sam Jezus «rozradował się [...] w Duchu Świę-
tym» (Łk 10,21). Jego orędzie jest źródłem radości: 
«To wam powiedziałem, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna» (J 15,11). Nasza chrze-
ścijańska radość wypływa z obfitego źródła Jego ser-
ca. Obiecuje On uczniom: «Wy będziecie się smucić, 
ale smutek wasz przemieni się w  radość» (J 16,20). 
I podkreśla: «Znowu jednak was zobaczę i rozraduje 
się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdo-
ła odebrać» (J 16,22). Potem widząc Go zmartwych-
wstałego, «uradowali się» (J 20,20). Księga Dziejów 
Apostolskich opowiada, że w pierwotnej wspólnocie 
«spożywali posiłek w  radości» (2,46). Gdzie przyby-
wali uczniowie, tam panowała «wielka radość» (por. 
8, 8), a oni, pośród prześladowania, «byli pełni wese-
la» (13,52). Pewien dworzanin, dopiero co ochrzczo-
ny, «jechał z radością swoją drogą» (8,39), a strażnik 
więzienia «razem z całym domem cieszył się bardzo, 
że uwierzył Bogu» (16,34). 

Dlaczego i my nie mielibyśmy zanurzyć się w tym 
strumieniu radości? (EG 5)

Prowadzący: Chrześcijaństwo uczy nas być szczę-
śliwymi i  radosnymi. Tymczasem wielu chrześcijan 
straciło radość i zadowolenie. Poddajemy się przygnę-
bieniu, nie potrafimy podjąć cierpienia, nawet małego, 
nieustannie narzekamy. Pan Bóg na pewno nie chce, 
byśmy byli smutni! Mamy w nasze środowiska wpro-
wadzać Bożą radość, której tak wielu ludziom brakuje. 
Nie ma też skutecznego apostolstwa bez radości. Jako 
chrześcijanie, jesteśmy powołani do spełnienia waż-
nego zadania, którą jest prawdziwa, misyjna radość. 
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Prowadzący: Pytanie do wszystkich: W  jaki sposób 
uczeń może głosić Ewangelię Chrystusa?
Prowadzimy rozmowę dążąc do konkretnych wypo-
wiedzi uczniów. Można zapisać je na tablicy.

Podziękowania na zakończenie wywiadu.

III. ZAKOŃCZENIE
Wiara daje człowiekowi wielką radość. Tej radości 

nie można zatrzymać dla siebie, bo radością czło-
wiek pragnie dzielić się z innymi. Ta radość wiary jest 
źródłem zapału misjonarzy, motywacją ich działania 
i  trwania w  trudnych warunkach. Jezus uzdolnił tak-
że nas do misji, czyli do obecności jako chrześcijan 
w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie, w życiu kultu-
ralnym i społecznym. To zadanie zostaje zapoczątko-
wane w nas przez sakramenty wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego.

Proponujemy krótki rachunek sumienia
 1. Jesteśmy ochrzczeni, należymy do wspólnoty 

Kościoła, Komuś zawdzięczamy naszą wiarę.
 2. Czy dziękuję za to, że należę do Kościoła?
 3. Czy swoją wiarą dzielę się z innymi?
 4. Czy jestem odpowiedzialny za wspólnotę Kościo-

ła?
 5. Czy jestem misjonarzem Chrystusa?
 6. Czy pamiętam o misjonarzach? Czy modlę się za 

nich?

Na zakończenie proponujemy modlitwę za misje 
i misjonarzy np. „Modlitwa św. Jana Pawła II” o ducha 
misyjnego:
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Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych 
uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także 
i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za 
Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by ra-
dośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, 
kapłanów i  osoby konsekrowane. Obdarz wytrwało-
ścią seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują 
swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. 
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, 
o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by 
brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają ży-
cie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zgu-
by. Amen.

Zeszyt
Temat: Radość głoszenia Ewangelii 
Nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i gło-

ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Praca domowa (do wyboru)
 1. W zasobach Internetu poszukać świadków rado-

snego głoszenia Ewangelii i napisać o nich notat-
kę do zeszytu.

 2. W  kontekście omawianego tematu wyjaśnij 
stwierdzenie Ojca Świętego Franciszka: Istnieją 
chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem 
bez Wielkanocy. 

 3. Wyjaśnij, dlaczego swoją wiarą trzeba dzielić się 
z innymi? 

W treści katechezy wykorzystano fragmenty: „O rado-
ści chrześcijanina” z  ks. bp. Antonim Długoszem roz-
mawia Karolina Polak.
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KATECHEZA  
DLA MŁODZIEŻY  
PONADGIMNAZJALNEJ
 Temat: ZAMACHY NA MISJONARZY
Autor: ks. Damian Fleszer
Czas trwania: 45 min.

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za misje
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
– uczeń poznaje historię życia św. Antoniego Klareta
– uczeń uzasadnia prawdę, że wszyscy jesteśmy 
 misjonarzami
– uczeń potrafi wskazać strony internetowe poświę-

cone misjom
– uczeń wyraża postawę wsparcia misjonarzy
Metody: 
– rozmowa kierowana, dyskusja, praca z tekstem, 
 praca w grupach, film
Środki dydaktyczne: 
– Pismo Święte, komputer, projektor, karty z tekstami, 

internet

II. PRZEBIEG KATECHEZY
1. Modlitwa:

Nauczyciel daje przygotowaną modlitwę jednemu 
z uczniów do odczytania, można także modlitwę wy-
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świetlić na rzutniku: Słowami wielkiego papieża św. 
Jana XXIII prośmy dobrego Boga, aby wspierał swoją 
łaską wszystkich misjonarzy i misjonarki:

„Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich 
misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, któ-
rzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu 
słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną 
przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upad-
kiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i  przykładem 
swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeń-
stwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzy-
ża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, 
w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich 
trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwa-
nie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami 
gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej zie-
mi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i  niewierzą-
cych sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Praw-
dą i  Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą 
rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i  składali Ci 
dzięki, który ich odkupiłeś i  chcesz doprowadzić do 
zbawienia wiecznego. Amen”.
2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy

Jeżeli katecheza odbywa się w trakcie szkolnej lekcji 
religii nauczyciel sprawdza i ocenia pracę domową.
3. Sytuacja egzystencjalna

Katecheta przypomina, że choć w  Polsce może-
my swobodnie wyznawać wiarę katolicką, to jednak 
wciąż są na świecie miejsca, w których misjonarze od-
dają życie za Jezusa. Katecheta odnosi się do sytuacji, 
o  której pod koniec stycznia 2014 roku informowały 
polskie media. W  wyniku walk w  Republice Środko-
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woafrykańskiej życie straciło wiele niewinnych osób, 
wśród zagrożonych znaleźli się także polscy misjo-
narze i  misjonarki. Mimo zagrożenia swojego życia 
misjonarze nie chcieli się ewakuować, chcąc do końca 
pozostać z ludźmi, do których zostali posłani.

Film: Relacja misjonarza Ojca Benedykta Pączki 
o  prześladowaniach w  Republice Środkowoafrykań-
skiej: http://tvp.info/informacje/swiat/to-bezlitosni-
-bandyci/13881248/

Katecheta zadaje pytania do filmu:
 1. W jaki sposób wygląda wasz obraz misji po obej-

rzeniu tej relacji?
 2. Czy uważacie za słuszną decyzję misjonarzy chcą-

cych pozostać na zagrożonych walką terenach?
 3. O co proszą polscy misjonarze?
 4. Jakie są przyczyny walk w Republice Środkowo-

afrykańskiej zdaniem ojca Benedykta?
Katecheta podsumowuje projekcję filmu: Każdy 

z nas może zostać misjonarzem i świadczyć o Jezusie. 
Wystarczą: dobre chęci, odpowiednie przygotowanie, 
zdrowie fizyczne i duchowe. Jezus potrzebuje naszych 
rąk i naszych dłoni, potrzebuje nas, by wszyscy ludzie 
mogli usłyszeć Jego naukę. Jednakże nie zawsze by-
cie na misjach wiąże się ze spokojem, czasem tereny 
misyjne toczą wojny, stąd misjonarze niejednokrotnie 
oddają swoją życie głosząc Ewangelię. Ryzyko utraty 
życia musi być wliczone w posługę każdego wybiera-
jącego się na misje.
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4. Wiara i życie Kościoła
Katecheta sięgając po Pismo Święte odczytuje 

fragment Mt 24,9-14: „Wtedy wydadzą was na udrękę 
i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszyst-
kich narodów, z  powodu mego imienia.  Wówczas 
wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wy-
dawać i  jedni drugich nienawidzić.  Powstanie wielu 
fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a po-
nieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wie-
lu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta 
Ewangelia o  królestwie będzie głoszona po całej 
ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I  wtedy 
nadejdzie koniec”.

Katecheta wyjaśnia iż Jezus chce, by jak najwięk-
sza ilość osób usłyszała Dobrą Nowinę o  zbawieniu 
i aby wierząc w Jezusa miała życie wieczne. Choć ży-
jemy w XXI wieku jednak wciąż są na ziemi miejsca, 
gdzie Ewangelia nie dotarła, bądź wyznawanie wiary 
w Jezusa jest zabronione, dlatego potrzeba głoszenia 
Ewangelii jest wciąż aktualna. Głoszenie to jednak do-
konuje się często poprzez przelanie własnej krwi, co 
zostało zapowiedziane przez Jezusa. Kto jednak wy-
trwa do końca w wierze wbrew prześladowaniom ten 
będzie zbawiony.

Sytuację prześladowanych chrześcijan we współ-
czesnym świecie przedstawia następujący slajd: 
http://izraelczyk.pl/news/img/mapa-przesladowan-
-chrzescijan.jpg

Mapa pokazuje kraje, gdzie represjonowani są 
chrześcijanie: kolor czerwony – krwawe prześladowa-
nia chrześcijan, pomarańczowy – represje i dyskrymi-
nacja w sferze publicznej, żółty – zjawiska dyskrymina-
cji chrześcijan.
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Praca z tekstem
Otrzymacie teraz na kartkach fragmenty tekstów 

z Katolickiej Agencji Informacyjnej dotyczącej sytuacji 
misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej, na ich 
podstawie postarajcie się odpowiedzieć na następu-
jące pytania:
 1. Jak oceniacie decyzję misjonarzy o  zaniechaniu 

ewakuacji w bezpieczne miejsce?
 2. Ilu misjonarzy i  misjonarek posługuje obecnie 

w Republice Środkowoafrykańskiej?
 3. Jak Ty zachowałbyś się w  sytuacji misjonarzy 

z Republiki Środkowoafrykańskiej?
Wyciągnięte wnioski zapiszcie na oddzielnych kart-

kach.

Teksty do analizy:
http://ekai.pl/wydarzenia/misje/x75180/polscy-
misjonarze-nie-chca-opuszczac-rsa/

Polscy zakonnicy deklarują, że nie opuszczą Repu-
bliki Środkowoafrykańskiej. Z kolei polskie władze we 
współpracy ze stacjonującymi na miejscu wojskami 
francuskimi rozważają różne opcje ewakuacji misjo-
narzy.

– Priorytetem jest ich bezpieczeństwo – podkreślił 
minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Jak 
dowiedziała się KAI, w RŚA przebywa obecnie 39 pol-
skich misjonarzy: księży diecezjalnych, zakonników 
i sióstr zakonnych oraz osób świeckich.

Obecną sytuację afrykańskiego kraju min. Siemo-
niak ocenił w TOK FM jako „trudną – sytuację rozpadu 
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państwa i  braku jakichkolwiek instytucji typu policja 
czy wojsko lokalne na tym terenie, gdzie nasi misjona-
rze swoją służbę pełnią”.

Szef MON poinformował, że podległy mu resort 
ściśle współpracuje w  tej sprawie z  MSZ, jest także 
w stałym kontakcie ze stacjonującymi w RŚA wojska-
mi francuskimi, które zostały powiadomione o sytuacji 
polskich misjonarzy. Rozmawiano także z samymi mi-
sjonarzami.

„Apelujemy do nich, rozmawiamy z  ich przeło-
żonym, żeby jednak zdecydowali się na ewakuację. 
Z  tego, co wiem, niektórzy to rozważają, niektórzy – 
co zasługuje na najwyższy szacunek – chcą pozostać 
wśród osób, którymi się opiekują” – powiedział mini-
ster obrony narodowej.

„Rozważamy różne warianty ewakuacji, choćby 
w  bardziej bezpieczne miejsce w  samej Republice 
Środkowoafrykańskiej, czyli do stolicy, czy do pobli-
skiego Czadu, gdzie część misjonarzy z innych państw 
już wcześniej, w  ciągu ostatnich tygodni się ewaku-
owała. Staramy się zrobić wszystko, by zapewnić im 
bezpieczeństwo, choć jest to sprawa bardzo trudna” 
– przyznał.

Jak dodał, przeprowadzeniu ewentualnej ewaku-
acji nie sprzyja górzyste ukształtowanie terenu i brak 
wsparcia wojsk francuskich, które od miejsc dra-
matycznych wydarzeń dzieli co najmniej 150 km. – 
W ciągu najbliższych godzin w kontakcie z Francuzami 
będziemy te sprawy omawiać. Jesteśmy jako wojsko 
polskie gotowi tę ewakuację zapewnić – powiedział.
„Szczegóły tej operacji pozostaną niejawne, 
priorytetem jest bezpieczeństwo naszych misjonarzy” 
– podkreślił min. Siemoniak.
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W sprawie wypowiedział się także premier Donald 
Tusk. Pytany o możliwości pomocy polskim misjona-
rzom w  RŚA stwierdził: „Nie możemy na siłę nikogo 
ewakuować, ale jeśli zainteresowani będą gotowi do 
ewakuacji, zrobimy co w naszej mocy, by pomóc”.

„Nasze serca płyną ku naszym rodakom, którzy 
swoją obecnością starają się uratować tysiące ludzi – 
chorych, dzieci i  kalekich” – powiedział z  kolei mini-
ster spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak dodał, 
MSZ musi realistycznie oceniać sytuację, „a  to ozna-
cza, że jest to miejsce, w którym absolutnie nie wolno 
przebywać, w którym nie jesteśmy w stanie zapewnić 
ochrony”.

W  MSZ powstał w  środę zespół roboczy złożony 
z ekspertów resortu i przedstawicieli Sekretariatu Mi-
syjnego Braci Mniejszych Kapucynów, m.in. br. Toma-
sza Grabca OFMCap. Jego zadaniem jest monitorowa-
nie na bieżąco sytuacji misjonarzy w afrykańskim kraju 
oraz analiza decyzji, jakie należy podjąć, by zapewnić 
im bezpieczeństwo. Kolejne spotkanie zaplanowano 
na piątek.

Br. Tomasz Grabiec poinformował KAI, że polscy mi-
sjonarze pracujący w  ogarniętej chaosem Republice 
Środkowoafrykańskiej nie zamierzają się ewakuować. 
„Będziemy starali się przekonać i  nakłonić przełożo-
nych poszczególnych instytutów pracujących na mi-
sjach, by świeccy i siostry zakonne opuściły, na tydzień 
czy dwa, najbardziej zagrożone tereny” – powiedział 
kapucyn. Jak dodał, nie ma na razie mowy o opusz-
czeniu kraju przez kogokolwiek z misji.

Z danych uzyskanych przez KAI w Komisji Episkopa-
tu Polski ds. Misji wynika, że w RŚA przebywa obecnie 
39 polskich misjonarzy. Najliczniejsza grupa pracuje 
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w Bangui (12) oraz Bouar i okolicach (10), pozostali na 
placówkach misyjnych w  Baboua (2), Bocaranga (1), 
Ndim (2), Ngaoundaye (4), Bagandou (4), Monasao (2), 
Rafai (2).

Wśród nich jest dziesięciu księży diecezjalnych 
(z  diecezji tarnowskiej) oraz piętnastu zakonników  
(7 kapucynów z  prowincji krakowskiej, 4 franciszka-
nów z  prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w  Katowicach-Panewnikach oraz 4 ze Stowa-
rzyszenia Misji Afrykańskich, SMA). Pracuje tam także 
osiem sióstr zakonnych (3 ze Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebnic Matki Dobrego Pasterza, 2 józefitki) oraz sze-
ścioro misjonarzy świeckich – 3 z diecezji tarnowskiej, 
2 z SMA, 1 z diecezji łomżyńskiej.

Przekazane KAI dane są najbardziej aktualne, gdyż – 
jak podkreśliła Aleksandra Styruła z KEP ds. Misji – licz-
ba misjonarzy zmieniła się w ostatnich dniach: jedna 
osoba świecka wyjechała z  Republiki Środkowoafry-
kańskiej, we wtorek natomiast przyleciało do Bangui 
trzech misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich.

Placówki misyjne mają charakter międzynarodowy: 
Polacy pracują we wspólnotach, m.in. wraz z  Fran-
cuzami, Włochami i Szwajcarami.

W walkach między muzułmanami i chrześcijanami 
w  RŚA zginęło ostatnio co najmniej 75 osób. Zaata-
kowana została polska misja w miejscowości Ngaoun-
daye, przy granicy z Czadem. Walki wybuchły ponow-
nie po wycofaniu się w ubiegłym miesiącu ze stolicy 
kraju Bangi muzułmańskich rebeliantów z koalicji Se-
leka, będącej luźnym sojuszem przeważnie muzuł-
mańskich milicji. Rebelianci doprowadzili w marcu ub. 
roku do obalenia rządu, a ich przywódca Michel Djo-



218

Katecheza dla młodzieży ponadgimnazjalnej

todia obwołał się prezydentem. Jednak w styczniu br. 
został zmuszony do ustąpienia po fali krytyki w kraju 
i społeczności międzynarodowej, która zarzucała mu, 
że nie zdołał zapobiec pladze aktów przemocy.

Rebelianci, którzy od ponad roku okupują Republi-
kę Środkowoafrykańską, to obcokrajowcy, najeźdźcy 
z Czadu i Sudanu. Brali udział w obaleniu panującego 
od 2003 r. prezydenta Françoisa Bozizé. Ponieważ sami 
muszą uzbierać sobie żołd i się utrzymać, dopuszczają 
się aktów przemocy.

Tekst 2:
„5 lutego powstał w Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych Zespół roboczy, którego zadaniem jest wspólne 
monitorowanie sytuacji polskich misjonarzy i misjona-
rek posługujących w Republice Środkowoafrykańskiej. 
W  skład zespołu, oprócz MSZ, wchodzi przedstawi-
ciel Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, czyli sekretarz 
i delegat ds. misjonarzy, przedstawiciel przełożonych 
zakonnych i reprezentanci Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Poinformował o tym KAI o. Kazimierz Szymczy-
cha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 
delegat ds. Misjonarzy.

Na pierwszym spotkaniu w Centrum Operacyjnym 
MSZ omówiono aktualną sytuację polskich przedsta-
wicieli naszego kraju w RŚA, czyli misjonarzy i misjo-
narek.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Epi-
skopatu Polski ds. Misji i o. Tomasz Grabiec OFMCap, 
odpowiedzialny za Sekretariat misyjny w Zakonie Braci 
Kapucynów, po konsultacji z misjonarzami w terenie, 
ich przedstawicielami w Polsce oraz księżmi biskupa-
mi przebywającymi w  Rzymie (bp. Jerzym Mazurem 
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SVD, przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji i  bp. tarnowskim Andrzejem Jeżem), przedsta-
wili zebranym jasne stanowisko naszych misjonarzy 
i misjonarek, którzy nie myślą o ewakuacji z ogarniętej 
wojną Republiki Środkowoafrykańskiej.

Misjonarze mówią wyraźnie: nie możemy zosta-
wić naszych ludzi. Nasze misje i  kościoły wciąż są 
azylami zarówno dla chrześcijan jak i muzułmanów. 
Przy nas ludzie czują się bezpieczniejsi. Ludzie wi-
dzą w  nas nadzieję. „Nie ma aż takiego zagrożenia 
żeby opuszczać kraj. Wielu pracujących w Republice 
Środkowoafrykańskiej misjonarzy pochodzi z diece-
zji tarnowskiej, tamtejszy ordynariusz wysłał do nas 
list, w którym prosi, by każdy we własnym sumieniu 
decydował o tym, co dalej” – podkreśla przebywają-
cy w diecezji Bouar ks. Mirosław Gucwa. Misjonarze 
zdecydowali, że zostają i  będą czekać na przybycie 
wojsk międzynarodowych.

Przedstawiciele MSZ zaprezentowali ich plan dzia-
łania, podkreślając, że ciągle istnieje jeszcze prefero-
wana przez nich możliwość ewakuacji naszych mi-
sjonarzy, szczególnie sióstr zakonnych i  misjonarek 
świeckich. Oczywiście szanują decyzję każdego i każ-
dej z nich. Zapewnili stronę kościelną o stałym kontak-
cie z wojskami francuskimi, którym będą proponować 
dotarcie do miejsc szczególnie objętych konfliktem, 
chodzi tutaj o  północno-zachodnią część Republiki 
Środkowoafrykańskiej.

Wspomniano również, że w niedalekiej przyszłości 
rozważana będzie możliwość pomocy humanitarnej 
dla tego kraju, szczególnie dla terenów objętych kon-
fliktem, zwracając uwagę na pomoc naszym misjona-
rzom i misjonarkom.
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Ustalono, że Zespół roboczy, działający przy Cen-
trum Operacyjnym MSZ, będzie odtąd jedynym i kom-
petentnym źródłem informacji dla świata mediów ze 
strony MSZ, Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przed-
stawicieli diecezji i przełożonych zakonnych, w spra-
wie sytuacji naszych misjonarzy i misjonarek w RŚA”.

Po około 10 minutach pracy uczniowie odczytują 
swoje odpowiedzi, dyskutują.

Katecheta zapowiada zapoznanie się z  postacią 
św. Antoniego Klareta. Wpatrując się w życie Kościo-
ła można dostrzec, że na przestrzeni dziejów w wielu 
zakątkach świata Bóg powoływał wielu ludzi, by stali 
się Jego apostołami i głosicielami Ewangelii. Wielu re-
alizowało misje ryzykując własne życie.

Katecheta prezentuje slajd ukazujący portret św. 
Antoniego Klareta. Można go znaleźć na stronie in-
ternetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Antonio_
Claret.jpg

Katecheta przedstawia krótką biografię św. Anto-
niego Marii Klareta: 

Antoni Klaret ur. 23 grudnia 1807 w Katalonii, był 
kapłanem i misjonarzem. Misjonarskie powołanie do 
ewangelizowania świata uważał za najważniejsze. 
Mały wzrostem ale wielki duchem posiadał wspania-
ły głos, którym posługiwał się wyłącznie w służbie mi-
sjonarskiej posługi Słowa, przede wszystkim na am-
bonie i w konfesjonale. Słowo Boże głosił wszędzie, 
tam gdzie było i nie było to możliwe, na wszelkie już 
znane lub wymyślane przez niego sposoby: głosem, 
piórem, rysunkiem, konkretnym zaangażowaniem na 
rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, biednych 
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i  prześladowanych, a  jednocześnie przygotowywał 
innych do pełnienia tej samej misji głoszenia Słowa. 
Był promotorem aktywnego apostolatu świeckich 
w  Kościele w  pierwszej połowie XIX w., w  Hiszpa-
nii. Głosił misje i rekolekcje początkowo sam, a póź-
niej wspólnie z  członkami założonego przez siebie 
Bractwa Apostolskiego. Przeszedł wzdłuż i  wszerz 
ojczystą Katalonię, a  następnie zreewangelizował 
Wyspy Kanaryjskie. Tam właśnie podjął ostateczną 
decyzję założenia Zgromadzenia Misjonarzy Synów 
Niepokalanego Serca Maryi, co też uczynił zaraz po 
powrocie na kontynent, 16 lipca 1849 r. Wkrótce 
potem otrzymał nominację na arcybiskupa Santia-
go na Kubie. Przyjął ją dopiero po paru miesiącach, 
upewniwszy się, że wybrano jego właśnie ze wzglę-
du na misjonarskie doświadczenie. Zostawszy arcy-
biskupem nie przestał być misjonarzem. Na Kubie, 
a później w Hiszpanii, przeżył on w sumie 14 zama-
chów na swoje życie. Dopiero śmierć na wygnaniu, 
w cysterskim opactwie w Fontfroide w południowej 
Francji, uwolniła go od czyhających na jego życie 
hiszpańskich rewolucjonistów. Wyniesiony na ołta-
rze przez Piusa XI 27 lutego 1934 r. i kanonizowany 
przez jego następcę 7 maja 1950 roku, święty Anto-
ni Maria Klaret jest jedynym kanonizowanym Ojcem 
Pierwszego Soboru Watykańskiego.
5. Zastosowanie życiowe

Praca w grupach: korzystając z zasobów internetu 
znajdź i wypisz na kartkach strony poświęcone zagad-
nieniom misji. Po około 10 minutach, przedstawiciele 
poszczególnych grup wychodzą na środek przedsta-
wiając efekty swojej pracy. 
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6. Podsumowanie treści
Katecheta podsumowuje zdobyte na katechezie 

treści słowami: Z polecenia Jezusa Kościół jest w swej 
naturze misyjny. Jezus chciał, by Jego Ewangelia roz-
chodziła się aż po krańce ziemi. Choć żyjemy w  XXI 
wieku dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej życie 
misjonarzy i  misjonarek narażone jest na niebezpie-
czeństwo. Szacuje się, że średnio co 3 minuty na świe-
cie ginie jeden z wyznawców Chrystusa. Ofiarami czę-
sto padają misjonarze i misjonarki, dlatego ważne jest 
wsparcie modlitewne i  w  miarę naszych możliwości 
materialne tego najważniejszego dzieła Kościoła.
7. Praca domowa

Jeśli katecheza odbywa się w ciągu szkolnej lekcji 
religii katecheta może zadać uczniom następującą 
pracę domową: Napisz i wyślij wiadomość e-mail do 
misjonarza ze swojej diecezji lub zaprzyjaźnionej oso-
by zakonnej.
8. Modlitwa

Nauczyciel daje przygotowaną modlitwę jednemu 
z uczniów do odczytania, można także modlitwę wy-
świetlić na rzutniku: 

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II, prosząc o du-
cha misyjnego dla każdego z nas, żeby nigdy nie za-
brakło robotników na Niwie Pańskiej:

„Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś 
pierwszych uczniów,
aby stali się rybakami ludzi,
niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne 
wezwanie „Pójdź za Mną!”.
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski,



223

Zamachy na misjonarzy

by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie naszych 
biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.
Obdarz wytrwałością seminarzystów 
i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał 
życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie.
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie 
pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych,
którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii,
doprowadził ludzkość do zguby. Amen”.
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KATECHEZA  
DLA MŁODZIEŻY  
PONADGIMNAZJALNEJ
 Temat: WIARA RODZI ENTUZJAZM MISYJNY
Autor: ks. dr Marek Matusik
Czas trwania: 45 min.

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– uczeń rozumie związek wiary z apostolstwem
– uczeń wie, że wiara daje człowiekowi radość, którą 

pomnaża dzielenie się nią z innymi
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
– uczeń zapoznał się z  fragmentem adhortacji apo-

stolskiej „Evangelii Gaudium”
– uczeń wie, że odbywają się przygotowania 
 do IV Krajowego kongresu Misyjnego w Polsce
– uczeń umie uzasadnić tezę, że wszyscy członkowie 
 Kościoła są odpowiedzialni za misje
Metody i środki dydaktyczne:
– wykład, praca w grupach
– fragmenty adhortacji apostolskiej „Evangelii Gau-

dium” (nr 1-11)
– strona internetowa www.adgentes.misje.pl

II. PRZEBIEG KATECHEZY
Modlitwa na rozpoczęcie zajęć:

Katecheta wita uczestników spotkania i zaprasza do 
wyciszenia i wspólnej modlitwy. Jest nią modlitwa św. 
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Jana XXIII za misjonarzy, wiążąca się z tematem kate-
chezy.

„Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich 
misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, któ-
rzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu 
słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną 
przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upad-
kiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i  przykładem 
swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeń-
stwach.

Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twoje-
go. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabo-
ściach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudno-
ściach życia apostolskiego – światło i wytrwanie.

Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami go-
rąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. 
Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i  niewierzących 
sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Ży-
ciem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą 
wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i  składali Ci dzięki, 
który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawie-
nia wiecznego. Amen”.
Wprowadzenie w temat katechezy:

Katecheta rozpoczyna dyskusję, zadając uczniom 
pytania: 
 1. Z czym przede wszystkim kojarzy się nam chrze-

ścijaństwo? 
 2. Co daje nam wiara?
 3. Czy współcześnie warto być człowiekiem wierzą-

cym?
Najprawdopodobniej uczniowie będą podkreślać 

obowiązki wynikające z wiary, przykazania, wymaga-
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nia, ograniczenia (chodzenie do kościoła, modlitwa, 
posty, zakaz zabaw w Wielkim Poście, itp.). Pojawią się 
również pozytywne skojarzenia związane z wiarą (wia-
ra daje człowiekowi siłę w cierpieniu, nadzieję w obli-
czu śmierci, pomaga żyć itp.). Katecheta cierpliwie wy-
słuchuje wypowiedzi uczniów, a  następnie zapisuje 
w dwóch kolumnach „za” i „przeciw” byciu chrześcija-
ninem (trudności/wymagania oraz korzyści/wartości).

Podsumowując stara się ukazać pozytywne strony 
bycia wierzącym. Wiara to nie tylko obowiązki i przy-
kazania, ale radość z bliskości Tego, który najbardziej 
nas kocha. Katecheta stara się wyakcentować fakt, że 
dla wielu wierzących wiara jest najcenniejszym skar-
bem, radością i źródłem szczęścia. 

III. ROZWINIĘCIE:
Katecheta dzieli uczniów na 4 grupy. Rozdaje im 

fragmenty adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” 
prosząc o  przeczytanie i  podkreślenie w  tekście naj-
ważniejszych wypowiedzi papieża. Niech uczniowie 
przygotują krótkie odpowiedzi na pytania, znajdujące 
się pod tekstem. Prosi, by w czasie lektury tekstu zgła-
szali to, co jest niezrozumiałe dla nich.
Grupa 1: Evangelii Gaudium nr 1-3:
 1. Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, 

którzy spotykają się z  Jezusem. Ci, którzy po-
zwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od 
grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od 
izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze ro-
dzi się i odradza. W tej adhortacji pragnę zwrócić 
się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do 
rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, nazna-
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czony ową radością i wskazać drogi dla Kościoła 
w najbliższych latach.

 2. Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego 
świata, z  jego wieloraką i  przygniatającą ofertą 
konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwy-
czajonym do wygody i  chciwym sercu, towa-
rzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierz-
chownych przyjemności oraz wyizolowanemu 
sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się 
we własnych interesach, nie ma już miejsca dla 
innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już 
więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej 
radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynie-
nia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie 
i  stale zagraża również wierzącym. Ulega mu 
wielu ludzi i  stają się osobami urażonymi, znie-
chęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór 
życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, 
jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie 
w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego 
Chrystusa.

 3. Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie 
od miejsca i  sytuacji, w  jakiej się znajdują, by 
odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie 
z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli de-
cyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na 
szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma 
powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że 
to zaproszenie nie jest skierowane do niego, po-
nieważ «nikt nie jest wyłączony z  radości, jaką 
nam przynosi Pan». Pan nie zawiedzie tego, kto 
zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Je-



228

Katecheza dla młodzieży ponadgimnazjalnej

zusa. Przekona się wówczas, że On już na niego 
czekał z otwartymi ramionami. Jest to sposobna 
chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: 
«Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc 
sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale 
jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze 
z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, 
Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». 
Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubili-
śmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg ni-
gdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy 
proszenie Go o  miłosierdzie. Ten, który zachęcił 
nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem 
razy» (Mt 18,22), daje nam przykład: On przeba-
cza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym ra-
zem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt 
nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza 
nas ta nieskończona i  niewzruszona miłość. On 
pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, 
z  taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie 
i zawsze może przywrócić nam radość. Nie ucie-
kajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy 
nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie 
od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe 
od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód.

Pytania:
 1. Jakie najważniejsze zdania podkreśliliście?
 2. Co jest powodem radości, jaką daje nam wiara 

w Chrystusa? 
 3. Skąd bierze się smutek w sercach ludzi? 
 4. Do czego zachęca papież Franciszek współcze-

snych chrześcijan?
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Grupa 2: Evangelii Gaudium nr 4-5:
 4. Księgi Starego Testamentu ukazały radość zba-

wienia, która miała obfitować w czasach mesjań-
skich:

  «Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele» (Iz 9,2).
  «Wznoś okrzyki i wołaj z radości» (Iz 12,6).
  «Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej no-

winy na Syjonie! Podnieś mocno twój głos zwia-
stunko dobrej nowiny w Jeruzalem» (Iz 40,9).

  «Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, zie-
mio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! 
Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się 
nad jego biednymi» (Iz 49,13).

  «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, 
Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, 
sprawiedliwy i zwycięski» (Za 9,9).

  Być może jednak największą zachętę znajdujemy 
u proroka Sofoniasza, ukazującego nam samego 
Boga jako jaśniejące centrum święta i  radości, 
pragnącego przekazać swemu narodowi ten 
zbawczy okrzyk. Porusza mnie głęboko ponow-
ne odczytanie tego tekstu:

  «Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który 
zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi 
[cię] swoją miłością, wzniesie okrzyk radości» (So 
3,17).

  Jest to radość, którą przeżywamy pośród drob-
nych spraw życia codziennego, jako odpowiedź 
na serdeczną zachętę Boga, naszego Ojca: 
«Dziecko, stosownie do swej zamożności, troszcz 
się o  siebie [...]. Nie pozbawiaj się dnia szczęśli-
wego» (Syr 14,11.14). Ileż ojcowskiej czułości jest 
w tych słowach!
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 5. Ewangelia, w  której jaśnieje chwalebny Krzyż 
Chrystusa, usilnie zachęca do radości. Wystarczy 
kilka przykładów: «Raduj się!» – tak brzmi pozdro-
wienie anioła skierowane do Maryi (Łk 1,28). Na-
wiedzenie Elżbiety przez Maryję sprawia, że Jan 
poruszył się z radości w łonie swojej matki (por. Łk 
1,41). W swoim hymnie Maryja głosi: «raduje się 
duch mój w Bogu, moim Zbawcy» (Łk 1,47). Gdy 
Jezus rozpoczyna swoją posługę, Jan oznajmia: 
«Ta zaś moja radość doszła do szczytu» (J 3,29). 
Sam Jezus «rozradował się [...] w Duchu Świętym» 
(Łk 10,21). Jego orędzie jest źródłem radości: «To 
wam powiedziałem, aby radość moja w was była 
i  aby radość wasza była pełna» (J 15,11). Nasza 
chrześcijańska radość wypływa z obfitego źródła 
Jego serca. Obiecuje On uczniom: «Wy będziecie 
się smucić, ale smutek wasz przemieni się w ra-
dość» (J 16,20). I podkreśla: «Znowu jednak was 
zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości wa-
szej nikt wam nie zdoła odebrać» (J 16,22). Potem 
widząc Go zmartwychwstałego, «uradowali się» 
(J 20,20). Księga Dziejów Apostolskich opowiada, 
że w  pierwotnej wspólnocie «spożywali posiłek 
w  radości» (2,46). Gdzie przybywali uczniowie, 
tam panowała «wielka radość» (por. 8,8), a  oni, 
pośród prześladowania, «byli pełni wesela» 
(13,52). Pewien dworzanin, dopiero co ochrzczo-
ny, «jechał z radością swoją drogą» (8, 39), a straż-
nik więzienia «razem z całym domem cieszył się 
bardzo, że uwierzył Bogu» (16, 34). Dlaczego i my 
nie mielibyśmy zanurzyć się w tym strumieniu ra-
dości?
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Pytania:
 1. Jakie najważniejsze zdania podkreśliliście?
 2. Do czego wzywają liczne teksty Starego Testa-

mentu?
 3. Dlaczego chrześcijanin może być człowiekiem 

radosnym?
 4. Co jest źródłem radości dla wierzących?

Grupa 3: Evangelii Gaudium nr 6-8:
 6. Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wiel-

kim Postem bez Wielkanocy. Przyznaję jednak, 
że radości nie przeżywa się w  ten sam sposób 
na wszystkich etapach i  w  każdych okoliczno-
ściach życia, nieraz bardzo trudnych. Dosto-
sowuje się ona i  zmienia, a  zawsze pozostaje 
przynajmniej jako promyk światła rodzący się 
z  osobistej pewności, że jest się nieskończenie 
kochanym, ponad wszystko. Rozumiem osoby 
skłaniające się do smutku z  powodu doświad-
czania poważnych trudności, jednak trzeba 
pozwolić, aby powoli zaczęła się budzić radość 
wiary jako tajemnicza, ale mocna ufność, nawet 
pośród najgorszej udręki:

  «Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem 
o szczęściu. [...] Biorę to sobie do serca, dlatego 
też ufam: Nie wyczerpała się litość Pana, miłość 
nie zgasła. Odnawia się ona co rano; ogromna 
jest Twa wierność. [...] Dobrze jest czekać w mil-
czeniu ratunku od Pana» (Lm 3,17. 21-23.26).

 7. Pokusa często pojawia się w formie usprawiedli-
wień i skarg, tak jakby musiało się spełnić wiele 
warunków, aby mogła zaistnieć radość. Dzieje 
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się tak, ponieważ «społeczeństwo technologicz-
ne zdołało pomnożyć okazje do przyjemności, 
lecz nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do 
radości». Mogę powiedzieć, że w  swoim życiu 
najpiękniejszą i spontaniczną radość widziałem 
u osób bardzo ubogich, które na niewiele mogą 
liczyć. Wspominam również autentyczną radość 
tych, którzy pośród wielu obowiązków zawodo-
wych potrafili zachować serce wierzące, hojne 
i proste. Te radości w przeróżnej formie czerpią 
ze źródła zawsze większej miłości Bożej obja-
wionej w  Jezusie Chrystusie. Niezmordowanie 
będę powtarzał słowa Benedykta XVI, wpro-
wadzające nas w  serce Ewangelii: «U  początku 
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej 
czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotka-
nie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a  tym samym decydujące 
ukierunkowanie».

 8. Jedynie dzięki temu spotkaniu – lub ponowne-
mu spotkaniu – z miłością Bożą, które przemienia 
się w  pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy oswo-
bodzeni z  wyobcowanego sumienia i  skoncen-
trowania się na sobie. Stajemy się w pełni ludzcy, 
gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, 
gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas 
samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. 
W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. 
Jeśli bowiem ktoś przyjął tę miłość przywracającą 
mu sens życia, czyż może powstrzymać pragnie-
nie przekazania jej innym?
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Pytania:
 1. Jakie najważniejsze zdania podkreśliliście?
 2. Co oznacza, że niektórzy chrześcijanie żyją wy-

łącznie Wielkim Postem?
 3. Dlaczego nie ma radości w sercach wielu ludzi?
 4. W jaki sposób odzyskać prawdziwą radość?

Grupa 4: Evangelii Gaudium nr 9-11:
 9. Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie au-

tentyczne doświadczenie prawdy i  piękna dąży 
samo z  siebie do swej ekspansji, a  każda osoba 
przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje więk-
szą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzie-
lenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia 
i  rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć godnie 
i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugie-
go człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny 
więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: 
«miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5,14); 
«Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 
9,16).

 10. Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym 
poziomie, ale nie z  mniejszą intensywnością: 
«Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, 
a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, naj-
bardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy 
rezygnują z  wygodnego poczucia bezpieczeń-
stwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia 
innym». Kiedy Kościół wzywa do zaangażowa-
nia ewangelizacyjnego, nie czyni nic innego, jak 
wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm 
osobistej realizacji: «Odkrywamy tu następne 
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głębokie prawo rzeczywistości: życie wzrasta 
i staje się dojrzałe, w miarę jak ofiarujemy je za 
życie innych. Tym właśnie jest misja». Tak więc 
ewangelizator nie powinien mieć nieustannie 
grobowej miny. Odzyskajmy i pogłębmy zapał, 
«słodką i  pełną pociechy radość z  ewangelizo-
wania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać pła-
cząc. […] Oby świat współczesny, poszukujący 
czy to w  trwodze, czy w  nadziei, przyjmował 
Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i znie-
chęconych, nie od niecierpliwych lub bojaź-
liwych, ale od sług Ewangelii, których życie ja-
śnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli 
swą radość od Chrystusa».

 11. Odnowione głoszenie daje wierzącym, także let-
nim lub niepraktykującym, nową radość wiary 
oraz owocność ewangelizacyjną. W rzeczy samej 
jego centrum i  jego istota jest zawsze ta sama: 
Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chry-
stusie umarłym i  zmartwychwstałym. On czyni 
swoich wiernych zawsze nowymi. «Chociażby 
byli w  podeszłym wieku, «odzyskują siły, otrzy-
mują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez 
znużenia idą» (Iz 40,31). Chrystus jest «odwieczną 
Dobrą Nowiną» (Ap 14,6) i jest «wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki» (Hbr 13, 8), ale Jego bogac-
two i  piękno są niewyczerpane. On jest zawsze 
młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie 
przestaje być zadziwionym z powodu «głęboko-
ści bogactw, mądrości i wiedzy Boga» (Rz 11,33). 
Jak powiada św. Jan od Krzyża: «Ta gęstwina mą-
drości i wiedzy Boga jest tak głęboka i niezmie-
rzona, że choćby dusza wiele z  niej poznawała, 
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może wchodzić zawsze jeszcze głębiej». Albo, jak 
twierdzi św. Ireneusz: «[Chrystus] w swoim przyj-
ściu wniósł z  sobą wszelką nowość». On może 
zawsze swoją nowością odnowić nasze życie 
i naszą wspólnotę, i nawet jeśli propozycja chrze-
ścijańska staje wobec mrocznych epok i słabości 
Kościoła, nigdy się nie starzeje. Jezus Chrystus 
może również rozbić uciążliwe schematy, w któ-
rych zamierzamy Go uwięzić, i zaskakuje nas swą 
nieustanną boską kreatywnością. Za każdym ra-
zem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzy-
skać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się 
nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyra-
zu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające 
nowy sens dla dzisiejszego świata. W  rzeczywi-
stości każda autentyczna działalność ewangeliza-
cyjna jest zawsze «nowa».

Pytania:
 1. Jakie najważniejsze zdania podkreśliliście?
 2. Do czego wzywa papież współczesny Kościół?
 3. Jak brzmi przesłanie Kościoła do świata?
 4. Dlaczego trzeba dzielić się swą wiarą z innymi?

IV. ZAKOŃCZENIE
Podsumowując katecheta zwraca uwagę uczniów 

na to, że źródłem prawdziwej radości dla wierzące-
go jest komunia z  Bogiem oraz świadomość, że jest 
przez Niego kochany. Wiara daje człowiekowi radość. 
Umacnia w  nim poczucie bezpieczeństwa (wierzący 
jest zawsze w dobrych rękach Boga), pomaga odkryć 
sens życia, nawet w niepowodzeniach i przegranych, 
umacnia nadzieję w cierpieniu i w obliczu śmierci. 
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Wielu ludzi dziś przeżywa depresję, czują się osa-
motnieni i  nikomu niepotrzebni, a  swe życie uznają 
za nieudane lub przegrane, gdyż brakuje im silnej 
wiary i miłości. Jako chrześcijanie starajmy się umac-
niać w wierze poprzez dzielenie się nią z innymi. Nie 
wstydźmy się bycia uczniami Chrystusa. 

Katecheta proponuje, by uczniowie znaleźli tekst 
adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Ewangelii 
gaudium” i przeczytali jej fragment (numery 1-11). 

Informuje o tym, że Kościół w Polsce w 2015 roku bę-
dzie obchodził IV Krajowy Kongres Misyjny. Można wy-
korzystać informacje, które przekazał ks. bp Jerzy Ma-
zur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: 
„W  czasie wizyty  ad limina apostolorum  wśród wielu 
tematów poruszanych przez Ojca Świętego Franciszka, 
a  także w  dykasteriach watykańskich była działalność 
misyjna Kościoła. Ten temat szeroko został przedsta-
wiony w  adhortacji apostolskiej papieża Franciszka: 
„Evangelii gaudium”. Ojciec Święty proponuje „misyjne 
przeobrażenie Kościoła”. Wskazuje mu „drogę duszpa-
sterskiego i  misyjnego nawrócenia”, by był w „perma-
nentnym stanie misji”. Papież mówi o  konieczności 
reformy struktur kościelnych, „by stały się one wszyst-
kie bardziej misyjne”. Przypomina także, że Kościół ma 
„wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii”. Wie-
le miejsca poświęca dynamizmowi misyjnemu ukazując, 
co go hamuje, a co sprzyja jego rozwojowi.

Te zagadnienia są głównym zadaniem Komisji Epi-
skopatu Polski ds. Misji, Papieskich Dzieł Misyjnych 
oraz Krajowej Rady Misyjnej. Będą także głównym te-
matem IV Krajowego Kongresu Misyjnego jak również 
obecnego roku 2014, który nazwany jest „w drodze do 
Kongresu”.
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Razem z delegatami biskupów ds. misji, dyrektora-
mi Papieskich Dzieł Misyjnych w czasie naszych spo-
tkań wypracowaliśmy propozycje działań, które mogą 
być zrealizowane w  diecezjach we współpracy ze 
zgromadzeniami zakonnymi mającymi swe domy na 
terenie diecezji. Zrealizowanie tych propozycji dusz-
pasterskich w poszczególnych diecezjach ma na celu 
ukazanie misyjnego wymiaru Kościoła oraz obudzenie 
ducha misyjnego wśród duszpasterzy i wiernych. Bę-
dzie to wejście i kontynuowanie drogi proponowanej 
przez papieża Franciszka, drogi misyjnego przeobraże-
nia Kościoła i drogi duszpasterskiego i misyjnego nawró-
cenia. Zmierzając ku IV Krajowemu Kongresowi Misyj-
nemu chcemy pogłębić świadomość misyjną i ożywić 
zapał misyjny. Nie proponujemy nowych, nadzwyczaj-
nych działań, lecz wykorzystanie tych szans i możliwo-
ści duszpasterskich, które sprawdzają się już w diece-
zjach.

W 2014 r. wiele diecezji zaplanowało sympozja lub 
konferencje naukowe poświęcone problematyce mi-
syjnej przygotowujące nas do IV Krajowego Kongresu 
Misyjnego. Organizatorzy Kongresu gorąco zachęcają 
do zorganizowania takich spotkań w każdej diecezji. 
Uczestnikami tychże spotkań winni być: kapłani, klery-
cy, zgromadzenia zakonne, przedstawiciele wspólnot 
parafialnych, ruchów, stowarzyszeń i  wspólnot kato-
lickich i  inni przedstawiciele wspólnot parafialnych. 
Jesteśmy gotowi pomóc w opracowaniu tematu sym-
pozjum/konferencji oraz w znalezieniu prelegentów.

Prosiliśmy księży biskupów, by misyjne powołanie 
i  odpowiedzialność za misje stały się tematem Dni 
Świętości Kapłańskiej, organizowanych w  diecezjach 
lub przy okazji innych spotkań kapłańskich (formatio 
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permanens, kapłańskie spotkania dekanalne lub dni 
skupienia dla kapłanów). Organizatorzy Kongresu są 
gotowi udostępnić specjalny referat do wygłoszenia 
dla kapłanów lub pomóc w  znalezieniu misjologów-
-prelegentów. Podobnie, przygotowaliśmy konferencję 
dla kleryków, którą możnaby wykorzystać podczas dni 
skupienia lub nabożeństwa misyjnego w seminarium.

Zachęcamy do poruszenia tematyki misyjnej pod-
czas tegorocznych odpraw katechetycznych. Również 
jesteśmy w  stanie przekazać gotowy referat lub po-
średniczyć w znalezieniu prelegentów.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konspekty 
katechez związane z Kongresem Misyjnym. Będą one 
dostępne na stronie internetowej Kongresu. Prosi-
my o zachęcenie katechetów do skorzystania z nich. 
Oprócz tych konferencji została przygotowana pro-
pozycja konferencji dla ruchów, stowarzyszeń kato-
lickich i  wspólnot. Delegaci arcybiskupa/biskupa ds. 
misji zostali poinformowani o materiałach, które orga-
nizatorzy opracowali i poproszeni o współpracę w ich 
rozpropagowaniu.

Od kilku miesięcy trwają intensywne przygotowa-
nia do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który został 
zaplanowany na 12-14 czerwca 2015 r. Kongres odbę-
dzie się w Warszawie i  towarzyszyć mu będzie krzyż 
Światowych Dni Młodzieży.

Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyj-
nego zapału” nawiązuje do treści adhortacji papieża 
Franciszka „Evangelii gaudium”. Patronem Kongresu 
został wybrany św. Jan Paweł II, największy współcze-
sny misjonarz.

Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel pro-
mowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji 
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misyjnej. Chodzi o  integrację środowisk misyjnych, 
wymianę doświadczeń i  rozbudzenie świadomości, 
że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe 
wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na 
pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15). (Cytu-
jemy za: www.adgentes.misje.pl).

Spotkanie trzeba zakończyć wspólną modlitwą 
w  intencji misji (www.krolowapolski.brzegdolny.pl/
pray14.html).

Modlitwa za misje i misjonarzy

Panie, obudź w każdym,
kto należy do Twojego Kościoła,
prawdziwy zapał misyjny,
by głosić Chrystusa tym,
którzy go jeszcze nie poznali,
I tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań
i podtrzymuj swą łaską misjonarzy
w dziele ewangelizacji.
Pozwól, by każdy z nas poczuł się
odpowiedzialny za misje,
a przede wszystkim zrozumiał, 
że naszym pierwszym obowiązkiem
w szerzeniu wiary jest prawdziwe
chrześcijańskie życie. Amen
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KATECHEZA  
DLA MŁODZIEŻY  
PONADGIMNAZJALNEJ
 Temat: RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM 
  ZAPAŁU MISYJNEGO
Autor: ks. dr Zbigniew Sobolewski
Czas trwania: 45 min.

I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
1. Cel katechezy: 
– zainteresowanie uczniów misjami i przygotowywa-

nym na 2015 rok IV Krajowym Kongresem Misyjnym
2. Cele szczegółowe:
– uczeń wie, że należy do Kościoła, który jest wspól-

notą wierzących, a nie zbiorem jednostek
– rozumie pojęcie uniwersalności Kościoła oraz zada-

nia z niej wynikające
– potrafi uzasadnić misyjny wymiar wiary
– jest świadomy, że wiara daje radość, zobowiązuje 

do dzielenia się nią z innymi
3. Metody i środki dydaktyczne:
– mapa całego świata lub plansza z konturami konty-

nentów
– zdjęcia misjonarzy z różnych krajów
– fragment encykliki Franciszka „Lumen fidei” nr 37-39
– informacja o IV Krajowym Kongresie Misyjnym i dro-

dze do niego 
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II. PRZEBIEG KATECHEZY:
1. Modlitwa

Rozpoczynamy katechezę od modlitwy „Ojcze 
nasz”. Po powitaniu uczniów katecheta zapowiada, że 
tematem spotkania jest hasło IV Krajowego Kongresu 
Misyjnego: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego za-
pału”. Kongres organizuje Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Odbędzie się 
on w dniach 12-14 czerwca w Warszawie.
2. Rozwinięcie: 

Zwykle akcentuje się osobisty wymiar wiary. Wy-
znając ją przy różnych okazjach, uroczyście mówimy: 
„Wierzę w  Jednego Boga…”. Rzeczywiście: akt wiary 
jest dziełem całego człowieka: jego intelektu, uczuć 
i woli. Relacja z Bogiem jest relacją „osobistą”: uczest-
niczy w  niej Bóg i  człowiek. Nikt nie może zastąpić 
człowieka w tej relacji (nie można wierzyć za kogoś).

Jednak nie można zapominać, że wiara ma cha-
rakter wspólnotowy – społeczny. Nikt, kto wierzy nie 
jest w  swej wierze osamotniony. Przynależymy do 
wielkiej wspólnoty chrześcijan: nasza wiara została za-
korzeniona w wierze wspólnoty, w której przyjęliśmy 
chrzest. To, że jesteśmy chrześcijanami, zawdzięczamy 
Bogu i naszym bliźnim.

Katecheta prosi uczniów, by znaleźli argumenty za 
tezą, że wiara ma charakter społeczny (burza mózgów). 
Najciekawsze argumenty zapisuje na tablicy. Podsu-
mowując burzę mózgów, stwierdza, że nikt nie jest 
sam w wierze, gdyż ten dar otrzymujemy zawsze we 
wspólnocie (najpierw był Kościół, potem nasza osobi-
sta wiara; korzystamy z doświadczenia i autorytetu in-
nych wierzących; od innych osób dowiedzieliśmy się, 
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że Bóg istnieje – podzielili się z nami swą wiarą; razem 
z  innymi modlimy się i przystępujemy do sakramen-
tów świętych; w wierze nikt nie jest samowystarczalny 
– wiara tworzy więzi z innymi wierzącymi).

Podsumowując tę część katechezy, prowadzący 
prosi jednego z  uczniów o  przeczytanie fragmentu 
encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka: 

„Nie można wierzyć samemu. Wiara nie jest tylko 
indywidualnym wyborem dokonującym się we wnę-
trzu wierzącego, nie jest odizolowaną relacją między 
«ja» wiernego i  «Ty» Boga, między autonomicznym 
podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera się ona 
na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościo-
ła. Przypomina nam o tym dialogowana forma Credo 
w liturgii chrzcielnej. Wiara wyraża się jako odpowiedź 
na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i któ-
re nie pochodzi ode mnie, i dlatego włącza się w dia-
log, nie może być jedynie wyznaniem, które płynie od 
jednostki. Można odpowiedzieć w  pierwszej osobie: 
«wierzę», tylko dlatego, że należy się do wielkiej wspól-
noty, tylko dlatego, że mówi się również «wierzymy». 
To otwarcie na eklezjalne «my» dokonuje się zgodnie 
z  otwarciem cechującym miłość Bożą, która nie jest 
tylko relacją między Ojcem i Synem, między «ja» i «ty», 
lecz w  Duchu jest także «my», wspólnotą osób. Dla-
tego właśnie ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, i dla-
tego wiara dąży do tego, by się rozpowszechniać, za-
praszać innych do swej radości. Człowiek otrzymujący 
wiarę odkrywa, że poszerzają się przestrzenie jego «ja» 
i nawiązują się nowe relacje, które wzbogacają życie. 
Tertulian dobrze to wyraził mówiąc o katechumenie, 
że «po obmyciu nowego narodzenia» zostaje przyję-
ty w domu Matki, aby wyciągnąć ręce i wraz z braćmi 
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modlić się Ojcze nasz, niejako przyjęty w nowej rodzi-
nie” (Franciszek, Encyklika „Lumen fidei” nr 39).

Katecheta zwraca uwagę na to, że jednym z  na-
szych zadań jest dzielenie się wiarą z innymi. W świe-
cie żyje 1,2 mld chrześcijan. Większość ludzi żyjących 
współcześnie (2/3 ludzkości) nie słyszała o Chrystusie 
i nie zetknęła się z Jego Kościołem. W dalszym ciągu 
potrzebne są misje wśród narodów Azji, Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej, które pełnią także ważną rolę cywiliza-
cyjną. Misjonarki i  misjonarze głoszą Ewangelię oraz 
wspierają rozwój tych społeczeństw. Na miejscach 
powstają szkoły, szpitale, sierocińce i domy opieki. Mi-
sjonarze pomagają najuboższym dzieciom i młodzie-
ży w zdobyciu wykształcenia i zawodu. Uczą uprawy 
roli oraz troski o zdrowie. Podejmują się negocjacji po-
kojowych pomiędzy zwaśnionymi plemionami.

Katecheta może zilustrować swą wypowiedź pre-
zentacją multimedialną, wykorzystując zdjęcia ze 
stron misyjnych, przedstawiające działalność ewange-
lizacyjną, charytatywną, edukacyjną oraz medyczną 
misji katolickich. Można znaleźć szczegółowe infor-
macje o  misjach na stronie www.adgentes.misje.pl 
lub www.misje.pl. Tam też znajdują się linki do innych 
stron poruszających problematykę misyjną.

Następnie katecheta pyta:
 1. Dlaczego misjonarze angażują się w trudne dzie-

ła, by głosić Ewangelię tym, którzy o niej nie sły-
szeli w  Azji, Ameryce Łacińskiej, Australii i  Oce-
anii?

 2. Co jest źródłem radości, która wypełnia ich serca?
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Podsumowując wypowiedzi uczniów katecheta 
zwraca uwagę na radość, która towarzyszy misjo-
narzom także w  trudnościach i  doświadczeniach. Są 
szczęśliwi, że mogą dzielić się swą wiarą z  innymi. 
Radość dodaje im sił do głoszenia Ewangelii w  nie-
sprzyjających warunkach. Radość sprawia, że cierpli-
wie i wytrwale realizują swą posługę, mimo ogromu 
nędzy, z jaką się nieraz stykają.

Trzeba, abyśmy nie tylko widzieli Kościół w Polsce – 
ale dostrzegali ogromną rodzinę wierzących w całym 
świecie. Misjonarki i misjonarze mają prawo do nasze-
go wsparcia modlitewnego i materialnego. W Koście-
le nikt nie powinien czuć się sam – pozostawiony sam 
sobie. Dlatego trzeba, byśmy poznawali rzeczywistość 
misyjną. Katecheta przekazuje uczniom informacje 
o IV Krajowym Kongresie Misyjnym prosząc, by weszli 
na stronę Kongresu www.misje.pl. 

Informacja o IV Krajowym Kongresie Misyjnym:
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie 

Dzieła Misyjne organizują IV Krajowy Kongres Misyjny. 
Odbędzie się on w Warszawie, w dniach 12-14 czerw-
ca 2015 r. Celem Kongresu jest uczczenie 50. rocznicy 
opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykań-
skiego II, 40. lecie ukazania się adhortacji apostol-
skiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi”, 25. lecie encykliki 
„Redemptoris missio”. Na rok 2014 planuje się w die-
cezjach i  parafiach konferencje naukowe, spotkania 
modlitewne oraz wystawy prezentujące działalność 
misyjną Kościoła w Polsce w ostatnim 50. leciu. Hasło 
Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego za-
pału” nawiązuje do adhortacji apostolskiej „Evangelii 
gaudium”. Organizatorzy Kongresu pragną odnowić 
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wśród wiernych Kościoła w Polsce świadomość misyj-
nej natury Kościoła, zintegrować środowiska misyjne 
oraz „wzbudzić entuzjazm misyjny”, zwłaszcza w rodzi-
nach, wspólnotach zakonnych i  organizacjach kato-
lickich, w dzieciach i młodzieży. Kongres ma pomóc 
„nawróceniu misyjnemu” oraz ożywieniu troski o mi-
sje w parafiach i diecezjach.

Na trzy kongresowe dni w Warszawie złożą się: sesja 
naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, spotkania formacyjno-modlitewne, wystawy 
oraz różne wydarzenia ewangelizacyjne. Kongresowi 
będzie towarzyszył krzyż Światowych Dni Młodzieży.

III. ZAKOŃCZENIE:
Katecheta prosi o zapisanie tematu do zeszytu: „Ra-

dość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. 
Notatka: Kościół jest wspólnotą wierzących. Wia-

ra ma charakter osobisty (wierzę) i społeczny (wierzę 
wraz z  innymi i dzięki nim). Chrześcijanin jest odpo-
wiedzialny za dzielenie się swą wiarą z  innymi. Wiara 
w Chrystusa daje człowiekowi radość, która wzbudza 
w nim zapał misyjny. Ten, kto uwierzył nie zatrzymu-
je tego faktu w tajemnicy, ale chce by i  inni spotkali 
Chrystusa. Staje się misjonarzem.

Kościół jest wspólnotą misyjną, w  której wszy-
scy winni zaangażować się w  dzieła misyjne. Trzeba 
wspierać misjonarki i misjonarzy modlitwą i ofiarami. 

Katecheta rozdaje karteczki z fragmentem encykliki 
„Lumen fidei” 37-39 prosząc uczniów o uważną lektu-
rę w domu. Spotkanie należy zakończyć modlitwą za 
misjonarzy.
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Tekst dla ucznia:

„Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego 
głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego 
daru dla siebie. Skoro wiara jest słuchaniem i widze-
niem, to przekazywana jest również jako słowo i jako 
światło. Przemawiając do Koryntian, apostoł Paweł 
posłużył się tymi właśnie dwoma obrazami. Z  jednej 
strony mówi: «A  że mamy tego samego ducha wia-
ry, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem, my także wierzymy i  dlatego mówi-
my» (2 Kor 4,13). Przejęte słowo staje się odpowiedzią, 
wyznaniem i w  ten sposób rozbrzmiewa dla innych, 
zachęcając ich, by uwierzyli. Z drugiej strony św. Pa-
weł mówi także o świetle: «wpatrujemy się w jasność 
Pańską jakby w zwierciadle [...], coraz bardziej jaśnie-
jąc, upodabniamy się do Jego obrazu» (2 Kor 3,18). 
Odbicie tego światła przenosi się z jednego oblicza na 
drugie, tak jak Mojżesz nosił w sobie odblask chwały 
Bożej po rozmowie z Nim: «[Bóg] zabłysnął w naszych 
sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bo-
żej na obliczu Chrystusa» (2 Kor 4,6). Światło Jezusa 
jaśnieje jak w  zwierciadle na obliczach chrześcijan 
i tak się rozchodzi, i tak dociera do nas, abyśmy i my 
mieli udział w  tym widzeniu i  odzwierciedlali innym 
Jego światło, tak jak światło paschału, które w liturgii 
wielkanocnej zapala tyle innych świec. Wiara przeka-
zywana jest, można powiedzieć, od osoby do osoby, 
podobnie jak płomień zapala się od innego płomie-
nia. Chrześcijanie w swym ubóstwie sieją tak urodzaj-
ne ziarno, że staje się ono wielkim drzewem, zdolnym 
napełnić świat owocami.
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38. Przekazywanie wiary, jaśniejącej dla wszystkich 
ludzi w  każdym zakątku, odbywa się również w  cza-
sie, z pokolenia na pokolenie. Skoro wiara rodzi się ze 
spotkania, do którego dochodzi w historii, i oświeca na-
szą drogę w czasie, musi być ona przekazywana przez 
wieki. Właśnie dzięki nieprzerwanemu łańcuchowi 
świadectw dociera do nas oblicze Jezusa. Jak to możli-
we? Jak możemy być pewni, że przez wieki dosięgamy 
«prawdziwego Jezusa»? Gdyby człowiek był odosob-
nioną jednostką, gdybyśmy wzięli za punkt wyjścia tyl-
ko jednostkowe «ja», pragnące w samym sobie znaleźć 
pewność swego poznania, to przeświadczenie byłoby 
niemożliwe. Nie mogę sam zobaczyć tego, co wydarzy-
ło się w tak bardzo odległej ode mnie epoce. Jednakże 
nie jest to jedyny sposób, w jaki człowiek poznaje. Oso-
ba żyje zawsze w relacji. Pochodzi od innych, należy do 
innych, jej życie staje się większe w spotkaniu z  inny-
mi. Również poznanie siebie, sama świadomość siebie 
ma charakter relacyjny i jest powiązana z innymi, którzy 
nas poprzedzili: przede wszystkim z naszymi rodzicami, 
którzy nam dali życie oraz imię. Sam język, słowa, któ-
rymi interpretujemy nasze życie i naszą rzeczywistość, 
docierają do nas przez innych, są zachowane w żywej 
pamięci innych. Poznanie samych siebie możliwe jest 
tylko wtedy, gdy mamy dostęp do większej pamięci. 
Dzieje się tak również z wiarą, doprowadzającą do pełni 
ludzki sposób pojmowania. Przeszłość wiary, dzieło mi-
łości Jezusa, które zrodziło w świecie nowe życie, docie-
ra do nas w pamięci innych, świadków, jest zachowane 
i żywe w tym jedynym podmiocie pamięci, jakim jest 
Kościół. Kościół jest Matką uczącą nas mówić językiem 
wiary. Św. Jan podkreślał ten aspekt w swojej Ewangelii, 
łącząc ze sobą wiarę i pamięć oraz wiążąc obie z działa-
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niem Ducha Świętego, który – jak mówi Jezus – «przy-
pomni wam wszystko» (J 14,26). Miłość, którą jest Duch 
i  która trwa w  Kościele, jednoczy ze sobą wszystkie 
epoki i czyni nas współczesnymi Jezusa, stając się tym 
samym naszym przewodnikiem na drodze wiary.

39. Nie można wierzyć samotnie. Wiara nie jest tylko 
indywidualnym wyborem dokonującym się we wnę-
trzu wierzącego, nie jest odizolowaną relacją między 
«ja» wiernego i  «Ty» Boga, między autonomicznym 
podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera się ona 
na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościo-
ła. Przypomina nam o tym dialogowana forma Credo 
w liturgii chrzcielnej. Wiara wyraża się jako odpowiedź 
na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i któ-
re nie pochodzi ode mnie, i dlatego włącza się w dia-
log, nie może być jedynie wyznaniem, które płynie od 
jednostki. Można odpowiedzieć w  pierwszej osobie: 
«wierzę», tylko dlatego, że należy się do wielkiej wspól-
noty, tylko dlatego, że mówi się również «wierzymy». 
To otwarcie na eklezjalne «my» dokonuje się zgodnie 
z  otwarciem cechującym miłość Bożą, która nie jest 
tylko relacją między Ojcem i Synem, między «ja» i «ty», 
lecz w  Duchu jest także «my», wspólnotą osób. Dla-
tego właśnie ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, i dla-
tego wiara dąży do tego, by się rozpowszechniać, za-
praszać innych do swej radości. Człowiek otrzymujący 
wiarę odkrywa, że poszerzają się przestrzenie jego «ja» 
i nawiązują się nowe relacje, które wzbogacają życie. 
Tertulian dobrze to wyraził mówiąc o katechumenie, 
że «po obmyciu nowego narodzenia» zostaje przyję-
ty w domu Matki, aby wyciągnąć ręce i wraz z braćmi 
modlić się Ojcze nasz, niejako przyjęty w nowej rodzi-
nie (Lumen fidei nr 37-39).
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I. WPROWADZENIE
IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się 

w  2015 r. pod hasłem: „Radość Ewangelii źródłem 
misyjnego zapału” wśród ambitnych celów postawił 
sobie także zadanie odkrycia lub pogłębienia świa-
domości, że cały Kościół jest misyjny. Chodzi o to, by 
wszyscy – tak duchowni, jak i wierni świeccy – pamię-
tali, że są odpowiedzialni za misje ad gentes. Żaden 
z ochrzczonych i bierzmowanych członków Kościoła 
nie może czuć się zwolniony z obowiązku głoszenia 
Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali. Przesła-
nie adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium” 
jest jednoznaczne: Kościół nie może czuć się zamknię-
tą twierdzą, w której mogą schronić się uprzywilejo-
wani, elitarnym klubem dla wybranych lub towarzy-
stwem wzajemnej adoracji egoistycznie szukający 
świętego pokoju i pociechy w praktykach religijnych. 
Kościół jest wspólnotą „uczniów-misjonarzy”, którzy 
nie chcą zatrzymać skarbu wiary dla siebie, ale dzielą 
się nim „w porę i nie w porę” (2 Tm 4,2) z innymi. Wia-
ra promieniuje, staje się skarbem nie tylko dla wybra-
nych, ale dla wszystkich ludzi. To rodzi w chrześcijani-
nie obowiązek misyjny.
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II. ROZWINIĘCIE:
Papież Franciszek jest autorem adhortacji apo-

stolskiej „Evangelii gaudium”. Wiele miejsca poświęca 
w  niej problematyce misyjnej, ukazując Kościół jako 
wspólnotę uczniów, którzy są w drodze. Papież przy-
pomina, że Kościół jest w permanentnym stanie misji. 
Zdaniem papieża, wszyscy chrześcijanie są powołani 
do dawania świadectwa wierze. Wszędzie tam, gdzie 
się znajdują mają być misjonarzami Chrystusa. Pisał: 
„Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu 
Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt 28,19). 
Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Ko-
ściele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym 
podmiotem ewangelizacji i czymś niestosownym by-
łoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzo-
nej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas 
gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich 
działań. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za 
sobą nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To 
przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do 
każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swo-
jego udziału w  ewangelizacji. Jeśli ktoś rzeczywiście 
doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie po-
trzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może 
oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich 
pouczeń. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w ta-
kiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chry-
stusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy 
«uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy 
«uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekona-
ni, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natych-
miast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli gło-
sić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1,41).  
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Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu 
z  Jezusem, stała się misjonarką, i  wielu Samarytan 
uwierzyło w  Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4,39). 
Również św. Paweł po swoim spotkaniu z  Jezusem 
Chrystusem «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Je-
zus jest Synem Bożym» (Dz 9,20). A my na co czekamy?”  
(Evangelii gaudium nr 120).

Zwróćmy uwagę na najważniejsze stwierdzenia 
Ojca Świętego zawarte w tej wypowiedzi:
 1. Na mocy chrztu każdy członek Kościoła jest 

uczniem-misjonarzem;
 2. Obowiązek głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie 

znają nie jest przywilejem wybranych i przygoto-
wanych do tego „profesjonalistów”, ale każdego 
z wierzących;

 3. Nowa ewangelizacja jest w dużej mierze dziełem 
świeckich w Kościele.

Co stanowi podstawę misyjnego obowiązku każ-
dego z wierzących? Ojciec Święty uczy, że u podstaw 
misyjnego powołania ucznia Chrystusa znajduje się 
spotkanie z Chrystusem i otrzymana miłość. Chrześci-
janin to ktoś, kto spotkał Chrystusa, doświadczył Jego 
miłości i czuje się nią ogarnięty. U początku misji leży 
spotkanie z Osobą Zbawiciela i Jego dar miłości. Pa-
pież podaje konkretne przykłady spotkań z Jezusem, 
które doprowadziły do misji (Apostołowie, Samarytan-
ka, św. Paweł). 

To bardzo ważne stwierdzenie: głoszenie Ewange-
lii jest dzielenie się z innymi radością, jaką daje obec-
ność Boga i poczucie bycia bezgranicznie i bezwarun-
kowo kochanym. Ten, kto doświadczył Bożej miłości, 
pragnie aby i inni ją odkryli i poczuli się nią dotknięci. 
Dla wierzącego dzielenie się wiarą jest naturalnym 
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odruchem serca – to obowiązek, którego nie trzeba 
wymuszać. Miłość bowiem ma to do siebie, że pragnie 
się udzielać innym.

Zwróćmy uwagę na następny fragment adhor-
tacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, gdzie czytamy: 
„Z  pewnością wszyscy jesteśmy wezwani, by rozwi-
jać się jako ewangelizatorzy. Jednocześnie starajmy 
się o  lepszą formację, o  pogłębienie naszej miłości 
i  jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Dlatego wszyscy 
powinniśmy pozwolić, by inni nas nieustannie ewan-
gelizowali. Nie oznacza to jednak, że mamy wyrzec 
się misji ewangelizacyjnej, ale raczej że mamy zna-
leźć sposób głoszenia Jezusa odpowiadający sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. W każdym wypadku wszyscy 
jesteśmy wezwani, by dawać innym wyraźne świa-
dectwo o zbawczej miłości Pana, który – niezależnie 
od naszych niedoskonałości – oferuje nam swoją bli-
skość, swoje słowo, swoją moc, i nadaje sens naszemu 
życiu. Serce twoje wie, że życie nie jest takie samo bez 
Niego, dlatego to, co odkryłeś, to, co pomaga ci żyć 
i co daje ci nadzieję, powinieneś przekazywać innym. 
Nasza niedoskonałość nie powinna stanowić wy-
mówki. Przeciwnie, misja stanowi stały bodziec, aby 
nie godzić się z przeciętnością i stale wzrastać. Świa-
dectwo wiary, do złożenia którego każdy chrześcija-
nin jest wezwany, zakłada stwierdzenie podobne do 
słów św. Pawła: «Nie mówię, że już to osiągnąłem i już 
się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, 
pędzę ku wyznaczonej mecie» (Flp 3, 12.14)” (Evangelii 
gaudium nr 121).
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Ojciec święty akcentuje następujące prawdy:
 1. Musimy rozwijać się jako ewangelizatorzy;
 2. Trzeba pogłębić naszą miłość, by być zdolnym do 

głoszenia Chrystusa;
 3. Trzeba pozwolić, by inni nas ewangelizowali.
 4. Działalność misyjna jest dziełem samego Chry-

stusa, my pozostajemy tylko narzędziami w Jego 
ręku.

 5. Bycie misjonarzami nie pozwoli nam na przecięt-
ność w wierze.

Trzeba, abyśmy dostrzegli dynamizm misyjny 
w  naszym życiu duchowym i  religijnym: jesteśmy 
w Kościele po to, by inni nas ewangelizowali oraz po 
to, byśmy dzielili się swą wiarą z  innymi, zwłaszcza 
z tymi, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie lub nie 
doświadczyli osobistego spotkania z Nim.

W jaki sposób możemy stawać się uczniami-misjo-
narzami?

Jak widzimy to określenie składa się z dwóch czło-
nów: mamy być uczniami Chrystusa i  zarazem Jego 
misjonarzami. 

Bycie uczniem to nic innego jak wejście do szko-
ły Jezusa. To gotowość słuchania i  przyjmowania 
Jego nauki, Jego słowa. Zatem konieczne jest z  na-
szej strony otwarcie się na słowo Boże. Potrzebna jest 
też postawa posłuszeństwa temu słowu w życiu co-
dziennym. Wzorem takiej postawy jest Maryja, która 
po zwiastowaniu poszła do swej krewnej Elżbiety, by 
podzielić się z nią „wielkimi rzeczami, które uczynił Jej 
wszechmocny” (Łk 1,49). 

Uczeń Jezus winien zatroszczyć się o  ducha po-
bożności, który prowadzi do osobowego zjednocze-
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nia z Bogiem na modlitwie. Trzeba skorzystać z tego, 
co Bóg dla naszego uświęcenia ofiarowuje nam po-
przez sakramenty święte. Uczeń Chrystusa będzie za-
tem troszczył się o owocny udział we Mszy św. oraz  
w sakramencie pokuty i pojednania.

Jak możemy być misjonarzami? Czy musimy wy-
jeżdżać w dalekie kraje, na inne kontynenty, by głosić 
Chrystusa? Wydaje się, że nie koniecznie. Nie każdy 
z  nas musi być misjonarzem w  sensie dosłownym 
– przenieść się do krajów misyjnych, by tam mówić 
o  Bogu.  Możemy być prawdziwymi misjonarzami 
i  wypełnić nasz obowiązek dzielenia się Ewangelią 
stając się duchowym i materialnym zapleczem misji. 
Przykładem jest postać karmelitanki – św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, która nigdy nie opuściła Karmelu 
w Lisieux, a mimo to została ogłoszona patronką misji 
katolickich. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus nosiła 
sprawę misji w swoim sercu: modliła się za misjonarzy, 
korespondowała z nimi, podtrzymując ich na duchu 
i zachęcając do wytrwania w trudnościach i niepowo-
dzeniach. Ofiarowywała w  ich intencji umartwienia 
i pokuty.

Istnieje kilka form niesienia pomocy misjonarzom:
Pierwszą z nich jest modlitwa, pokuta i umartwie-

nia w intencji misji i misjonarzy.
Drugą formą pomocy jest pomoc finansowa i ma-

terialna. Misjonarze zazwyczaj pracują w krajach ubo-
gich, wśród ludności bardzo biednej. Wiele placówek 
misyjnych nie jest w stanie utrzymać się dzięki ofiar-
ności tubylczej ludności. Potrzebują systematycznej 
pomocy finansowej, by utrzymać nie tylko kościół lub 
kaplice, ale także placówki edukacyjne, medyczne, 
charytatywne. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, Papieskie 
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Dzieła Misyjne, misyjne zgromadzenia zakonne podej-
mują różne akcje, mające na celu zebranie środków 
finansowych, które pozwolą funkcjonować placów-
kom misyjnym. Często prowadzą adopcję na odle-
głość dzieci ubogich, zaniedbanych lub osieroconych. 
Pomagają seminarzystom w krajach misyjnych w dro-
dze do kapłaństwa. Wspierają zakony kontemplacyjne 
w młodych kościołach misyjnych. Pracy i możliwości 
zaangażowania się na rzecz misji jest mnóstwo. O róż-
nych inicjatywach pomocy misjonarzom możemy do-
wiedzieć się więcej ze strony www.misje.pl.

III. ZAKOŃCZENIE
Kończąc nasze spotkanie warto postawić sobie kil-

ka pytań, które będą swoistym rachunkiem sumienia 
z naszego zaangażowania misyjnego:
 1. Czy pamiętam o  tym, że na mocy chrztu św. 

i  bierzmowania jestem powołany do dawania 
świadectwa wiary?

 2. Czy troszczę się o  to, by Kościół wypełniał swą 
funkcję herolda Ewangelii poprzez prowadzenie 
dzieł misyjnych?

 3. Czy modlitewnie, materialnie lub finansowo 
wspieram misje?

Nasze spotkanie zakończymy modlitwą za misjo-
narki i misjonarzy z Polski, którzy ofiarnie posługują na 
misjach w 97 krajach świata, na wszystkich kontynen-
tach.
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LITANIA DO MATKI BOŻEJ ZA MISJONARZY
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże, 
Święta Maryjo, która przez zgodę na przyjęcie 
Słowa Bożego dałaś Boga ludziom,  
módl się za nami.
Święta Maryjo, która nosiłaś Boga w łonie swoim, 
aby spełniła się odwieczna Wola Najwyższego,
Święta Maryjo, która Dziecię porodziłaś  
– Wcielonego Boga, aby ludzi nauczał żyć  
i cierpieć,
Święta Maryjo, któraś Jezusa do świątyni niosła, 
aby Go Bogu Ojcu ofiarować, 
Święta Maryjo, która w trwodze i boleści szukałaś 
Dziecka w czasie pielgrzymki, 
Święta Maryjo, która całe życie troszczyłaś się 
o Słowo Boże – Syna Twego, ofiarowując Go 
ludziom, 
Święta Maryjo, którą Jezus dał za Matkę 
umiłowanemu uczniowi, a przez to każdemu 
człowiekowi,
Święta Maryjo, która ludzi umiłowałaś 
i nieustannie orędujesz za nimi u Boga,
Święta Maryjo, którą ludzie gorąco ukochali 
i nieustanną cześć Ci oddają, 
Święta Maryjo, która ludziom nieustannie służysz 
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tak za swego życia ziemskiego, jak i w królestwie 
Bożym,
Święta Maryjo, którą naśladując, wielu ludzi 
poświęciło swoje życie Bogu, aby Mu wiernie 
służyć aż do śmierci,
Święta Maryjo, którą naśladując wielu poświęciło 
się ofiarnej pracy dla ludzi, aby przez służbę 
bliźnim uczyć ich miłowania Boga,
Święta Maryjo, w którą wielu ludzi zapatrzonych 
wyrzekło się wszystkiego, aby po całej ziemi 
głosić Słowo Boże,
Święta Maryjo, której wspomożenia 
i orędownictwa u Pana misjonarze nieustannie 
potrzebują i o nie proszą,
Święta Maryjo, której chwałę i miłość matczyną 
misjonarze wszczepiają w serca wszystkich ludzi,
Święta Maryjo, której matczynej opieki i pomocy 
często w godzinach trudów, niepowodzeń 
i załamań pragną i potrzebują,
Święta Maryjo, dzięki której przez swoją pracę 
dla Pana misjonarze rozszerzają Kościół Boży na 
całą ziemię,
Święta Maryjo, w którą wpatrzeni chętnie 
znoszą samotność, niepewność, niezrozumienie, 
ryzyko utraty życia i wszelkie trudy, pracując dla 
Chrystusa,
Święta Maryjo, w której macierzyńską opiekę 
oddają ludy, dla nich pracując,
Święta Maryjo, której matczynemu sercu 
powierzają każdego człowieka, abyś go 
prowadziła przez życie do królestwa Syna Swego 
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Święta Maryjo, z którą każdy misjonarz czuwa 
nad życiem Kościoła w swojej placówce,
Święta Maryjo, która wspierasz ich swoją 
nieustanną pomocą,
Święta Maryjo, któraś ich umiłowała  
– błogosław im i módl się za nimi. 

Maryjo – prowadź ich. 
Maryjo – wspomagaj swych misjonarzy! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  
– przebacz nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  
– wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  
– zmiłuj się nad nami.



259

KATECHEZA  
DLA DOROSŁYCH
 Temat: JESTEŚMY MISJONARZAMI 
  POPRZEZ DZIEŁA MIŁOŚCI
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I. WPROWADZENIE
Sobór Watykański II w Dekrecie o misyjnej działal-

ności Kościoła „Ad Gentes” przypomniał, że Kościół ze 
swej natury jest misyjny (DM nr 2). Wszyscy wierzący 
w Chrystusa są zatem odpowiedzialni za misje w świe-
cie. W posłaniu, a nade wszystko  miłości Trójcy Świę-
tej znajduje najgłębsze uzasadnienie misyjny nakaz 
Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem” (Mt 28,19-20). Chrześcijanie na różne spo-
soby są „uczniami-misjonarzami” (Evangelii gaudium  
nr 120). Dzisiaj zatrzymamy się na chwilę nad tym, 
w jaki sposób możemy realizować nasze misyjne po-
wołanie. Naszą refleksję oprzemy na wypowiedzi pa-
pieża Franciszka z Evangelii gaudium (nr 197-201).

II. ROZWINIĘCIE
a) Kościelna opcja na rzecz ubogich:

Kościół jest wspólnotą wiary posłaną, by wszyst-
kim głosić Ewangelię i kontynuować zbawcze dzieło 
Chrystusa. Od samego początku swej działalności Ko-
ściół szczególną miłością otaczał ubogich, pamiętając 
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o  słowach Chrystusa: „Błogosławieni ubodzy w  du-
chu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”  
(Mt 5,3).

Papież Franciszek przypomniał, że miłość, jaką Ko-
ściół otacza najuboższych, jest odblaskiem tej miłości, 
którą ofiarowuje im sam Bóg. Papież napisał: „W sercu 
Boga jest szczególne miejsce dla ubogich, On sam 
bowiem «stał się ubogim» (2 Kor 8,9). Cała droga na-
szego odkupienia naznaczona jest ubogimi. Zbawie-
nie to dotarło do nas dzięki wypowiedzianemu «tak» 
pokornej dziewczyny z małego kraju, zagubionego na 
peryferiach wielkiego imperium. Zbawiciel narodził 
się w  stajni, między zwierzętami, jak zdarzało się to 
w przypadku ludzi najbardziej ubogich; został ofiaro-
wany w świątyni z dwoma małymi gołębiami, stano-
wiącymi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, 
by zapłacić za baranka (por. Łk 2,24; Kpł 5,7). Dorastał 
w domu prostych robotników i własnymi rękami zara-
biał na chleb. Gdy zaczął głosić Królestwo, szły za Nim 
tłumy wydziedziczonych, i w ten sposób wypełniło się 
to, o  czym sam powiedział: «Duch Pański spoczywa 
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę» (Łk 4,18). Uginających się 
pod brzemieniem cierpienia, dotkniętych ubóstwem 
zapewnił, że Bóg nosi ich w głębi swego serca: «Bło-
gosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy 
królestwo Boże» (Łk 6,20); utożsamił się także z nimi: 
«Bo byłem głodny, a daliście mi jeść», i nauczał, że mi-
łosierdzie względem nich jest kluczem do nieba (por. 
Mt 25,35 n).

Dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej 
kategorią teologiczną niż kulturową, socjologiczną, 
polityczną czy filozoficzną. Bóg użycza im «swego 
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pierwszego miłosierdzia». Ta Boża preferencja ma 
konsekwencje w  życiu wiary wszystkich chrześcijan, 
wezwanych do tego, by mieć «te same uczucia co Je-
zus» (por. Flp 2,5). Inspirując się nią, Kościół dokonał 
opcji na rzecz ubogich, pojmowanej jako «specjalna 
forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrze-
ścijańskiej, poświadczona przez całą Tradycję Kościo-
ła». Opcja ta – nauczał Benedykt XVI – «zawiera się 
w chrystologicznej wierze w tego Boga, który dla nas 
stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić». 
Dlatego pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni 
mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sen-
sus fidei, dzięki własnym cierpieniom znają Chrystu-
sa cierpiącego. Trzeba, abyśmy wszyscy pozwolili się 
przez nich ewangelizować. Nowa ewangelizacja jest 
zaproszeniem do uznania zbawczej mocy ich egzy-
stencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła. 
Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do 
użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także 
do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia 
ich i  przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce 
nam przekazać przez nich” (Evangelii gaudium nr 197-
198).

Pytania do dyskusji:
 1. Dlaczego Chrystus stał się ubogim?
 2. Na czym polega ewangeliczne ubóstwo?
 3. Co to jest „opcja fundamentalna” na rzecz ubo-

gich?
Podsumowując tę cześć spotkania warto zwrócić 

uwagę na to, że ubóstwo jest kategorią teologiczną. 
Ubodzy to, ci, którzy nie mogą polegać na posiada-
nym bogactwie, wpływach politycznych, władzy lub 
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pozycji społecznej. Ich jedyną nadzieją, obrońcą i naj-
większym skarbem jest Bóg. 

Chrystus stał się ubogim, by podzielić los wyklu-
czonych, niechcianych, odepchniętych przez spo-
łeczeństwo i  zanieść im przekonujące świadectwo 
o  Bożej miłości. W  ubóstwie, bezsile, nieporadności 
ludzkiej Bóg objawia swą stwórczą i zbawczą potęgę.

b) Ubodzy na misjach – pomoc duchowa
Ubóstwo materialne i  duchowe jest powszech-

nie występującym zjawiskiem w świecie. Mając oczy 
szeroko otwarte możemy dostrzec różne przejawy 
ubóstwa w  naszym społeczeństwie. Jednak o  wiele 
większym nasileniu i  skutkach ubóstwo występuje 
w  krajach misyjnych. Spotykają się z  nim misjonarki 
i  misjonarze w  krajach trzeciego i  czwartego świata. 
W  wielu z  nich ludzie żyją w  uwłaczających ludzkiej 
godności warunkach: bez dostępu do pożywienia 
i wody pitnej, bez dachu nad głową, opieki lekarskiej, 
edukacji. Misjonarze żyją w trudnych warunkach wraz 
z miejscową ludnością, starając się pełnić posługę re-
ligijną – głosić Ewangelię. Papież Franciszek zwrócił 
uwagę na to, że zaangażowanie misyjne ma przede 
wszystkim wymiar religijny. 

Pisał: „Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie 
na działaniach albo na programach promocji i opieki. 
To, co uruchamia Duch, nie jest przesadnym aktywi-
zmem, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na 
drugiego człowieka, «uważaniem go za jedno z  sa-
mym sobą». Ta wrażliwość miłości jest początkiem 
prawdziwego zatroskania o jego osobę i od niej wy-
chodząc, pragnę szukać skutecznie jego dobra. Za-
kłada to docenianie ubogiego z jego dobrocią, z jego 



263

Jesteśmy misjonarzami poprzez dzieła miłości

sposobem życia, z  jego kulturą, z  jego sposobem 
przeżywania wiary. Autentyczna miłość jest zawsze 
kontemplatywna, pozwala nam służyć drugiemu nie 
z konieczności lub próżności, ale ponieważ jest pięk-
na, niezależnie od pozorów. «Z miłości bowiem, która 
sprawia, że ktoś staje się nam miły, udzielamy mu cze-
goś darmo». Ubogi, gdy jest kochany, «uważany jest 
za coś cennego», a  to odróżnia opcję na rzecz ubo-
gich od jakiejkolwiek ideologii, od jakiejkolwiek próby 
wykorzystania ubogich w celach osobistych lub poli-
tycznych. Jedynie poczynając od tej realnej i serdecz-
nej bliskości, możemy odpowiednio im towarzyszyć 
na ich drodze wyzwolenia. Jedynie to sprawi, że stanie 
się możliwe, by «w każdej chrześcijańskiej wspólnocie 
ubodzy czuli się „jak u siebie w domu”. Czyż taki styl 
bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną 
formą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym?». 
Bez opcji preferencyjnej na rzecz ubogich «głoszenie 
Ewangelii – będące przecież pierwszym nakazem mi-
łosierdzia – może pozostać niezrozumiane i  utonąć 
w  powodzi słów, którymi i  tak jesteśmy nieustannie 
zalewani we współczesnym społeczeństwie przez 
środki przekazu».

Ponieważ adhortacja ta skierowana jest do człon-
ków Kościoła katolickiego, muszę z bólem stwierdzić, 
że najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubo-
dzy, jest brak opieki duchowej. Olbrzymia większość 
ubogich otwarta jest szczególnie na wiarę; potrzebują 
Boga i nie możemy nie ofiarować im Jego przyjaźni, 
Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, nie możemy nie 
ofiarować im sprawowania sakramentów oraz pro-
pozycji drogi rozwoju i dojrzewania w wierze. Opcja 
preferencyjna musi głównie przyjąć formę uprzywi-
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lejowanej i priorytetowej opieki duchowej” (Evangelii 
gaudium nr 199-200).

Pytania do dyskusji:
 1. W jakim duchu chrześcijanie traktują ubogich?
 2. Czym różni się filantropia/pomoc humanitarna 

od chrześcijańskiej miłości bliźniego?
 3. Co możemy uczynić w sferze duchowej i religij-

nej dla misjonarek i misjonarzy?

c) Ubodzy na misjach – pomoc materialna
Jak wspomnieliśmy, misjonarze troszczą się nie tyl-

ko o zaspokojenie religijnych potrzeb ubogich, którym 
głoszą Ewangelię. Prowadzą liczne dzieła charytatyw-
no-opiekuńcze. Walczą z  głodem i  niedożywieniem, 
wspierają seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, ro-
dziny pozbawione stałych źródeł utrzymania. Są soli-
darni z chorymi i niepełnosprawnymi.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Misji wspiera misjonarzy w ich 
posłudze misyjnej, stara się pomagać finansowo i ma-
terialnie misjonarkom i misjonarzom z Polski. Zwracają 
się oni do Dzieła Pomocy „Ad Gentes” o dofinansowa-
nie małych projektów misyjnych.

Są to projekty o  charakterze ewangelizacyjnym. 
Misjonarze proszą o  pomoc w  budowie kościołów 
i kaplic, sal katechetycznych i  infrastruktury misyjnej. 
Proszą także o wsparcie szkolenia katechistów. Wielu 
z  nich organizuje obozy dla dzieci i  młodzieży oraz 
katechezę połączoną z  zabawą lub resocjalizacją. 
Misjonarze realizują projekty edukacyjne: pomagają 
ubogiej młodzieży w podjęciu nauki szkolnej poprzez 
stypendia i wsparcie finansowe. Prowadzą kursy dosz-
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kalające dla dorosłych, pozwalające zwłaszcza kobie-
tom w uzyskaniu zawodu, który pozwoli im na podję-
cie pracy zarobkowej. Misjonarki prowadzą sierocińce, 
domy dziecka i   internaty. Od kilku lat w  niektórych 
rejonach Ameryki Łacińskiej czy też Azji pracują z tzw. 
„dziećmi ulicy”, zapewniając im schronienie i  możli-
wość podjęcia nauki. Misjonarki i  misjonarze walczą 
z prostytucją wśród dzieci i młodzieży, starając się za-
pewnić im inne źródła utrzymania i edukację.

Misjonarze prowadzą wiele placówek charyta-
tywnych. Pomagają wszystkim ubogim: starcom, 
dzieciom, niepełnym rodzinom, niepełnosprawnym, 
wykluczonym ze względu na nędzę a także osobom 
uzależnionym. Siostry zakonne opiekują się więźniami 
i chorymi na AIDS.

Dużo energii i  środków pochłania praca na rzecz 
ochrony zdrowia i zapewnienia dostępu do minimal-
nej opieki zdrowotnej. Misjonarze organizują przy-
chodnie lekarskie, ambulatoria, szpitale a nawet kliniki, 
gdzie ludność uboga otrzymuje możliwość leczenia 
się i darmowego korzystania z lekarstw.

Potrzeb jest wiele; o wiele więcej niż finansowych 
możliwości. Dzięki ludziom dobrej woli, wrażliwym 
na nędzę i  gotowym do pomagania najuboższym 
z  najuboższych, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” może 
wesprzeć wszystkich misjonarzy, zgłaszających się 
o  pomoc. Nie są to duże kwoty – maksymalnie 2 
tys. euro na poszczególny projekt. Jednak misjonarki 
i misjonarze cenią sobie tę pomoc. Niewielkie sumy 
w  rzeczywistości polskiej, w  krajach afrykańskich 
lub azjatyckich urastają i  są wielką pomocą. Nawet 
niewielkie sumy, ofiarowane jako jałmużna wielko-
postna czy też dar serca na misje są bardzo ważne. 
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Pozwalają na czynienie dobra naszym siostrom i bra-
ciom w wierze. Są świadectwem żywej wiary i czyn-
nej miłości bliźniego. Pomagając misjonarzom sami 
stajemy się lepsi i zasługujemy na błogosławieństwo 
Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia Bożego dostąpią” (Mt 5,7 ).

Pytania do dyskusji:
 1. Czy znamy jakiś misjonarzy osobiście? Z  jakimi 

problemami spotykają się na misjach?
 2. Jakie konkretne kroki podejmuje nasza parafia na 

rzecz misji?
 3. Jakie inicjatywy możemy wspólnie zrealizować, 

by pomóc finansowo misjonarzom?

ZAKOŃCZENIE:
Kończąc nasze spotkanie, raz jeszcze wróćmy do 

słów papieża Franciszka: „Nikt nie powinien mówić, że 
stoi z dala od ubogich, ponieważ jego życiowe wybo-
ry wiążą się ze skupieniem uwagi na innych dziedzi-
nach. Często spotykamy się z tym usprawiedliwieniem 
w  środowiskach akademickich, wśród przedsiębior-
ców lub intelektualistów, a  nawet w  środowiskach 
kościelnych. Chociaż ogólnie można powiedzieć, 
że powołaniem oraz misją wiernych świeckich jest 
przemienianie różnych rzeczywistości ziemskich, aby 
wszelka działalność ludzka była przemieniona przez 
Ewangelię, nikt nie może się czuć zwolniony z troski 
o ubogich i z troski o sprawiedliwość społeczną: «Na-
wrócenia duchowego, żywej miłości Boga i bliźniego, 
troski o sprawiedliwość i pokój, ewangelicznego trak-
towania ubogich i  ubóstwa, wymaga się od wszyst-
kich»” (Evangelii gaudium nr 201).
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Jesteśmy wszyscy zobowiązani do dzielenia się 
wiarą. Każdy z nas na mocy chrztu świętego i bierzmo-
wania stał się „uczniem-misjonarzem”. Nasze powoła-
nie misyjne możemy zrealizować poprzez dzieła miło-
ści bliźniego – wspomagając finansowo i materialnie 
misjonarki i  misjonarzy. Jedną z  instytucji, poprzez 
które możemy skutecznie pomagać misjonarzom 
jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji. Dzieło to, pozostaje w bezpośrednim 
kontakcie z misjonarzami z Polski. Wspiera finansowo 
projekty ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne 
i medyczne prowadzone przez misjonarzy.

Zainteresujmy się pracami Dzieła. Informacje mo-
żemy znaleźć na stronie internetowej: www.misje.
pl oraz www.adgentes.misje.pl. Strony te prezentują 
konkretne projekty, które można wesprzeć oraz po-
trzeby zgłaszane przez misjonarzy.

Nasze spotkanie zakończmy wspólną modlitwą za 
misjonarzy:

Boże, dobry nasz Ojcze, do Ciebie kierujemy modli-
twę za tych, którzy na krańcach ziemi głoszą Twoje Imię 
i dzielą się radością Ewangelii z tymi, którzy jeszcze Cie-
bie nie znają. Przyjmij naszą, pełną ufności  modlitwę:
 1. Prosimy Cię, byś umocnił w wierze i miłości nasze-

go papieża Franciszka i dał mu radość ze wzrostu 
Twojego Kościoła. 

  Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!
 2. Prosimy Cię, aby Dobra Nowina o  Jezusie Chry-

stusie, jedynym Zbawicielu dotarła do wszystkich 
ludów i narodów, aby każdy człowiek mógł po-
znać prawdę o Tobie, Bogu pełnym miłości. 

  Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!
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 3. Prosimy Cię, błogosław misjonarkom i  misjona-
rzom. Umacniaj ich, pocieszaj, daj siłę do wierne-
go wykonywania podjętych obowiązków. 

  Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!
 4. Prosimy Cię, błogosław wszystkim, którzy ducho-

wo i materialnie wspierają misje katolickie. Niech 
doświadczą radości, jaką rodzi łaska czynienia 
dobra. 

  Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!
 5. Prosimy Cię za tych, którzy cierpią z powodu nę-

dzy materialnej lub duchowej, by znaleźli w To-
bie siłę i oparcie, w trudach i doświadczeniach.   
Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!

 6. Módlmy się za nas samych, byśmy rozwijali w so-
bie wrażliwość na potrzeby misji i odpowiadając 
na nie stawali się wiernymi współpracownikami 
misjonarzy dla pomnożenia chwały Bożej w świe-
cie. 

  Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy!

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu…
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I. WPROWADZENIE
Istnieje wiele powodów do radości w  naszym 

życiu. Sprawiają nam radość (satysfakcję) drobne 
i  wielkie osiągnięcia, pomyślny przebieg wydarzeń 
życiowych. Cieszymy się z obecności osób, które ko-
chamy lub są dla nas ważne. Papież Franciszek w swej 
pierwszej adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” 
zwraca uwagę na to, że źródłem radości dla człowieka 
wierzącego jest obecność Boga w Jego życiu oraz do-
świadczenie bycia ogarniętym Jego miłością.

W  tej katechezie nie tylko pragniemy wspólnie 
odkrywać religijne źródła radości chrześcijańskiej, ale 
dostrzec związek pomiędzy radością wiary a koniecz-
nością (obowiązkiem moralnym) dzielenia się nią 
z  innymi. Wiara mnoży się w sercu, gdy jest dzielona 
z  bliźnimi. Podobnie jest i  z  radością bycia chrześci-
janinem, którego papież Franciszek nazywa „uczniem-
misjonarzem” (Evangelii gaudium nr 120). Ten, kto 
uwierzył w  Chrystusa i  został obdarowany Jego ra-
dością, nie może zatrzymać tego doświadczenia dla 
siebie – niejako musi dzielić się nim z innymi. Uczy Je-
zus: „Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są 
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w domu, Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie” (Mt 5,15-16).

II. ROZWINIĘCIE:
a) Radość, jaką daje wiara

Człowiek posiada bezcenną umiejętność prze-
żywania radości. Pomaga mu ona przetrwać trudne 
chwile i docenić te, w których doświadcza szczęścia. 

Co jest źródłem (powodem) zwyczajnej radości 
człowieka?

Trudno krótko odpowiedzieć na to pytanie, ze 
względu na różnorodność powodów, które sprawiają 
nam radość. Spróbujmy je pogrupować. 

Z pewnością wiele osób potrafi cieszyć się w życiu 
codziennym drobiazgami. Jakieś osiągnięcia zawodo-
we, pomyślne załatwienie trudnej sprawy, wygrana 
na loterii, brak kłopotów finansowych i tym podobne 
rzeczy sprawiają nam radość. Wprawdzie znika ona 
szybko, zwłaszcza gdy pojawiają się nowe wyzwania, 
trudności bądź kłopoty, ale powraca wraz z nowymi 
sukcesami i  pomyślnością, dodając chęci do życia 
i codziennych zmagań. Optymiści potrafią się cieszyć 
drobiazgami życiowymi, w każdej sytuacji dostrzega-
jąc pozytywne aspekty.

Powodów do radości dostarczają inni ludzie; 
zwłaszcza ci, od których doświadczamy życzliwo-
ści i miłości. Spotkania z osobami, które nas kochają, 
i które darzymy szacunkiem i miłością czynią nas za-
dowolonymi i  pełnymi radości. Miłość stanowi naj-
ważniejsze źródło potężnej radości. Potrafi ona prze-
trwać życiowe burze, niepowodzenia i  klęski. Miłość 
sprawia, że w sercu nie gaśnie nadzieja i radość.
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Jeśli grupa jest zgrana i gotowa do dialogu, można 
zaproponować zamiast wprowadzenia katechety roz-
mowę o tym, co cieszy nas w życiu. Katecheta stawia py-
tanie o motywy i źródła radości i satysfakcji w życiu? 
Co sprawia nam radość? Następnie stara się usyste-
matyzować wypowiedzi uczestników rozmowy i krót-
ko podsumować.

Warto też wspomnieć o jednym z najważniejszych 
źródeł radości, jakim jest wiara. Chrześcijanin jest „uro-
dzonym optymistą”, gdyż wierzy w Boga, który jest Oj-
cem. Słowo Boże zawiera wezwanie do radości i uka-
zuje jej motywy. Biblia przedstawia Boga jako źródło 
największej radości. Tam, gdzie jest Bóg, tam człowiek 
doświadcza poczucia bezpieczeństwa, pokoju we-
wnętrznego i radości. Jezus zachęcał swoich uczniów 
do radości, nawet wśród prześladowań: „Błogosławie-
ni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 
na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagro-
da wielka jest w  niebie” (Mt 5,11-12). Nawiązując do 
tej wypowiedzi Jezusa, św. Piotr wzywał chrześcijan: 
„Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać tro-
chę smutku z  powodu różnorodnych doświadczeń. 
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cen-
niejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje 
się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu 
Jezusa Chrystusa” (1 Pt 1,6-7).

Podobnie św. Paweł przynaglał chrześcijan: „Raduj-
cie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 
się!” (Flp 4,4). 

Co jest źródłem radości dla wierzących w Chrystu-
sa? Jakie prawdy wiary skłaniają nas do radości i spo-
kojnego patrzenia w przyszłość?
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Z pewnością źródłem radości dla wierzących jest 
świadomość bliskości Boga i odczucie Jego miłości. 

W Starym Testamencie znajdujemy wiele proroc-
kich zachęt do radości, której źródłem jest Boża obec-
ność. Przypomina o  tym papież Franciszek w  swej 
adhortacji Evangelii gaudium nr 4: „Księgi Starego Te-
stamentu ukazały radość zbawienia, która miała obfi-
tować w  czasach mesjańskich: «Pomnożyłeś radość, 
zwiększyłeś wesele» (Iz 9, 2). «Wznoś okrzyki i  wołaj 
z radości» (Iz 12, 6). «Wstąp na wysoką górę, zwiastun-
ko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój 
głos zwiastunko dobrej nowiny w  Jeruzalem» (Iz 40, 
9). «Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! 
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem 
Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biedny-
mi» (Iz 49, 13). «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj ra-
dośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, 
sprawiedliwy i zwycięski» (Za 9, 9).

Być może jednak największą zachętę znajdujemy 
u proroka Sofoniasza, ukazującego nam samego Boga 
jako jaśniejące centrum święta i radości, pragnącego 
przekazać swemu narodowi ten zbawczy okrzyk. Po-
rusza mnie głęboko ponowne odczytanie tego tekstu:

«Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który 
zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi [cię] 
swoją miłością, wzniesie okrzyk radości» (So 3, 17).

Jest to radość, którą przeżywamy pośród drob-
nych spraw życia codziennego, jako odpowiedź na 
serdeczną zachętę Boga, naszego Ojca: «Dziecko, sto-
sownie do swej zamożności, troszcz się o  siebie [...]. 
Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego» (Syr 14,11.14). 
Ileż ojcowskiej czułości jest w tych słowach!” (Evangelii 
gaudium nr 4).



273

Radość ewangelii źródłem misyjnego zapału

Także w Ewangelii znajdujemy wiele tekstów mó-
wiących o  radości, której doznaje człowiek wierzący. 
Podkreśla się tu radość, jaką daje przyjaźń z Jezusem. 
Dajmy raz jeszcze głos papieżowi Franciszkowi: „Ewan-
gelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, usil-
nie zachęca do radości. Wystarczy kilka przykładów: 
«Raduj się!» – tak brzmi pozdrowienie anioła skiero-
wane do Maryi (Łk 1,28). Nawiedzenie Elżbiety przez 
Maryję sprawia, że Jan poruszył się z radości w łonie 
swojej matki (por. Łk 1,41). W  swoim hymnie Maryja 
głosi: «raduje się duch mój w  Bogu, moim Zbawcy» 
(Łk 1,47). Gdy Jezus rozpoczyna swoją posługę, Jan 
oznajmia: «Ta zaś moja radość doszła do szczytu» (J 3, 
29). Sam Jezus «rozradował się [...] w Duchu Świętym» 
(Łk 10,21). Jego orędzie jest źródłem radości: «To wam 
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby ra-
dość wasza była pełna» (J 15,11). Nasza chrześcijańska 
radość wypływa z  obfitego źródła Jego serca. Obie-
cuje On uczniom: «Wy będziecie się smucić, ale smu-
tek wasz przemieni się w radość» (J 16,20). I podkre-
śla: «Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce 
wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać»  
(J 16,22). Potem widząc Go zmartwychwstałego, «ura-
dowali się» (J 20,20). Księga Dziejów Apostolskich 
opowiada, że w  pierwotnej wspólnocie «spożywali 
posiłek w radości» (2, 46). Gdzie przybywali uczniowie, 
tam panowała «wielka radość» (por. 8,8), a oni, pośród 
prześladowania, «byli pełni wesela» (13,52). Pewien 
dworzanin, dopiero co ochrzczony, «jechał z  rado-
ścią swoją drogą» (8,39), a  strażnik więzienia «razem 
z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu» 
(16,34). Dlaczego i  my nie mielibyśmy zanurzyć się 
w tym strumieniu radości?” (Evangelii gaudium nr 5).
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b) Radość pomnaża się, gdy jest dzielona
Istnieje wiele sposobów, które pozwalają pomna-

żać radość chrześcijańską. Jednym z nich jest dzielenie 
się wiarą z  innymi. Wiara podlega dziwnemu prawu: 
pomnaża się i  umacnia, gdy jest dzielona z  innymi. 
Każdy chrześcijanin jest wezwany do bycia „uczniem-
misjonarzem” (EG nr 120). To znaczy nie może zatrzy-
mać radości wiary dla siebie, ukryć jej w sercu i ego-
istycznie nią się cieszyć. Do natury zarówno wiary, jak 
i  bycia chrześcijaninem należy jej misyjny charakter. 
Widać to na przykładzie pierwszego pokolenia chrze-
ścijan, w historii Kościoła apostolskiego. Chrystus roz-
stając się z uczniami przekazał im ostatnie pouczenia 
oraz misję: „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił 
tymi słowami: Dana jest Mi wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem. A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20).

Apostołowie najpierw głosili Ewangelię w  Jero-
zolimie, ale wkrótce opuścili miasto i dotarli w różne 
zakątki Europy, Afryki  i Azji. Szczególną aktywnością 
misyjną wykazali się św. Piotr i  Paweł. Obaj ponieśli 
śmierć męczeńską w Rzymie.

Nakaz misyjny Chrystusa dotyczy nie tylko Apo-
stołów, ale wszystkich wiernych. Każdy chrześcijanin 
winien czuć się odpowiedzialny za dzieło misyjne Ko-
ścioła. Papież Franciszek uważa, że nadszedł czas, by 
Kościół na nowo odkrył, że jest w drodze, jest wspól-
notą pełną dynamizmu misyjnego. „W Słowie Bożym 
pojawia się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», jaki 
Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Abraham przy-
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jął wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi (por. Rdz 
12,2-3). Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: «Idź przeto 
teraz, oto posyłam cię» (Wj 3,10) i wyprowadził lud 
do Ziemi Obiecanej (por. Wj 3,17). Do Jeremiasza 
powiedział: «pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę» 
(Jr 1,7). Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie 
obecne nowe scenariusze i  wyzwania misji ewan-
gelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do 
tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każ-
da wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni 
kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: 
wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, 
by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące świa-
tła Ewangelii.

Radość Ewangelii, wypełniająca życie wspólnoty 
uczniów, jest radością misyjną. Doświadcza jej sie-
demdziesięciu dwóch uczniów powracających z  mi-
sji, pełnych radości (por. Łk 10, 17). Przeżywa ją Jezus, 
radujący się w  Duchu Świętym i  wysławiający Ojca, 
ponieważ Jego objawienie dociera do ubogich i naj-
mniejszych (por. Łk 10,21). Odczuwają ją pełni podzi-
wu pierwsi nawracający się, słuchając przepowiadania 
Apostołów, «każdy w swoim własnym języku» (por. Dz 
2,6), w dniu Pięćdziesiątnicy. Radość ta jest znakiem, 
że Ewangelia była głoszona i  przynosi owoce. Ale 
posiada ona zawsze dynamikę wyjścia i  daru, wyj-
ścia poza siebie, podążania i  siania zawsze na nowo, 
zawsze dalej. Mówi Pan: «Pójdźmy gdzie indziej, do 
sąsiednich miejscowości, abym i  tam mógł nauczać, 
bo po to wyszedłem» (Mk 1,38). Kiedy nasienie zostało 
zasiane w jakimś miejscu, nie zatrzymuje się On w nim 
dłużej, aby lepiej wyjaśnić Dobrą Nowinę albo doko-
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nać kolejnych znaków, lecz Duch skłania Go, by ruszył 
do innych wiosek” (Evangelii gaudium nr 20-21).

c) Zaangażujmy się w dzieło misyjne naszego Ko-
ścioła

IV Krajowy Kongres Misyjny stanowi zachętę do 
odkrycia misyjnej natury naszego Kościoła oraz ra-
dości, jaką daje posługa misyjna. Wszyscy jesteśmy 
„uczniami-misjonarzami”, chociaż nie wszyscy musi-
my opuścić kraj rodzinny i  udać się w  dalekie kraje, 
by głosić Chrystusa. Można być misjonarzem i  przy-
czynić się do wzrostu wiary w  Chrystusa nie tylko 
poprzez bezpośrednią działalność misyjną. Obecnie 
z Polski wyjechało ponad 2015 misjonarek i misjona-
rzy. Potrzebują oni naszego wsparcia modlitewnego 
oraz finansowo-materialnego. To jest nasze zadanie: 
pomagać misjonarzom w  ich posłudze na misjach. 
Możemy zaangażować się w  działalność Papieskich 
Dzieł Misyjnych, uczestniczyć w parafialnych formach 
pomocy misjom, a także wspierać finansowo Komisję 
Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendy (Dzieło Pomocy 
„Ad Gentes” oraz MIVA Polska).

Szczególną rolę do spełnienia mają ludzie starsi 
i chorzy, którzy mogą ofiarować w intencji misjonarzy 
swe cierpienia i trudy życia. 

III. PODSUMOWANIE
Wiara ma to do siebie, iż pobudza do dzielenia się 

nią z  innymi. Radość ze spotkania Chrystusa w Jego 
słowie, sakramentach i  wspólnocie Kościoła pomna-
ża się, gdy jest dzielona z  tymi, którzy jeszcze Chry-
stusa nie znają. Wiara ma charakter misyjny – jest 
nieustannym wychodzeniem do tych, którzy nie sły-
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szeli o Chrystusie. Wszyscy jesteśmy „uczniami-misjo-
narzami” i  poprzez słowo, świadectwo życia i  modli-
twę uczestniczymy w dziele misyjnym Kościoła. 

Zakończmy nasze spotkanie modlitwą za misjona-
rzy, zawierzając ich posługę na misjach Matce Bożej, 
Gwieździe Nowej Ewangelizacji:

Maryjo, Matko Jezusa i nasza najlepsza Matko,
wspieraj nas swą modlitwą,
abyśmy byli zdolni do przyjęcia Twego Syna, 
który puka do drzwi naszych serc i bardzo pragnie, 
byśmy Mu zawierzyli.
Pozwól, o Matko, odczuć radość, 
jaką daje wiara w Tego, 
Który najbardziej nas kocha.
Otwieraj nasze serca na Jego działanie.
Ucz nas posłuszeństwa Bożym nakazom.
Tobie, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
która niesiesz Chrystusa wszystkim spragnionym 
prawdy, dobra, piękna i miłości, 
zawierzamy wszystkich misjonarzy i misjonarki,
wolontariuszy misyjnych i tych, 
którzy codziennie wspierają misje 
swoją modlitwa, ofiarami, cierpieniem 
i darami materialnymi.
O Maryjo, która sprawiłaś radość 
swej krewnej Elżbiecie
opowiadając jej o „wielkich rzeczach, 
które uczynił Ci wszechmocny”,
pozwól, byśmy i my szczodrze i bez ociągania
dzielili się Ewangelią z naszymi siostrami i braćmi.
Amen.
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STATYSTYKA MISYJNA
Polscy Misjonarze na świecie

(Dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  
z 10 czerwca 2014r.)

Polscy misjonarze na poszczególnych kontynen-
tach w 2014 r.

Najwięcej polskich misjonarzy, tak jak i  w  latach 
ubiegłych, pracuje w Afryce – 828. Kraje, w których już 
od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, 
to: Kamerun – 123, Zambia – 78, Madagaskar – 58, Tan-
zania – 67, Republika Południowej Afryki – 45, Demo-
kratyczna Republika Konga – 46 i Rwanda – 41. W Afry-
ce przebywa 81 księży diecezjalnych, 379 zakonników, 
345 sióstr zakonnych i 23 osoby świeckie.

W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 786 
misjonarzy i  misjonarek z  Polski. Krajami, w  których 
jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia – 261, 
Argentyna – 122, Boliwia – 119, Peru – 61 i Paragwaj 
– 39. W Ameryce Południowej i Środkowej przebywa 
161 księży diecezjalnych, 442 zakonników, 163 siostry 
zakonne i 20 osób świeckich.
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W Azji jest 314 polskich misjonarzy. Już od wielu lat 
najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie 
– 106, Izraelu – 53, Japonii – 29, na Filipinach – 31, w Uz-
bekistanie 17 osób i w Tajwanie – 14. W Azji przebywa 
41 księży diecezjalnych, 141 zakonników, 126 sióstr za-
konnych i 6 osób świeckich.

W Oceanii pracuje 70 misjonarzy. Większość osób 
pracuje w Papui Nowej Gwinei – 66. W Oceanii prze-
bywa 13 księży diecezjalnych, 51 zakonników, 5 sióstr 
zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 17 misjonarzy. Więk-
szość osób pracuje w  Kanadzie – 12 i  na Alasce – 5. 
W Ameryce Północnej 6 księży diecezjalnych, 10 zakon-
ników i 1 siostra zakonna.

Statystyka polskich misjonarzy  
według przynależności

Na świecie pracuje:
302 księży diecezjalnych: diecezja tarnowska – 40, 

archidiecezja przemyska – 17, archidiecezja katowicka 
– 16, archidiecezja lubelska – 13. 

1023 zakonników: Werbiści – 212, Franciszkanie 
Konwentualni – 89, Salezjanie – 75, Franciszkanie – 73, 
Pallotyni – 69.

640 sióstr zakonnych: Franciszkanki Misjonarki Ma-
ryi – 59, Służebnice Ducha Świętego – 50, Elżbietanki 
– 44, Służebniczki Starowiejskie – 26.

50 misjonarzy świeckich: Stowarzyszenie Misji Afry-
kańskich – 5, diecezja bielsko-żywiecka – 4, archidiece-
zja katowicka – 4, diecezja warszawsko-praska – 4.
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Polscy biskupi misyjni
W  szeregach polskich misjonarzy jest 20 bisku-

pów: w Ameryce Płd. i  Środkowej – 9, w Afryce – 6, 
w Azji – 3, 1 w Oceanii i 1 w Ameryce Północnej. 

Ameryka Płd. i Środkowa:
bp Krzysztof Białasik SVD – Boliwia (diec. Oruro)
bp Stanisław Dowłasiewicz OFM Conv – Boliwia 

(Santa Cruz de la Sierra)
bp Bonifacy Antoni Reimann OFM – Boliwia (Ńuflo 

de Chavez)
bp Romuald Maciej Kujawski – Brazylia (Pampas)
bp Marian Marek Piątek CSSR – Brazylia (Coari)
bp Czesław Stanula CSSR – Brazylia (Itabuna)
bp Jan Wilk OFM Conv – Brazylia (Anapolis)
bp Edward Zielski – Brazylia (Campo Maior)
bp Józef Słaby CSSR – Argentyna (prałatura teryto-

rialna Esquel) 

Afryka:
bp Eugeniusz Jureczko OMI – Kamerun (Yokadu-

ma)
bp Jan Ozga – Kamerun (Doume-Abong-Mbang)
bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF – Madagaskar 

(Morombe)
bp Stanisław Dziuba OSPPE – Republika Południo-

wej Afryki (Umzimkulu)
bp Adam Musiałek – Republika Południowej Afryki 

(De Aar) 
bp Tadeusz Kusy OFM – Republika Środkowej Afry-

ki (Kaga-Bandoro)
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Azja:
abp Tomasz Peta – Kazachstan (Astana)
bp Janusz Kaleta – Kazachstan (Karaganda)
bp Jerzy Maculewicz OFM Conv. – Uzbekistan 

Oceania:
abp Wilhelm Józef Kurtz SVD – Papua Nowa Gwi-

nea (Madang)

Ameryka Północna:
bp Wiesław Krótki OMI – Kanada (Churchill-Baie 

d’Hudson)

Dane liczbowe uprawniają do umiarkowanego 
optymizmu. Mimo komercjalizacji, nacisków material-
nych i  politycznych, nakładów na ateizację mediów, 
wreszcie mimo otwartych kampanii antykatolickich 
i  antyklerykalnych widoczny jest zauważalny wzrost 
liczby osób pracujących na misjach: o  około 200 
w stosunku do 2000 r.

Należymy do Kościoła, który jest misyjny i powo-
łany do kontynuowania misji Chrystusa. Tej misji prze-
wodniczy Duch Święty, będący duszą Kościoła oraz 
głównym sprawcą szerzenia Ewangelii. Zmartwych-
wstały Chrystus potwierdził to zadanie Kościoła, pozo-
stawiając testament: „Idźcie… i  nauczajcie wszystkie 
narody” (Mt 29,19).

Słowa te dzisiaj nadają sens powszechnej misji Ko-
ścioła i kierują nasz wzrok na wszystkie ludy i narody, 
do których Kościół niesie Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Św. Jan Paweł II powiedział do wszystkich członków 
Kościoła: „Każdy wierny powołany jest do świętości 
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i  do działalności misyjnej” (RMis 90). Czy jesteśmy 
świadomi naszej odpowiedzialności za misyjne dzieło 
Kościoła i czy jest w nas takie przemożne pragnienie, 
aby spłacać dług wdzięczności za skarb naszej wiary? 
Możemy to uczynić poprzez modlitwę, ofiarowanie 
cierpienia oraz ofiary materialne, wspierając dzieła 
misyjne prowadzone przez polskich misjonarzy i mi-
sjonarki. Jest ich obecnie 2015 i pracują na wszystkich 
kontynentach świata. Komisja Episkopatu Polski ds. 
Misji roztacza nad nimi szczególną opiekę i zawsze za-
prasza do zaangażowania  się w  pomoc dla naszych 
współczesnych apostołów Bożej miłości.

Misjonarze są młodzi
Na misje wyjeżdżają ludzie młodzi, około 30 lat. To 

pozwala sądzić, że pozostaną tam na dłużej. Fizycz-
nie i zdrowotnie są w stanie znieść trudy klimatu czy 
wielorakość zadań. Ten wiek wyjeżdżających naszych 
misjonarzy i  misjonarek świadczy o  tym, że nie jest 
wcale źle ze świadomością młodych duchownych: tak 
kobiet, jak i mężczyzn. Niepokoić może jedynie to, że 
mało jest osób świeckich, które decydują się na wyjazd 
na misje. A przecież często posługa osób świeckich na 
misjach jest wręcz zbawienna. Potrzebni są szczegól-
nie do zawodowej formacji pielęgniarek, nauczycieli 
czy też innych profesji.

Liczby w czasie
W ostatnich latach zauważamy pewną stabilizację 

czasu pobytu misjonarzy i misjonarek na placówkach. 
Jednak bardzo zmniejszyła się liczba zakonników pra-
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cujących w Afryce – aż o czterdziestu. Wyjechało kilku 
księży diecezjalnych, ale na szczęście wciąż przybywa 
duchownych – Afrykańczyków. Jednocześnie na ten 
kontynent w ostatnich latach wyjechało osiem osób 
świeckich.

Od kilkunastu lat w  Ameryce Południowej ob-
serwujemy ustabilizowaną liczbę misjonarzy, jednak 
przebywają tam średnio o trzy lata krócej. Dotyczy to 
zakonników, księży diecezjalnych, sióstr i osób świec-
kich. Podwoiła się liczba księży diecezjalnych wy-
jeżdżających do Ameryki Północnej, a  jednocześnie 
o połowę skróciła się długość pobytu misjonarzy na 
tym kontynencie. Od pewnego czasu wyjeżdżający 
nabierają tam doświadczenia kulturowego, aby póź-
niej wrócić i służyć w innych środowiskach i krajach.

Niewielki wzrost liczby misjonarzy pracujących 
w  Azji napawa optymizmem, ponieważ potrzeby są 
tam ogromne, szczególnie w  krajach islamskich czy 
w  byłych republikach radzieckich. Azja nie przycią-
ga egzotyką, odstrasza zagrożeniami, brakiem świą-
tyń, ale są tam ludzie oczekujący na działanie Boże-
go Miłosierdzia. Stabilna liczba misjonarzy przebywa 
w Oceanii.

Misyjny Stary Kontynent
Współczesna Europa jak nigdy dotąd jest terenem 

działań misyjnych. Potrzeba do niej nowych dróg, 
nowatorskich metod pracy. Misjonarze trafiają do 
trudnych środowisk z  wieloma problemami, takimi 
jak narkomania, homoseksualizm, brak szacunku do 
człowieka czy też pustka duchowa. Nawet nasi rodacy 
na emigracji też nie są ostoją wiary. Dlatego czeka nas 
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zmiana priorytetów i  wyzwań: najwięcej misjonarzy 
przyda się w starej, od wieków chrześcijańskiej Euro-
pie, która zapomina powoli o swoich korzeniach.
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