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1. Chrzeœcijanie nie mog¹ byæ spokojni, gdy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e tak wielka
liczba braci i sióstr, którzy w naszych czasach odpowiadaj¹ na wezwania Ducha Bo¿ego, ¿yje nieœwiadoma Ewangelii Bo¿ej mi³oœci. Prawdê tê dobitnie przypomnia³
Drugi Sobór Watykañski w „Dekrecie o dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a”1. W szerokim kontekœcie spo³ecznym podj¹³ j¹ Pawe³ VI w encyklice „Populorum progressio”
z 1967 roku i adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” z 1975 roku. O znaczeniu dzie³a misyjnego Koœcio³a œwiadcz¹ liczne pielgrzymki Jana Paw³a II do krajów
misyjnych. S¹ one dla ca³ego Koœcio³a Ÿród³em poznania duchowego bogactwa tych
krajów, a zarazem ich potrzeb. Ojciec Œwiêty, spotykaj¹c siê z przedstawicielami licznych religii i wyznañ, wskazuje na nowe mo¿liwoœci inkulturacji i dialogu miêdzyreligijnego, a jednoczeœnie przypomina o pal¹cej potrzebie dzia³alnoœci misyjnej.
Jan Pawe³ II od samego pocz¹tku swego pontyfikatu w licznych dokumentach
uœwiadamia chrzeœcijanom, ¿e misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Koœcio³owi, wci¹¿ nie zosta³a wype³niona. M.in. w encyklice „Slavorum Apostoli” z 1985
roku Papie¿ ukaza³ dzieje chrystianizacji Europy wschodniej oraz znaczenie dziedzictwa œw. Cyryla i œw. Metodego dla odbudowy ³adu europejskiego na fundamencie wartoœci chrzeœcijañskich. Encyklika „Redemptoris missio” z 1990 roku
mo¿e byæ nazwana magna charta misji, a zw³aszcza duchowoœci misyjnej. Jan Pawe³
II podejmuje ponadto najwa¿niejsze problemy misji w kolejnych orêdziach na Niedziele Misyjne.
2. Koœció³, przygotowuj¹c siê do obchodów jubileuszu roku dwutysiêcznego, „anga¿uje siê jeszcze bardziej w misyjny adwent nowego tysi¹clecia” i wzbudza w sobie
apostolsk¹ troskê o przekazywanie innym œwiat³a i radoœci wiary. W to wielkie dzie³o
pragnie te¿ w³¹czyæ siê Drugi Synod Plenarny Koœcio³a w Polsce — Koœcio³a, który zapisa³ piêkne karty w dziele realizacji pos³annictwa misyjnego uczniów Chrystusa i jest
dzisiaj obdarowywany przez Boga licznymi powo³aniami kap³añskimi i zakonnymi.
Przez to niezwyk³e bogactwo powo³añ, a tak¿e dziêki darowi odzyskanej wolnoœci, ma
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on, jak nigdy dot¹d, sposobnoœæ niesienia Ewangelii do wszystkich ludzi i narodów
oraz w³¹czenia siê w dzie³o pomocy misjom.
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3. Rozró¿nia siê trzy obszary dzia³alnoœci ewangelizacyjnej. Pierwszy stanowi¹
wspólnoty chrzeœcijañskie, które posiadaj¹ solidne struktury koœcielne, a ich cz³onkowie ¿yj¹ wiar¹ i podejmuj¹ dzia³alnoœæ misyjn¹. W takich Koœcio³ach prowadzona
jest dzia³alnoœæ duszpasterska. O innej sytuacji mówi siê w odniesieniu do krajów
z dawien dawna chrzeœcijañskich, w których albo ca³e grupy nominalnych chrzeœcijan utraci³y ¿ywy sens wiary, albo liczni ochrzczeni nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za cz³onków
Koœcio³a. W tym przypadku zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji”. Wreszcie, istniej¹ narody i œrodowiska spo³eczno–kulturowe, w których Ewangelia nie jest znana,
a ponadto brakuje w nich wspólnot chrzeœcijañskich wystarczaj¹co dojrza³ych, aby
mog³y wcielaæ wiarê w ¿ycie i g³osiæ j¹ innym. W tym ostatnim przypadku mówi siê
o misjach we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu (misja ad gentes)2.
4. „Dzia³alnoœæ misyjna we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu, dziêki której zaszczepia siê Koœció³ w narodach i wspólnotach, w których jeszcze siê nie zakorzeni³, jest
prowadzona […] zw³aszcza przez wysy³anie zwiastunów Ewangelii, dopóki nowe Koœcio³y nie zostan¹ w pe³ni ukonstytuowane, a wiêc wyposa¿one we w³asne œrodki i wystarczaj¹ce pomoce, dziêki czemu bêd¹ mog³y same prowadziæ dzie³o ewangelizacji”3.
Adresatami misji w œcis³ym sensie s¹ zatem narody i spo³ecznoœci jeszcze nie wierz¹ce
w Chrystusa, wœród których Koœció³ „nie zapuœci³ jeszcze korzeni” i których kultura
„nie dozna³a jeszcze wp³ywów Ewangelii”4. Dzia³alnoœæ ta ró¿ni siê od innych form
dzia³alnoœci koœcielnej, poniewa¿ kieruje siê ku grupom i œrodowiskom niechrzeœcijañskim z powodu braku g³oszenia w nich Ewangelii i niedostatecznej obecnoœci Koœcio³a. Charakteryzuje siê j¹ jako dzie³o przepowiadania Chrystusa i Jego Ewangelii, budowania Koœcio³a lokalnego, szerzenia zasad Królestwa Bo¿ego wœród niechrzeœcijan.
5. Jedn¹ z najpowa¿niejszych przyczyn s³abego anga¿owania siê wielu chrzeœcijan w sprawy misji jest postawa relatywizmu religijno–moralnego i obojêtnoœci, czêsto zakorzeniona w niew³aœciwych pogl¹dach teologicznych. Prowadzi ona do przekonania, ¿e „wszystkie religie maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ”. Jeœli wiêc „wszystkie religie
s¹ sobie równe” i jeœli „we wszystkich religiach mo¿na siê zbawiæ”, to pojawia siê uzasadnione pytanie, w jakim celu prowadziæ jeszcze dzia³alnoœæ misyjn¹.
6. Najg³êbszym motywem misji jest tajemnica Trójcy Œwiêtej: Ojciec posy³a Syna, a Ojciec i Syn posy³aj¹ Ducha Œwiêtego, i z tych powo³añ rodzi siê Koœció³. „Koœció³ pielgrzymuj¹cy jest misyjny ze swej natury, poniewa¿ swój pocz¹tek bierze wedle planu Ojca z pos³ania Syna i z pos³ania Ducha Œwiêtego”5. Wszyscy Ewangeliœci
koñcz¹ opis spotkania Zmartwychwsta³ego z Aposto³ami s³owami, które tradycja
Koœcio³a okreœli³a mianem nakazu lub mandatu misyjnego: „Dana Mi jest wszelka
w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody […]. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt 28, 18–20; por.
Mk 16, 15–18; £k 24, 46–49; J 20, 21–23). Ró¿ne formy tego „nakazu” zawieraj¹
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elementy wspólne. Jest to przede wszystkim powszechny wymiar zadania powierzonego Aposto³om: „wszystkie narody” (Mt 28, 19); „na ca³y œwiat […] wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16, 15); „wszystkim narodom” (£k 24, 47); „a¿ po krañce ziemi”
(Dz 1, 8). Drugim wspólnym elementem jest zapewnienie dane przez Pana, ¿e w zadaniu tym „pos³ani” nie zostan¹ sami, ale towarzyszyæ im bêdzie moc Ducha oraz
wsparcie Jezusa: „Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi” (Mk 16, 20). Ewangelia Janowa ³¹czy wprost misjê, któr¹ Jezus powierzy³ swym
uczniom, z pos³annictwem, które On sam otrzyma³ od Ojca: „Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am” (J 20, 21). W Modlitwie Arcykap³añskiej Jezus mówi do
Ojca: „Jak Ty Mnie pos³a³eœ na œwiat, tak i Ja ich na œwiat pos³a³em” (J 17, 18).
„Ostatecznym celem misji jest danie uczestnictwa w komunii, jaka istnieje pomiêdzy
Ojcem i Synem. Uczniowie winni ¿yæ w jednoœci pomiêdzy sob¹, trwaj¹c w Ojcu
i w Synu, «aby œwiat pozna³ i uwierzy³» (por. J 17, 21–23)”6.
Wzorem apostolstwa misyjnego dla uczniów Chrystusa w ka¿dym czasie pozostaje postawa Maryi. To ona, udaj¹c siê do swojej krewnej El¿biety, niesie jej Jezusa.
Uczestnicz¹c w przyjêciu weselnym w Kanie Galilejskiej, ukazuje Aposto³om oraz
zgromadzonym ludziom boskoœæ Chrystusa, a tak¿e wp³ywa na Niego, aby ukaza³
swoj¹ zbawcz¹ misjê. Stoj¹c pod krzy¿em swojego Syna, otrzymuje w testamentalnym zleceniu macierzyñsk¹ troskê o umi³owanego ucznia, a wraz z nim o ca³y Koœció³. Jest tak¿e obecna w momencie zst¹pienia Ducha Œwiêtego na Koœció³, który
rozpoczyna realizacjê misyjnego nakazu Chrystusa.
7. Dzia³alnoœæ misyjna wyp³ywa nie tylko z formalnego nakazu Pañskiego, ale
i z samej istoty ¿ycia chrzeœcijañskiego, któr¹ jest obdarowanie w Chrystusie. Jak
œwiêtemu Paw³owi, zosta³a nam „dana […] ³aska: og³osiæ poganom jako Dobr¹ Nowinê niezg³êbione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8). Tego bogactwa „w rzeczy samej
wszyscy […] szukaj¹, choæ nieraz w sposób niejasny, i wszyscy maj¹ prawo do poznania wartoœci tego daru i przyjêcia go. Koœció³, a w nim ka¿dy chrzeœcijanin, nie
mo¿e ukrywaæ ani zachowywaæ dla siebie tej nowoœci i tego bogactwa, otrzymanych
z Bo¿ej dobroci, by przekazywaæ je wszystkim ludziom. Ci, którzy s¹ w³¹czeni w Koœció³ katolicki, powinni czuæ siê uprzywilejowani, a przez to bardziej zobowi¹zani do
dawania œwiadectwa wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego jako s³u¿by braciom i nale¿nej
odpowiedzi Bogu, pamiêtaj¹c, ¿e «swój uprzywilejowany stan zawdziêczaj¹ nie w³asnym zas³ugom, lecz szczególnej ³asce Chrystusa; jeœli zaœ z ³ask¹ t¹ nie wspó³dzia³aj¹ myœl¹, s³owem i uczynkiem, nie tylko zbawieni nie bêd¹, ale surowiej jeszcze bêd¹ s¹dzeni»”7.
8. Misje stanowi¹ „pierwsz¹ pos³ugê, jak¹ Koœció³ mo¿e spe³niæ wzglêdem ka¿dego cz³owieka i ca³ej ludzkoœci w dzisiejszym œwiecie, któremu nieobce s¹ wspania³e osi¹gniêcia, ale który, jak siê wydaje, zatraci³ sens spraw ostatecznych i samego istnienia”8. Na pytanie: „Dlaczego misje?” odpowiadamy zatem z wiar¹ i zgodnie z najg³êbszym doœwiadczeniem Koœcio³a: dlatego, ¿e otworzenie siê na mi³oœæ Chrystusa
jest prawdziwym wyzwoleniem ka¿dego cz³owieka. W Chrystusie zostajemy wyzwoleni od alienacji i zagubienia, od zniewolenia przez moce grzechu i œmierci, w Nim
odnajdujemy siebie, On jest „naszym pokojem” (Ef 2, 14), a Jego mi³oœæ nadaje sens
i radoœæ naszemu ¿yciu.
Potrzeba dzia³alnoœci misyjnej wynika zatem z radykalnej nowoœci ¿ycia, przyniesionej przez Chrystusa i prze¿ywanej przez Jego uczniów. To nowe ¿ycie jest da-
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rem Bo¿ym i od cz³owieka wymaga siê, by je przyj¹³ i pozwoli³ mu w sobie wzrastaæ,
jeœli chce urzeczywistniæ siebie samego na miarê swego powo³ania9.
9. Koœció³ nie prowadzi dzia³alnoœci misyjnej tylko po to, aby ukazywaæ chrzeœcijañstwo jako sztukê m¹droœci czy wiedzê, jak dobrze ¿yæ. Ewangelia to radosna nowina o tym, ¿e „tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³
swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, aby œwiat zosta³ przez Niego zbawiony” (J 3, 16–17). W czasach wspó³czesnych dokona³o siê „zeœwiecczenie
zbawienia”. Jak zauwa¿a Jan Pawe³ II, dzisiaj czêsto walczy siê o cz³owieka, „ale
o cz³owieka pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego.
My natomiast wiemy, ¿e Jezus przyszed³, aby przynieœæ zbawienie ca³kowite, które
obejmuje ca³ego cz³owieka i wszystkich ludzi, otwieraj¹c ich na wspania³e horyzonty usynowienia Bo¿ego”. W tej sytuacji chrzeœcijanie, w pe³nym poszanowaniu dla
ludzkich przekonañ i wszelkiej wra¿liwoœci, winni przede wszystkim „potwierdziæ
z prostot¹ [swoj¹] wiarê w Chrystusa, jedynego Zbawiciela cz³owieka, wiarê, któr¹
otrzymaliœmy jako dar z wysoka bez ¿adnych naszych zas³ug. Mówimy z Paw³em:
«Nie wstydzê siê Ewangelii, jest bowiem ona moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu dla ka¿dego
wierz¹cego» (Rz l, 16). Chrzeœcijañscy mêczennicy wszystkich czasów — równie¿
naszych — oddali i nadal oddaj¹ ¿ycie, by œwiadczyæ wobec ludzi o tej wierze, przekonani, ¿e ka¿dy cz³owiek potrzebuje Jezusa Chrystusa, który zwyciê¿y³ grzech
i œmieræ, i pojedna³ ludzi z Bogiem. […] Chrystus og³osi³ siê Synem Bo¿ym, œciœle
zjednoczonym z Ojcem, i jako taki zosta³ uznany przez uczniów, potwierdzaj¹c swe
s³owa cudami i zmartwychwstaniem. […]. Koœció³ nie mo¿e zaprzestaæ g³osiæ, ¿e Jezus przyszed³, by objawiæ oblicze Boga i wys³u¿yæ, przez krzy¿ i zmartwychwstanie,
zbawienie dla wszystkich ludzi”10.
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego podkreœla siê, ¿e „ci, którzy s¹ pos³uszni
natchnieniom Ducha Prawdy, znajduj¹ siê ju¿ na drodze zbawienia; Koœció³ jednak,
któremu ta prawda zosta³a powierzona, musi wychodziæ naprzeciw ich pragnieniu, aby
im j¹ zanieœæ. W³aœnie dlatego, ¿e Koœció³ wierzy w powszechny zamys³ zbawienia,
musi on byæ misyjny”11. Upodabnia siê on w ten sposób do dobrego cz³owieka z Ewangelii: wydobywa ze skarbca swego serca nadziejê zbawienia w Chrystusie dla wszystkich oraz ostrzega przed wieczn¹ zatrat¹, pamiêtaj¹c przy tym i o w³asnych s³aboœciach, i o tym, ¿e Bóg sobie tylko znanymi drogami prowadzi ludzi do zbawienia.
10. „Wiara umacnia siê, gdy jest przekazywana!”. W tych s³owach Jan Pawe³ II
przypomina star¹ prawdê, ¿e misje odnawiaj¹ Koœció³, wzmacniaj¹ wiarê i dojrza³oœæ
chrzeœcijañsk¹, wnosz¹ w ¿ycie chrzeœcijan promienie ¿arliwoœci i entuzjazmu, ucz¹
dialogu i otwartoœci ekumenicznej12. Dynamizm misyjny stwarza wymianê pomiêdzy
Koœcio³ami i prowadzi ku œwiatu zewnêtrznemu, wywieraj¹c pozytywny wp³yw na ¿ycie Koœcio³a i dojrza³oœæ poszczególnych wierz¹cych13.
11. Oprócz g³oszenia Ewangelii, zadaniem dzia³alnoœci misyjnej jest tak¿e dialog z wyznawcami innych religii. Koœció³ nie widzi sprzecznoœci miêdzy g³oszeniem
Chrystusa a dialogiem miêdzyreligijnym. Jest jednak przekonany, ¿e oba te elementy znajduj¹ swe niejako naturalne œrodowisko w dzia³alnoœci misyjnej14.
12. Dialog jako metoda misji prowadzi do inkulturacji. Oznacza ona „wewnêtrzne przekszta³cenie autentycznych wartoœci kulturowych przez ich integracjê w chrzeœcijañstwie i zakorzenienie chrzeœcijañstwa w ró¿nych kulturach […]. Poprzez inkul-
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turacjê Koœció³ wciela Ewangeliê w ró¿ne kultury i jednoczeœnie wprowadza narody
z ich kulturami do swej w³asnej wspólnoty”15. Inkulturacja ma g³êbokie uzasadnienie
teologiczne w tajemnicy Wcielenia, gdy¿ Syn Bo¿y wcieli³ siê w okreœlon¹ kulturê —
kulturê, tradycjê i ¿ycie Bo¿e narodu ¿ydowskiego.
Organizacja dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a
13. „Najwy¿sze kierownictwo oraz koordynacja poczynañ i dzia³añ, zwi¹zanych
z dzie³em misyjnym i wspó³prac¹ misjonarsk¹, nale¿y do Biskupa Rzymskiego oraz
Kolegium Biskupów”16. W imieniu Stolicy Apostolskiej oœrodkiem animacji, kierowania i koordynacji dzie³a ewangelizacji narodów i wspó³pracy misyjnej jest Kongregacja do spraw Ewangelizacji Narodów17.
14. Konferencja Biskupów kieruje dzia³alnoœci¹ misyjn¹ w kraju. Powo³uje ona
Komisjê Episkopatu do spraw Misji, wspó³dzia³aj¹c¹ z konsultami wy¿szych prze³o¿onych zakonów i zgromadzeñ mêskich oraz ¿eñskich18.
15. Kongregacja do spraw Ewangelizacji Narodów, na wniosek Konferencji Biskupów, mianuje krajowego dyrektora Papieskich Dzie³ Misyjnych, który jest ich
przedstawicielem wobec Konferencji19.
16. Konferencja Biskupów powo³uje Krajow¹ Radê Misyjn¹, do której wchodz¹
przedstawiciele Komisji Episkopatu do spraw Misji, dyrektorzy diecezjalnych Papieskich Dzie³ Misyjnych oraz przedstawiciele zgromadzeñ zakonnych i instytutów misyjnych. Rad¹ kieruje przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu do spraw Misji, a krajowy dyrektor Papieskich Dzie³ Misyjnych jest jej sekretarzem.
17. Sobór Watykañski II stwierdzi³, ¿e biskupi s¹ „konsekrowani nie dla jakiejœ
diecezji, ale dla zbawienia ca³ego œwiata”20. Dlatego do podstawowych obowi¹zków
biskupa nale¿y tak¿e popieranie, kierowanie i uzgadnianie dzia³alnoœci misyjnej. Ma
siê on staraæ, aby praca apostolska nie ogranicza³a siê tylko do ju¿ nawróconych, ale
aby przeznaczano odpowiedni¹ liczbê pracowników i w³aœciwe œrodki na ewangelizacjê niechrzeœcijan21. Powinien popieraæ powo³ania misyjne, troszczyæ siê o Papieskie
Dzie³a Misyjne oraz wysy³aæ dobrych i nale¿ycie przygotowanych kap³anów diecezjalnych na misje. Do jego zadañ nale¿y nadto powo³anie diecezjalnej rady misyjnej
oraz delegata biskupiego do spraw misji, który jest przewodnicz¹cym rady i diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzie³ Misyjnych22.
18. Kap³ani „s¹ wspó³pracownikami stanu biskupiego w potrójnym œwiêtym
urzêdzie, który z natury swej nale¿y do pos³annictwa Koœcio³a. Powinni wiêc dobrze
zrozumieæ, ¿e ich ¿ycie jest poœwiêcone równie¿ na s³u¿bê misjom”23.
19. Koœció³ z wielkim szacunkiem i mi³oœci¹ odnosi siê do misjonarzy. Chocia¿
bowiem „obowi¹zek rozszerzania wiary ci¹¿y w odpowiedniej czêœci na ka¿dym
uczniu Chrystusowym, to jednak Chrystus Pan powo³uje zawsze z liczby uczniów
tych, których sam chce, aby byli z Nim i aby móg³ ich wysy³aæ na g³oszenie nauki
narodom. Dlatego przez Ducha Œwiêtego, który udziela, jak chce, charyzmatów dla
wspólnego dobra, wzbudza w sercach jednostek powo³ania misyjne, a równoczeœnie
w Koœciele powo³uje do ¿ycia instytuty, które by obowi¹zek ewangelizacji nale¿¹cy
do ca³ego Koœcio³a przyjê³y jako w³aœciwe zadanie”24.
Oddanie ca³ego swego ¿ycia dla ludzi nie znaj¹cych Chrystusa na terenach zwanych misyjnymi jest zatem uwa¿ane przez Koœció³ za „specjalne powo³anie”, wzo-
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Misyjna natura Koœcio³a

rowane na powo³aniu Aposto³ów. Misjonarze s¹ chrzeœcijanami, duchownymi b¹dŸ
œwieckimi, którzy otrzymali takie powo³anie i pos³ani przez prawowit¹ w³adzê id¹
z wiar¹ i pos³uszeñstwem jako s³udzy Ewangelii, aby wœród narodów dawaæ œwiadectwo o Zmartwychwsta³ym. Powo³anie misyjne objawia siê w ca³kowitym oddaniu siê na s³u¿bê ewangelizacji, obejmuje ca³¹ osobê i ca³e ¿ycie misjonarza, wymagaj¹c od niego bezgranicznego poœwiêcenia si³ i czasu. Stanowi ono najpiêkniejszy
wyraz gorliwoœci misyjnej Koœcio³a, który zawsze potrzebuje poœwiêceñ radykalnych
i ca³kowitych25.
20. W encyklice „Fidei donum” z 1957 roku papie¿ Pius XII zachêci³ biskupów,
aby oddali niektórych ze swych kap³anów na czasow¹ s³u¿bê Koœcio³om Afryki.
Stopniowo praktyka ta zosta³a rozszerzona na inne tereny misyjne: „kap³ani, zwani
Fidei donum, uwidaczniaj¹ w sposób szczególny wiêŸ komunii pomiêdzy Koœcio³ami,
daj¹ cenny wk³ad we wzrost wspólnot koœcielnych znajduj¹cych siê w potrzebie, czerpi¹c z nich równoczeœnie œwie¿oœæ i ¿ywotnoœæ wiary”26. Koœció³ stawia wobec nich
pewne warunki. Maj¹ byæ wybrani spoœród najlepszych ksiê¿y i nale¿ycie przygotowani do pracy misyjnej. Powinni te¿ umieæ w³¹czyæ siê z otwartym sercem w nowe
œrodowisko Koœcio³a, który ich przyjmuje, zw³aszcza w jego prezbiterium27.
21. Wielkie znaczenie dla dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a mia³y zawsze instytuty
¿ycia konsekrowanego, czyli zakony i rozmaite zgromadzenia zakonne. Dla niektórych z nich pos³annictwo misyjne sta³o siê podstawowym charyzmatem.
Koœció³ zachêca instytuty ¿ycia kontemplacyjnego, aby zak³ada³y swoje klasztory w œwiecie niechrzeœcijañskim, zw³aszcza na terenach, gdzie odczuwa siê poszanowanie dla ¿ycia mistycznego i ascezy28.
Ogromne mo¿liwoœci krzewienia królestwa Bo¿ego stoj¹ dzisiaj tak¿e przed instytutami ¿ycia czynnego: œwiadczenie mi³osierdzia, przepowiadanie ewangeliczne,
wychowanie, szerzenie kultury oraz solidarnoœci z ubogimi, zepchniêtymi na margines i uciœnionymi.
Jan Pawe³ II szczególne s³owa uznania i zachêty kieruje do zakonnic misjonarek,
„których dziewictwo dla Królestwa Bo¿ego wyra¿a siê w ró¿norakich owocach macierzyñstwa duchowego. W³aœnie misja ad gentes daje im rozleg³e pole do «oddania siebie w mi³oœci w sposób zupe³ny i niepodzielny». Przyk³ad i aktywnoœæ kobiety bêd¹cej dziewic¹ poœwiêcon¹ mi³oœci Boga i bliŸniego, zw³aszcza najubo¿szego, s¹ niezbêdne jako znak ewangeliczny wœród tych ludów i kultur, gdzie kobieta musi jeszcze przebyæ d³ug¹ drogê dla osi¹gniêcia ludzkiego rozwoju i wyzwolenia”29.
22. Od czasów apostolskich misjonarzami byli tak¿e ludzie œwieccy. Prawo do podejmowania przez œwieckich dzia³alnoœci misyjnej ad gentes wynika z chrztu i bierzmowania, przez które otrzymuj¹ oni, w sobie w³aœciwym wymiarze, udzia³ w potrójnym
urzêdzie Jezusa Chrystusa — kap³añskim, prorockim i królewskim30.
Wspó³praca misyjna

Œw. Teresa od
Dzieci¹tka Jezus
wzorem wspó³odpowiedzialnoœci za misje

23. Wspó³odpowiedzialnoœæ za misje jest prawem i obowi¹zkiem poszczególnych wiernych i ca³ych wspólnot koœcielnych. Znakomicie pojê³a to i zrealizowa³a œw.
Teresa od Dzieci¹tka Jezus, która w 1927 roku zosta³a og³oszona Patronk¹ Misji,
chocia¿ nigdy na misjach nie pracowa³a. Jak stwierdzi³ Jan Pawe³ II, „Teresa Martin,
karmelitanka bosa z Lisieux, ¿arliwie pragnê³a byæ misjonark¹. I by³a ni¹ […]. Sam
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Pan Jezus ukaza³ jej, w jaki sposób mo¿e realizowaæ to powo³anie: ¿yj¹c w pe³ni przykazaniem mi³oœci, mia³a zanurzyæ siê w samym sercu misji Koœcio³a, wspieraæ tajemnicz¹ moc¹ modlitwy i komunii g³osicieli Ewangelii. […] Droga, jak¹ sz³a, aby osi¹gn¹æ ten idea³ ¿ycia, nie by³a drog¹ wielkich dokonañ, które s¹ udzia³em nielicznych,
ale przeciwnie — drog¹ dostêpn¹ dla wszystkich, «ma³¹ drog¹» ufnoœci i ca³kowitego
zawierzenia siebie ³asce Bo¿ej”. W ten sposób œw. Teresa „realizowa³a prawdê, któr¹
przypomnia³ Sobór Watykañski II, nauczaj¹c, ¿e Koœció³ jest ze swej natury misyjny.
Nie tylko ci, którzy wybrali ¿ycie misyjne, ale wszyscy ochrzczeni s¹ w jakiœ sposób
pos³ani ad gentes”31.
24. Udzia³ w misjach nie ogranicza siê zatem do szczególnych dzia³añ, ale jest
oznak¹ dojrza³oœci wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Wierz¹cy, pozostaj¹c w swoim œrodowisku ¿ycia i wiary, mo¿e i powinien modliæ siê za misje i o powo³ania misyjne,
ofiarowaæ w tej intencji swoje cierpienia, w³¹czaæ siê w pracê Papieskich Dzie³ Misyjnych, wspieraæ je finansowo, a tak¿e pomagaæ misjonarzom ze swojej diecezji. Pomoc
tê œwiadczy siê, œledz¹c z zainteresowaniem ich dzia³alnoœæ, koresponduj¹c z nimi,
odpowiadaj¹c w miarê mo¿liwoœci na ich potrzeby, a kiedy wracaj¹, przyjmuj¹c ich
z tak¹ sam¹ radoœci¹, z jak¹ pierwsze wspólnoty chrzeœcijañskie przyjmowa³y i s³ucha³y Aposto³ów opowiadaj¹cych, jak wiele Bóg zdzia³a³ przez ich g³oszenie Ewangelii (por. Dz 14, 27)32.
25. Istotnym elementem wspó³odpowiedzialnoœci za misje jest formacja misyjna. „Pracy tej — stwierdza Jan Pawe³ II — nie nale¿y bynajmniej pojmowaæ jako
marginalnej, ale trzeba stawiaæ j¹ w centrum ¿ycia chrzeœcijañskiego. Tematyka misyjna mo¿e stanowiæ ogromn¹ pomoc dla nowej ewangelizacji narodów chrzeœcijañskich: œwiadectwo misjonarzy jest bowiem poci¹gaj¹ce równie¿ dla tych, którzy s¹
daleko”33.
26. Chorzy i niepe³nosprawni maj¹ uprzywilejowane miejsce w dziele wspó³pracy misyjnej przez udzia³ w zbawczym cierpieniu Chrystusa Pana (por. Kol 1, 24).
27. Obowi¹zek formowania Koœcio³a z natury swej misyjnego, ¿yj¹cego duchem
misyjnym i otwartego na misje, spoczywa przede wszystkim na kap³anach. Troska Koœcio³a o ca³¹ ludzkoœæ winna towarzyszyæ im podczas codziennej Ofiary Eucharystycznej i Liturgii Godzin. W swej pracy duszpasterskiej powinni budziæ i podtrzymywaæ
wœród wiernych gorliwoœæ ewangelizacyjn¹, a zw³aszcza uczyæ modlitwy za misje. Ich
wa¿nym obowi¹zkiem jest te¿ ukazywanie rodzinom chrzeœcijañskim koniecznoœci
i zaszczytu pielêgnowania powo³añ misyjnych wœród swych synów i córek. Powo³ania
misyjne s¹ „nieomylnym znakiem ¿ywotnoœci danego Koœcio³a”. Kap³ani winni nadto dbaæ o podtrzymywanie wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej zapa³u misyjnego przez
propagowanie Dzie³ Misyjnych. Ich obowi¹zkiem jest wreszcie budzenie ofiarnoœci
wœród wiernych. Sobór stwierdza dobitnie: „niech siê nie wstydz¹ prosiæ [wiernych]
o ja³mu¿nê, stawszy siê niejako ¿ebrakami dla Chrystusa i zbawienia dusz”34.
28. W dziele o¿ywiania ducha misyjnego g³ówne zadanie spoczywa na Papieskich
Dzie³ach Misyjnych. Cztery Dzie³a Papieskie maj¹ jeden wspólny cel, którym jest rozbudzanie w Ludzie Bo¿ym poczucia odpowiedzialnoœci za powszechn¹ misjê Koœcio³a. Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e nale¿y im siê pierwszeñstwo w organizowaniu wspó³pracy misyjnej, poniewa¿ s¹ stosownym œrodkiem wpajania katolikom od dzieciñstwa ducha misyjnego, zbierania dobrowolnych ofiar na rzecz misji, utrzymywania kontaktu
z misjonarzami i budzenia powo³añ misyjnych35.
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Bezpoœrednim i szczególnym celem Papieskiej Unii Misyjnej, za³o¿onej w 1916
roku, jest formacja misyjna kap³anów, zakonników i zakonnic, którzy ze swej strony
winni troszczyæ siê o ni¹ we wspólnotach chrzeœcijañskich. Ponadto Unia zmierza do
krzewienia w diecezjach, parafiach i instytutach ¿ycia konsekrowanego innych Dzie³
Papieskich.
Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, powo³ane do ¿ycia w 1822 roku, podejmuje troskê o o¿ywienie ducha misyjnego doros³ych. Jego g³ównym zadaniem jest
animacja misyjna istniej¹cych ruchów i stowarzyszeñ katolickich.
Papieskie Dzie³o Œwiêtego Piotra Aposto³a, powsta³e w 1889 roku, stawia sobie jako g³ówne cele budzenie œwiadomoœci misyjnej m³odzie¿y, wspieranie powo³añ w krajach misyjnych oraz niesienie pomocy materialnej seminarzystom w tych
krajach.
Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci, które prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ od 1843 roku, skutecznie krzewi ducha misyjnego wœród najm³odszych katolików. Dziêki dzia³alnoœci tej organizacji, dzieci staj¹ siê „ma³ymi misjonarzami” w swoim œrodowisku,
a w myœl has³a „Dzieci pomagaj¹ dzieciom” — na ca³ym œwiecie.
29. Wspó³praca misyjna poszerza siê dziœ o nowe formy. S¹ one zwi¹zane z rozwojem komunikacji oraz ze zjawiskiem przemieszczania siê ludzi, migracji zarobkowej, ucieczek spowodowanych przeœladowaniami etnicznymi i religijnymi.
30. Powszechnym zjawiskiem jest dzisiaj turystyka o charakterze miêdzynarodowym. Stanowi ona fakt pozytywny, gdy — unikaj¹c rozrzutnoœci i ostentacji —
uprawia siê j¹ z nastawieniem pe³nym szacunku dla odwiedzanych ludzi, ich tradycji
i kultury, w celu wzajemnego ubogacenia. Od turystów chrzeœcijañskich wymaga siê
jednak, aby byli tak¿e œwiadkami wiary i mi³oœci Chrystusowej wobec przedstawicieli innych narodów i religii. W miarê mo¿liwoœci powinni zaznajamiaæ siê z ¿yciem
miejscowych misjonarzy i formowanych przez nich wspólnot chrzeœcijañskich. Zas³uguje na pochwa³ê odwiedzanie placówek misyjnych, zw³aszcza przez ludzi m³odych, którzy udaj¹ siê tam, aby s³u¿yæ, a przez to doœwiadczaæ prawdziwego ¿ycia
chrzeœcijañskiego36.
31. Liczni chrzeœcijanie, czêsto tak¿e Polacy, podejmuj¹c pracê okresow¹, udaj¹
siê na tereny, gdzie chrzeœcijañstwo jest nieznane, a niekiedy przeœladowane. Pobyt
i praca w takich krajach stanowi sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa. „W pierwszych
wiekach — podkreœla Jan Pawe³ II — chrzeœcijañstwo rozszerzy³o siê przede wszystkim dlatego, ¿e chrzeœcijanie podró¿uj¹c lub osiedlaj¹c siê w regionach, gdzie jeszcze
nie g³oszono Chrystusa, z odwag¹ dawali œwiadectwo swej wierze i zak³adali tam
pierwsze wspólnoty”37.
32. Coraz liczniejsi mieszkañcy krajów misyjnych i wyznawcy religii niechrzeœcijañskich osiedlaj¹ siê w krajach o dawnej tradycji chrzeœcijañskiej, zmuszeni do tego
przez niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê polityczn¹ lub gospodarcz¹, panuj¹c¹ w miejscach ich
pochodzenia. Du¿a liczba takich osób zamieszkuje wielkie miasta europejskie i amerykañskie. Ich obecnoœæ stanowi powa¿ne wyzwanie misyjne dla miejscowych wspólnot koœcielnych. Koœció³ coraz wyraŸniej widzi potrzebê odpowiedniego ich przyjêcia, dzielenia siê dobrami, zatroszczenia siê o potrzeby duchowe (nawet zwi¹zane
z praktykowaniem ich religii), dialogu, s³u¿by, dawania œwiadectwa i bezpoœredniego
g³oszenia Ewangelii38.
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WCZORAJ I DZIŒ MISJI
33. „Dzie³o ewangelizacji i g³oszenia Dobrej Nowiny na naszych ziemiach zawdziêczamy synom narodów, które wczeœniej od naszych przodków przyjê³y
chrzest. Œw. Wojciech czy pierwsi mêczennicy polscy s¹ wymownym przyk³adem tego, ¿e ewangelizacja w swojej najg³êbszej warstwie jest dzieleniem siê Chrystusem
«a¿ po krañce ziemi» (Dz 1, 8), które wymaga daru z siebie. Taka jest logika ewangelizacji zapocz¹tkowanej przez Jezusa i podjêtej przez Aposto³ów. Tak¹ ma postaæ
dzisiaj i po wsze czasy. Koœció³ w Polsce mia³ i ma wielki wk³ad w dzie³o misyjne”39. Synod Plenarny z czci¹ pochyla siê nad tym wk³adem i ukazuje jego najpiêkniejsze karty.

Wdziêcznoœæ
i zobowi¹zanie

Misje polskie w Pierwszej Rzeczpospolitej i w czasach rozbiorów
34. Od zarania chrzeœcijañstwa Polska, sama potrzebuj¹c misji i misjonarzy, popiera³a misje wœród pogan. Dowodem tego jest misja œw. Wojciecha do Prus w 997
roku. By³a ona wyposa¿ona i wspierana przez Boles³awa Chrobrego. Król ten równie¿
wykupi³ cia³o mêczennika i sprowadzi³ je do Gniezna. Wœród pierwszych misjonarzy,
którzy przygotowywali siê do g³oszenia Ewangelii i w 1003 roku ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ ko³o Miêdzyrzecza Wielkopolskiego, by³o trzech Polaków: Mateusz, Izaak
i Kryspin. Wielkie zas³ugi dla nawrócenia Pomorza w XII wieku po³o¿y³ ksi¹¿ê Boles³aw Krzywousty. Opactwo cystersów w £eknie, za³o¿one w 1143 roku, mia³o na
celu misje wœród Prusów. W 1215 roku papie¿ Innocenty III ustanowi³ osobne biskupstwo dla Prus w Zantyrze, z biskupem Chrystianem z klasztoru w £eknie na
czele. Biskupstwo to jurysdykcyjnie by³o zale¿ne od arcybiskupa gnieŸnieñskiego.
Benedykt Polak bra³ udzia³ w misji Papie¿a Innocentego IV do chana mongolskiego
w Karakorum w latach 1245–1247.
35. Protektorami misji na Litwie byli: biskup krakowski Jan Prandota (†1266),
arcybiskupi metropolici gnieŸnieñscy Jaros³aw Bogoria (†1374) i Miko³aj Tr¹ba
(†1422) oraz rektor Akademii Krakowskiej Pawe³ W³odkowic (†1435). Sam chrzest
Litwy by³ zas³ug¹ œw. Jadwigi Królowej i jej ma³¿onka W³adys³awa Jagie³³y, namaszczonego i ukoronowanego na króla Polski. Misje na Litwie prowadzili g³ownie polscy franciszkanie. Franciszkaninem by³ równie¿ pierwszy biskup wileñski Andrzej Jastrzêbiec (†1388).
36. W XVII wieku Polska przejê³a opiekê nad misj¹ w Persji, dziêki czemu od
1638 roku do pocz¹tków XVIII wieku pracowa³o tam 11 polskich misjonarzy jezuitów i 7 karmelitów. Pierwszym polskim misjonarzem w Japonii by³ jezuita Wojciech
Mêciñski, zmar³y œmierci¹ mêczeñsk¹ w 1643 roku. W misji chiñskiej w XVII wieku tak¿e brali udzia³ polscy jezuici: Andrzej Rudomin, Miko³aj Smogulecki, Micha³
Piotr Boym oraz Jan Chrzciciel B¹kowski. £¹czyli oni zak³adanie Koœcio³a z rozwojem kultury tego narodu.
W XVII wieku w Goa dzia³ali polscy karmelici bosi: Hieronim Drzewiecki
(†1695), Dionizy od Jezusa Miliñski (†1673) i Miko³aj z Bibersztyna Kazimierski
(†1661). O. Florencjusz od Jezusa Nazareñskiego Szostak (†1773) pracowa³
w Malabarze. W 1748 roku zosta³ on biskupem koadiutorem, a w 1750 roku ordynariuszem diecezji w Verapoly.
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Wczoraj i dziœ misji

W XIX wieku w Indiach pracowali kapucyni: Florian Topolnicki (†1842), Feliks
Studziñski i Emanuel Jan S³owik oraz jezuici ks. Micha³ Twardowski (†1891) i brat
Bronis³aw Ga³kowski.
37. Jezuita Maksymilian Ry³³o, rektor Urbanianum w Rzymie, opracowa³ plan wikariatu apostolskiego Afryki Œrodkowej. Wikariat zosta³ utworzony w 1845 roku,
a ks. Ry³³o zosta³ jego pierwszym prowikariuszem. Opracowa³ on tak¿e plan ewangelizacji „czarnej” Afryki, przyjêty przez Œwiêt¹ Kongregacjê Rozkrzewiania Wiary.
Zmar³ podczas podró¿y misyjnej po Nilu w 1848 roku.
Polscy jezuici z prowincji ma³opolskiej z ks. Emanuelem Gabryelem na czele rozpoczêli w 1880 roku pracê w Dolnej Zambezji, dzisiejszym Mozambiku, a w póŸniejszych latach tak¿e w Górnej Zambezji, nazwanej póŸniej pó³nocn¹ Rodezj¹, a wreszcie Zambi¹. Tam w³aœnie w 1924 roku powsta³a prefektura apostolska Broken Hill
z jezuit¹ ks. Bronis³awem Wolnym SJ, prefektem apostolskim, na czele. W 1946 roku zosta³a ona przekszta³cona w wikariat apostolski, a w 1959 roku w metropoliê. Jej
pierwszym arcybiskupem zosta³ Adam Koz³owiecki, jezuita, by³y wiêzieñ Dachau, powo³any w 1997 roku do godnoœci kardynalskiej.
38. Prymas Polski Mieczys³aw Halka Ledóchowski, wygnany z Gniezna i Poznania, by³ w latach 1892–1902 prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Na
jego wniosek Delegatem Apostolskim w Indiach zosta³ arcybiskup W³adys³aw Micha³ Zaleski, tytularny Patriarcha Antiocheñski. Za³o¿y³ on w 1893 roku w Kandy
na Cejlonie pierwsze Ogólnoindyjskie Seminarium Duchowne, przeniesione
w 1955 roku do Puna. Formacja rodzimych kap³anów przyœpieszy³a dojrzewanie Koœcio³a w Indiach.
39. Polscy jezuici pracowali tak¿e na Madagaskarze. Wyró¿ni³ siê wœród nich
aposto³ trêdowatych S³uga Bo¿y ks. Jan Beyzym (1899–1912), który wybudowa³ na
wyspie pierwszy szpital dla trêdowatych ze sk³adek spo³eczeñstwa polskiego. Pierwsza polska Siostra Mi³osierdzia imieniem Ma³gorzata przyby³a na Madagaskar jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny œwiatowej.
40. Dzia³alnoœæ misyjn¹ prowadzili równie¿ inni Polacy nale¿¹cy do niemieckich
i austriackich prowincji zakonnych, a tak¿e polscy emigranci z prowincji zakonnych
amerykañskich i kanadyjskich: ojcowie biali, oblaci œw. Franciszka Salezego, trapiœci
z Marianhill, misjonarze Ducha Œwiêtego, oblaci Maryi Niepokalanej, pallotyni, werbiœci, wœród których wyró¿ni³ siê ks. Jan Grycman SVD, wspó³pracownik ks. Paw³a
Schebesty SVD.
Dzia³alnoœæ misyjna w latach 1918–1989

Misjonarze
okresu miêdzywojennego

41. W okresie miêdzywojennym na misjach pracowa³o 263 ojców i braci z 10
zgromadzeñ mêskich oraz 210 polskich sióstr zakonnych z 8 zgromadzeñ ¿eñskich.
W 1928 roku polscy oblaci Maryi Niepokalanej objêli misjê na Cejlonie. Brat
Stanis³aw Wyryma pracowa³ na wyspie 57 lat, natomiast ojcowie Emil Pomyko³ i Andrzej Cierpka po 50 lat. Ojciec Leon Mokwa przez 50 lat prowadzi³ dzia³alnoœæ misyjn¹ wœród Eskimosów i pó³nocnokandyjskich Indian. Tych ostatnich ewangelizowa³ tak¿e S³uga Bo¿y brat Antoni Kowalczyk OMI. Od 1929 roku w Chinach pracowali polscy Misjonarze œw. Wincentego a Paulo. Ks. Ignacy Krauze CM, wyœwiêcony w 1944 roku na biskupa, zosta³ w 1946 roku wygnany z Chin i pracowa³ a¿ do
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œmierci w Brazylii. Œw. Maksymilian Maria Kolbe wraz z grup¹ franciszkanów konwentualnych za³o¿y³ w 1930 roku japoñski Niepokalanów. Brat Zenon ¯ebrowski
prze¿y³ tam w 1945 roku wybuch bomby atomowej. Polscy bernardyni z prowincji
krakowskiej w 1931 roku objêli misjê na Sachalinie.
W 1928 roku siostry s³u¿ebniczki starowiejskie za³o¿y³y stacjê misyjn¹ w Chingombe w Górnej Rodezji (dzisiejsza Zambia). W gronie tych pierwszych misjonarek by³a lekarz medycyny siostra Krystyna Wi¹czek. Polskie franciszkanki Misjonarki Maryi pracowa³y na misjach w Chinach. Siostra Wanda Kiciñska, przebywaj¹ca
tam od 1936 roku, zosta³a wygnana w roku 1955.
42. W okresie miêdzywojennym rozwinê³a siê w Polsce wspó³praca misyjna. Powsta³ Misyjny Zwi¹zek Polek oraz Ko³o Misyjne Sodalicji Mariañskiej przy Uniwersytecie Poznañskim, za³o¿one w 1927 roku przez Kazimierê Berkanównê. Organizacje te zosta³y póŸniej przekszta³cone w Akademicki Zwi¹zek Misyjny. Nale¿a³a do
niego doktor Wanda B³eñska, lekarka–misjonarka w Ugandzie. W 1927 roku, pod
protektoratem S³ugi Bo¿ego kard. Augusta Hlonda, odby³ siê w Poznaniu Miêdzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny. Animatorami kongresu byli: ks. Kazimierz Kowalski, póŸniejszy biskup che³miñski, ks. Wojciech Turowski SAC, póŸniejszy genera³
pallotynów, oraz S³uga Bo¿y abp Antoni Julian Nowowiejski. W latach 1928–1939
w Poznaniu wychodzi³y „Annales Missiologicae”. W 1938 roku odby³ siê w tym mieœcie Krajowy Kongres Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, po³¹czony z wystaw¹
misyjn¹ w hali Targów Poznañskich.
43. Podstawowym narzêdziem budzenia ducha misyjnego i wspó³pracy z misjami by³y prê¿nie rozwijaj¹ce siê w okresie miêdzywojennym Papieskie Dzie³a Misyjne. Wœród nich wyró¿nia³ siê Zwi¹zek Misyjny Duchowieñstwa, obecnie Papieska
Unia Misyjna. Drugim wyró¿niaj¹cym siê dzie³em by³o Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary.
44. W ostatnich dziesiêcioleciach wyjazdy polskich duchownych na misje by³y
d³ugi czas utrudniane i ograniczane. W pierwszych latach powojennych
(1945–1957) do krajów misyjnych wyjecha³o 55 polskich misjonarzy. W latach
1958–1968 uda³o siê na tereny misyjne 252 misjonarzy. W 1969 roku pracowa³o na
misjach 575 polskich misjonarzy: 379 kap³anów, 59 braci zakonnych, 129 sióstr
oraz 8 osób œwieckich.
45. Po Soborze Watykañskim II grupa polskich misjonarzy werbistów wyjecha³a do Indonezji i Nowej Gwinei, potem tak¿e do Ghany i Zairu. Z czasem powsta³y ca³e okrêgi misyjne, powierzone polskim misjonarzom: oblaci Maryi Niepokalanej objêli je w Kamerunie i na Madagaskarze, pallotyni w Rwandzie. Polski
oblat O. Eugeniusz Jureczko OMI zosta³ biskupem Yokadoume w Kamerunie. Polscy misjonarze pe³nili tak¿e pos³ugê wikariuszy generalnych przy biskupach afrykañskich.
46. W 1967 roku zosta³a powo³ana do istnienia Komisja do Spraw Misji Episkopatu Polski. Wraz z Komisj¹ zosta³o stworzone Biuro Misyjne. W 1984 roku
w Warszawie powsta³o Centrum Formacji Misyjnej, póŸniej zaœ Instytut Misyjny
Laikatu.
47. W 1949 roku w³adze pañstwowe zawiesi³y dzia³alnoœæ Papieskich Dzie³
Misyjnych. Próby odbudowy zniszczonych struktur tych organizacji podj¹³ bp Jan
Wosiñski, który stan¹³ na ich czele w 1963 roku. Faktyczn¹ dzia³alnoœæ mog³y jed-
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nak one podj¹æ dopiero po odzyskaniu suwerennoœci w 1989 roku, uzyskuj¹c osobowoœæ prawn¹.
Misje polskie i wspó³praca misyjna po roku 1989
Misjonarze
i misjonarki

Papieska
Unia Misyjna

Papieskie Dzie³o
Rozkrzewiania
Wiary
Papieskie Dzie³o
Œw. Piotra
Aposto³a
Papieskie Dzie³o
Misyjne Dzieci

Sympozja
i kongresy
misyjne

48. W 1997 roku na misjach pracowa³o 1 835 polskich misjonarzy i misjonarek. W gronie tym by³o 488 sióstr zakonnych (2 proc. ogó³u sióstr) oraz 1 079 misjonarzy (oko³o 10 proc. zakonników). Najwiêksza liczba misjonarek pochodzi ze
zgromadzeñ franciszkanek Misjonarek Maryi (57), s³u¿ebnic Ducha Œwiêtego (53)
i s³u¿ebniczek starowiejskich (33). Wœród misjonarzy najwiêcej jest werbistów
(223), salezjanów (103), franciszkanów (97), redemptorystów (75), pallotynów
(68) i oblatów Maryi Niepokalanej (55). W stosunku do lat przedwojennych
zmniejszy³ siê udzia³ braci zakonnych w misjach. Najwiêksze grono stanowi¹ bracia
werbiœci (76) i franciszkanie (24). Cztery ¿eñskie zakony klauzurowe: klaryski,
karmelitanki, kapucynki i wizytki daj¹ œwiadectwo ¿ycia wiary wobec œwiata niechrzeœcijañskiego.
Na misjach pracuje 232 polskich ksiê¿y diecezjalnych. Stanowi to nieco ponad
1 proc. polskiego duchowieñstwa diecezjalnego. Dzia³alnoœæ misyjn¹ prowadzi tak¿e 17 misjonarzy œwieckich, przygotowanych w Centrum Formacji Misyjnej i pos³anych przez swych biskupów.
Zarówno liczba duchownych, jak i œwieckich misjonarzy z Polski jest zbyt ma³a
w porównaniu z innymi krajami.
49. Papieska Unia Misyjna koncentruje swe dzia³ania g³ównie na formacji misyjnej kleryków. Organizuje sympozja kleryckie, spotkania formacyjne w seminariach
duchownych i seminaryjne „wakacje z misjami”. W dzia³alnoœæ Unii w³¹cza siê coraz wiêksza liczba duchownych przez odprawianie tzw. intencji misyjnych, fundowanie stypendiów mszalnych dla misjonarzy, bratni¹ pomoc kap³anom i siostrom pochodz¹cym z Koœcio³a lokalnego. Dzia³alnoœæ ta jest niewspó³mierna do mo¿liwoœci
Koœcio³a w Polsce.
50. Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary jest na etapie poszukiwania w³aœciwych form dzia³alnoœci. Wspiera misjonarzy duchowo i materialnie, podejmuje
wspó³pracê z ko³ami ¿ywego ró¿añca, popularyzuje ideê misyjn¹ w czasopiœmie „Misje Dzisiaj”.
51. Papieskie Dzie³o œw. Piotra Aposto³a posiada dopiero w kilkunastu diecezjach m³odzie¿owe ko³a misyjne. W 1997 roku odby³ siê w Niepokalanowie I Ogólnopolski Kongres Misyjny M³odzie¿y.
52. Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci skupia oko³o 100 000 dzieci i jest najliczniejsz¹ katolick¹ organizacj¹ dzieciêc¹ w Polsce. Dzie³o s³u¿y o¿ywianiu ducha
misyjnego dzieci przez comiesiêczne nabo¿eñstwa misyjne, regularne spotkania
grupy misyjnej, pisanie listów do misjonarzy, wysy³anie paczek, zbieranie znaczków,
organizowanie loterii i „kolêdowanie misyjne”. Dzie³o wydaje czasopismo „Œwiat
Misyjny”.
53. W 1991 roku w Czêstochowie odby³o siê Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne, a w 1992 roku równie¿ na Jasnej Górze II Krajowy Kongres Misyjny. Liczne
sympozja i spotkania poœwiêcone tematyce misyjnej zorganizowa³ Referat Misyjny
Ksiê¿y Werbistów w Pieniê¿nie.
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54. Œwiatowe Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze w³¹cza siê w dzie³o animacji
misyjnej przez Wystawê Misyjn¹ i sta³y dy¿ur misjonarzy oraz animatorów.
55. Du¿e zas³ugi w pog³êbianiu rodzimej teologii misji ma specjalizacja misjologiczna na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Oœrodek
jasnogórski
Specjalizacja misjologiczna ATK

ZADANIA MISYJNE KOŒCIO£A W POLSCE
Odpowiedzialnoœæ za misje w sensie œcis³ym
56. W 1987 roku Jan Pawe³ II sformu³owa³ program dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a w Polsce: „[…] «sprawa dzia³alnoœci misyjnej jest najwa¿niejszym i najœwiêtszym
zadaniem Koœcio³a», jak czytamy w soborowym Dekrecie „Ad gentes divinitus”40.
Zwracaj¹ siê do mnie czêsto biskupi z ró¿nych stron œwiata z proœb¹ o misjonarzy
z Polski. K³adê wiêc wam na sercu tê sprawê. Zachêcajcie swoje wspólnoty, aby hojnie
otwiera³y siê na dzia³alnoœæ misyjn¹ Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie. Nic bowiem
tak nie dynamizuje ¿ycia koœcielnego i nie przyczynia siê do budzenia powo³añ, jak
dawanie g³osicieli Chrystusa ludziom, którzy nie znaj¹ Jego nauki. […] Pragnê skierowaæ s³owa wielkiego uznania dla ofiarnej pracy naszych misjonarzy: kap³anów, zakonników, zakonnic, cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego i wiernych œwieckich, którzy oddali siê ca³kowicie na s³u¿bê ewangelizacji. Wspierajmy ich gor¹c¹ modlitw¹, aby g³oszenie Dobrej Nowiny przynios³o na terenach misyjnych, dziêki ³asce
Bo¿ej, upragnione skutki”41.
57. Sprawa dzia³alnoœci misyjnej powinna znaleŸæ w³aœciwe miejsce w ogólnopolskich programach duszpasterskich, katechetycznych i homiletycznych. Z wyobraŸni¹ p³yn¹c¹ z wiary nale¿y ³¹czyæ wszystkie wymiary ewangelizacji: duszpasterski, reewangelizacyjny i misyjny.
58. Koœció³ w Polsce musi uœwiadamiaæ sobie odpowiedzialnoœæ za budzenie
powo³añ misyjnych. Nie wolno marnowaæ powo³añ przez kierowanie kap³anów, zakonników lub zakonnic do zadañ, do których œwiêcenia czy konsekracja nie s¹ potrzebne. Mo¿e temu skutecznie zapobiec podejmowanie przez diecezje i instytuty
¿ycia konsekrowanego wspó³pracy z biskupami na terenach misyjnych. Opatrznoœæ
Bo¿a czêsto w dziejach Koœcio³a powo³ywa³a na misjonarzy wiêksz¹ liczbê duchownych z jednego narodu, na przyk³ad z Hiszpanii, Francji, Holandii czy W³och. Wydaje siê, ¿e dzisiaj ta odpowiedzialnoœæ za posy³anie nowych misjonarzy spoczywa
w znacznej mierze na Polsce. W tym kontekœcie Synod przypomina s³owa Jana Paw³a II, zachêcaj¹cego „Biskupów i Konferencje Episkopatów, by wielkodusznie realizowali Wskazania wydane przez Kongregacjê do spraw Duchowieñstwa, które dotycz¹ wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami partykularnymi, a szczególnie lepszego rozmieszczenia duchowieñstwa w œwiecie”42. Odpowiadaj¹c na ten apel, nale¿y wyraŸnie zwiêkszyæ w nadchodz¹cych latach liczbê polskich misjonarzy zakonników, zakonnic, ksiê¿y diecezjalnych oraz ludzi œwieckich, pracuj¹cych w krajach Afryki,
Ameryki £aciñskiej, Azji i Oceanii.
59. Synod wzywa do stworzenia funduszu pomocy dzie³om misyjnym Koœcio³a
w Polsce, na wzór dzie³a Adveniat. Koœció³ w Polsce, który przez wiele lat korzysta³
i wci¹¿ jeszcze korzysta z hojnego wsparcia niektórych Koœcio³ów z krajów bogatych,
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nie jest tak ubogi, aby nie móg³ wspomagaæ najubo¿szych. Du¿¹ czêœæ funduszu nale¿a³oby corocznie przeznaczaæ na realizacjê konkretnego programu ewangelizacyjno–charytatywnego w danym kraju misyjnym. Program powinien byæ w pogl¹dowy
sposób przedstawiony we wszystkich polskich parafiach. Pozosta³a czêœæ funduszu
winna byæ przeznaczona na kszta³cenie misjonarzy, w tym tak¿e œwieckich.
60. Nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia liczby osób studiuj¹cych misjologiê oraz religiologiê w kraju i za granic¹. Przypomina siê, ¿e w Ratio studiorum polskich seminariów duchownych religiologia jest przedmiotem obowi¹zkowym, misjologiê zaœ zaliczono do przedmiotów fakultatywnych. Obu przedmiotom nale¿y nadaæ wy¿sz¹ rangê. W ka¿dym seminarium powinien istnieæ kr¹g misyjny alumnów, œciœle wspó³pracuj¹cy z Papiesk¹ Uni¹ Misyjn¹.
61. Wiêksz¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ przygotowanie duchownych i œwieckich do
pracy misyjnej. S³u¿y temu synodalny postulat powo³ania Instytutu Dzie³ Misyjnych
Koœcio³a43. Instytut powinien staæ siê centrum formacji misyjnej Koœcio³a w Polsce.
Jego czêœæ mog³oby stanowiæ Seminarium Misyjne Fidei donum.
62. W przygotowaniu polskich misjonarzy nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na
ich otwartoœæ na tradycjê narodów, do których s¹ posy³ani, wartoœci i dorobek miejscowych wspólnot chrzeœcijañskich oraz zdolnoœæ wspó³pracy z innymi misjonarzami.
W œwietle nauczania Jana Paw³a II „misjonarz jest bratem wszystkich, ma w sobie ducha Koœcio³a, jego otwartoœæ i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zw³aszcza dla najmniejszych i najubo¿szych. W ten sposób przekracza granice i podzia³y rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem mi³oœci Bo¿ej w œwiecie, która nie wyklucza ani nie wyró¿nia nikogo”44. Uwagi te odnosz¹ siê w szczególny sposób do kap³anów udaj¹cych siê na pracê duszpastersk¹ do krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.
W duchu ekumenizmu winni oni szukaæ wspó³pracy z duchownymi i wiernymi prawos³awnymi, nios¹c im w miarê swoich mo¿liwoœci pomoc duchow¹ i materialn¹.
63. Troska o duchowe i materialne wspieranie posy³anych z danego Koœcio³a lokalnego misjonarzy i misjonarek nale¿y do œcis³ych obowi¹zków biskupa diecezjalnego. Misjonarze, którzy przybywaj¹ do kraju na leczenie lub odpoczynek, powinni zostaæ otoczeni wszechstronn¹ opiek¹. Ponadto, wykorzystuj¹c ich obecnoœæ, nale¿y
uzyskaæ dok³adne wiadomoœci o warunkach, w jakich pracuj¹, zapraszaæ z homiliami
i konferencjami, pomagaæ w zakupie potrzebnego na misjach sprzêtu i leków.
Troska o Papieskie Dzie³a Misyjne

Zachêta do wspó³tworzenia Papieskich
Dzie³ Misyjnych
Potrzeba
rozwijania
Unii Misyjnej
Dzie³a Papieskie
w szko³ach
Wspó³pr. ruchów
z Dzie³. Papieskimi

64. Ze szczególn¹ trosk¹ nale¿y wspieraæ Papieskie Dzie³a Misyjne. Synod zachêca duszpasterzy do tworzenia, we wspó³pracy z dyrekcj¹ krajow¹, ich struktur
w parafiach.
65. Synod zwraca siê do ksiê¿y, zakonników i seminarzystów z proœb¹ o wstêpowanie w szeregi Unii Misyjnej i o¿ywianie jej dzia³alnoœci przez systematyczn¹ modlitwê za misje, odprawianie misyjnych intencji mszalnych i krzewienie ducha misyjnego w swoich wspólnotach.
66. Szko³y wszystkich stopni powinny zostaæ objête dzia³alnoœci¹ Papieskiego
dzie³a Misyjnego Dzieci i Papieskiego Dzie³a œw. Piotra Aposto³a.
67. Synod Plenarny zachêca cz³onków ruchów i stowarzyszeñ katolickich do podejmowania wspó³pracy z Papieskimi Dzie³ami Misyjnymi.
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Inne formy wspó³pracy misyjnej
68. Obowi¹zkiem Koœcio³ów lokalnych jest wype³nianie duchem misyjnym ¿ycia i dzia³alnoœci parafii, stowarzyszeñ i grup, zw³aszcza m³odzie¿owych. Nale¿y informowaæ o pracy misjonarzy i ich potrzebach przez redagowanie czasopism misyjnych, specjalne programy radiowe i telewizyjne oraz inne pomoce audiowizualne. Synod zobowi¹zuje czasopisma i rozg³oœnie katolickie do budzenia ¿arliwoœci misyjnej
przez sprzyjanie kontaktom czytelników i s³uchaczy z misjonarzami, organizowanie
konkursów i zbiórek oraz wsparcia modlitewnego.
69. Szczególnie gor¹co Koœció³ zaprasza do pracy misyjnej ruchy koœcielne. „Ruchy te — jeœli w³¹czaj¹ siê z pokor¹ w ¿ycie Koœcio³ów lokalnych i zostaj¹ przyjête serdecznie przez biskupów i kap³anów w strukturach diecezjalnych i parafialnych — stanowi¹ prawdziwy dar Bo¿y dla nowej ewangelizacji i dla dzia³alnoœci misyjnej we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu”45. Dlatego zachêca siê, aby w ca³ym swoim bogactwie
by³y one szerzone i wykorzystywane w dziele ewangelizacji.
70. Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na to, aby nie przedstawiaæ dzia³alnoœci
misyjnej „w sposób zawê¿ony, tak jakby by³a ona g³ównie pomoc¹ dla ubogich, wk³adem w wyzwolenie uciœnionych, popieraniem rozwoju, obron¹ praw cz³owieka. Koœció³ misyjny anga¿uje siê tak¿e w te dziedziny, ale jego podstawowe zadanie jest inne: ubodzy odczuwaj¹ g³ód Boga, a nie tylko chleba i wolnoœci, dzia³alnoœæ zaœ misyjna musi przede wszystkim dawaæ œwiadectwo i g³osiæ zbawienie w Chrystusie, zak³adaj¹c Koœcio³y lokalne, które staj¹ siê potem narzêdziami wyzwolenia pod ka¿dym
wzglêdem”46.
71. W kszta³towaniu postawy systematycznej troski o misje pomocne jest przestrzeganie „kalendarza misyjnego”. W niedzielê po Nowym Roku nale¿y w parafiach
obchodziæ Misyjny Dzieñ Dzieci. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego powinna byæ
dniem pomocy dzieci i m³odzie¿y krajów katolickich dla dzieci i m³odzie¿y krajów
misyjnych, zgodnie z has³em Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci: „Dzieci pomagaj¹ dzieciom”. W Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego nale¿y obchodziæ Misyjny Dzieñ Chorych. Niedziela po Pierwszej Komunii œwiêtej powinna byæ dniem
przyjêcia do Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci. W przedostatni¹ niedzielê paŸdziernika nale¿y wraz z ca³ym Koœcio³em obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Misyjny. Rozpoczyna on Tydzieñ Misyjny, podczas którego nale¿y zapoznawaæ wiernych z corocznym orêdziem papieskim, budziæ wra¿liwoœæ misyjn¹ i zbieraæ ofiary na misje.
72. Koœció³ w Polsce powinien coraz szerzej w³¹czaæ siê w europejskie inicjatywy na rzecz misji. Jedn¹ z najciekawszych takich inicjatyw jest stowarzyszenie „Dla
Chrystusa na ziemi, na wodzie i w powietrzu” (MIVA), zdobywaj¹ce fundusze na
œrodki transportu dla misjonarzy.
73. Synod zachêca stowarzyszenia œwieckich do kszta³towania postawy ¿yczliwoœci i spieszenia z niezbêdn¹ pomoc¹ prawno–administracyjn¹ i materialn¹ coraz liczniejszym uchodŸcom z krajów misyjnych. Œwieccy, ze wzglêdu na w³aœciwy im charakter udzia³u w misji Chrystusa w œwiecie, maj¹ szczególne powo³anie, aby g³osiæ
Zmartwychwsta³ego w tych okolicznoœciach i warunkach ¿ycia, w których tylko przez
nich ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê47. Do tych okolicznoœci i warunków ¿ycia nale¿y zaliczyæ m.in. pracê w urzêdach dla imigrantów, pracê na tzw. kontraktach zagranicznych i turystykê.
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II Polski Synod Plenarny

Koœció³ w Polsce, przynaglany s³owami Pielgrzyma Mi³oœci
Jana Paw³a II, pragnie z wszystkich si³ w³¹czyæ siê w „misyjny adwent nowego tysi¹clecia”. Zgromadzeni na II Synodzie Plenarnym biskupi, kap³ani, zakonnicy, zakonnice i œwieccy wzywaj¹
w perspektywie Wielkiego Jubileuszu wszystkich chrzeœcijan
i wyznawców innych religii w Polsce do krzewienia cywilizacji
¿ycia, mi³oœci i tolerancji, podejmowania wysi³ków zmierzaj¹cych do pokonywania relatywizmu etycznego i sekularyzmu.
Wszystkich ¿yj¹cych w naszej OjczyŸnie wyznawców religii niechrzeœcijañskich zapraszamy do szczerego dialogu i wspó³pracy
w tych dziedzinach. Pomni na bolesne doœwiadczenia naszej niedawnej przesz³oœci, do³¹czamy siê do apelu Jana Paw³a II, aby Jubileusz 2000 sta³ siê sposobnoœci¹ do przemyœlenia sprawy redukcji, jeœli nie ca³kowitej likwidacji zad³u¿enia miêdzynarodowego, które ci¹¿y na losach wielu narodów, zw³aszcza krajów
zwanych misyjnymi. Wyra¿amy jednoczeœnie gor¹ce pragnienie
o¿ywienia we wszystkich synach i córkach Koœcio³a w Polsce misyjnej troski o przekazywanie innym narodom œwiat³a Ewangelii
i radoœci wiary w Chrystusa. Maryi, Pani Czêstochowskiej, polecamy wszystkich polskich misjonarzy i misjonarki. Wzywamy
Was, abyœcie nie obawiaj¹c siê w¹tpliwoœci, przejawów niezrozumienia, odrzucenia i przeœladowania, rozbudzali ³askê swego niezwyk³ego charyzmatu i na wzór œw. Maksymiliana Kolbe i b³.
Marii Teresy Ledóchowskiej odwa¿nie szli drog¹ Chrystusa S³ugi. Zachêcamy ludzi m³odych do otwierania serc na wo³anie Pana: „IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody”. Ca³y Koœció³ w Polsce zobowi¹zujemy do ofiarnoœci na rzecz misji i modlitwy o to,
aby nadesz³a upragniona wiosna chrzeœcijañstwa.
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5 Sobór Watykañski II, Dekret o dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a, 2.
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