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Pierwszy tom niniejszego wydawnictwa ukazał się w roku 1928 pod tytułem: 
„Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych. Czasopismo Roczne Po-
święcone Zagadnieniom Misjologii” (t. 1-4). Od tomu piątego tytuł został 
zmieniony na „Annales Missiologicae. Roczniki Misjologiczne” i pod tym 
tytułem ukazało się kolejnych sześć tomów (t. 5-10, ostatni w roku 1938). 
W roku 2000 Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” w Poznaniu postanowił kontynuować wydawanie czasopisma, któ-
re zdobyło już określone miejsce w polskiej misjologii. Najpierw dwukrot-
nie ukazało się pod tytułem przyjętym w roku 1932, z wyraźnym dodaniem 
określenia wskazującego na środowisko, z którym się utożsamia: „Annales 
Missiologicae Posnanienses” (t. 11-12). Jednak z uwagi na pewne wątpliwości 
dotyczące poprawności gramatycznej łacińskiego tytułu – po dłuższych waha-
niach – po raz trzeci zmieniono tytuł: od tomu 13 (2003) przyjęto nazwę: „An-
nales Missiologici Posnanienses”. W latach 2001-2014 pismo ukazywało się 
w rytmie dwurocznym. Od numeru 19 (2014) redakcja przyjęła roczny rytm 
wydawniczy.
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WSTĘP

Redagowaniem „Annales Missiologici Posnanienses” przez kilka ostat-
nich lat (numery 19-21 niniejszego czasopisma) zajmował się o. dr hab. Paweł 
Zając OMI. Jednak na początku roku 2017 został mianowany przez superiora 
generalnego o. Luisa Lugena OMI prowincjałem Polskiej Prowincji Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W związku z tym musiał poświęcić się 
innym dziełom, których wymaga sprawowanie tego urzędu. Jako jego następ-
ca i nowy redaktor naczelny serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie, 
z jakim kierował Redakcją. Ojciec Paweł Zając, zapraszając do publikowania 
w czasopiśmie licznych autorów, pracujących nie tylko na europejskich uni-
wersytetach, ale i w innych liczących się ośrodkach naukowo-badawczych na 
świecie, przyczynił się do zwiększenia naukowego znaczenia rocznika.

W poprzednich numerach „Annales Missiologici Posnanienses” różnorod-
ność tematyki sprawiła, że zagadnienia misjologiczne poddane były interdy-
scyplinarnej refl eksji łączącej perspektywę: historyczną, etnologiczną, kultu-
roznawczą, pedagogiczną, oraz badania nad znaczeniem wolontariatu czy też 
posługi wśród chorych i ubogich. Misjologia jako nauka staje się dziś w wielu 
wypadkach adwokatem innych dyscyplin teologicznych, zwłaszcza eklezjo-
logii i dogmatyki, szczególnie trynitologii. To Bóg Trójjedyny jest przecież 
źródłem i zasadą misji Kościoła, w myśl koncepcji Missio Dei. Wielowymia-
rowość natury i historii misji często bywa więc przedmiotem badawczym wie-
lu dyscyplin naukowych. Stąd wielowątkowość i zróżnicowanie tematyczne 
treści artykułów prezentowanych w „Annales Missiologici Posnanienses” są 
jak najbardziej uzasadnione. 

Łamy rocznika są otwarte na teksty badaczy reprezentujących różne dzie-
dziny wiedzy, nie tylko typowo misjologicznej, ale także dotykających isto-
ty egzystencji człowieka, jego kultury, historii, środowiska, jakim jest spo-
łeczeństwo czy wspólnota religijna. Dlatego w bieżącym numerze 22 (2017) 
znajdziemy m.in. artykuł prof. Klausa Vellgutha z Aachen z Niemiec na temat 
nowych propozycji spojrzenia na istotę misji Kościoła. Mam nadzieję, że ten 
tekst będzie inspirował do dyskusji i opracowań innych badaczy poszuku-
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jących nowych perspektyw ujęcia misji Kościoła. Profesor Stephen Bevans 
SVD, członek Catholic Theological Union z Chicago w USA, w ciekawy spo-
sób przedstawia rolę przewodnika i pasterza we wspólnotach Kościoła w per-
spektywie misji trynitarnej i chrzcielnej. Na uwagę zasługuje także artykuł 
prof. Thierry’ego Meynarda jezuity z uniwersytetu Sun Yat-Sen w Guangdong 
Sheng w Chinach. Lektura tekstu odsłania przed czytelnikiem fascynującą hi-
storię Fan Shouyi, chińskiego katolika, przybyłego do Europy, który stał się je-
zuitą, a powróciwszy do swojej ojczyzny, odegrał znaczącą rolę w nawiązywa-
niu relacji przez Kościół z państwem chińskim. Interdyscyplinarność rocznika 
podkreślają dwa artykuły doktorantów z Instytutu Dialogu Kultury i Religii 
z ośrodka warszawskiego (UKSW), jeden z tych tekstów dotyczy teologii mi-
sji mormonów, a drugi dotyka istoty alawizmu (ruchu w nurcie islamu), który 
odgrywa współcześnie ważną rolę polityczną w Syrii. Nie zabrak ło wątku hi-
storycznego w artykule dra Aleksandra Bogolubowa z Piatigorska traktującym 
o losie Polaków i Kościoła na Kaukazie Północnym. Misjolog z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD w artykule 
Franciszkańscy misjonarze w Peru podejmuje refl eksję historyczną, koncen-
trując ją przede wszystkim na aspekcie normatywnym oraz gospodarczym, 
i wnikliwie prezentuje praktykę misjonarską oraz poszukiwania nowych tech-
nik pracy franciszkańskich misjonarzy. Współczesne spojrzenie na znaczenie 
i rolę inkulturacji w nowej ewangelizacji przedstawia mgr lic. Justyna Nowic-
ka, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.

W tym roku mija 25. rocznica powstania w środowisku poznańskim Fun-
dacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. To dzięki fi nansowemu 
wsparciu tej organizacji udało się w roku 2000 reaktywować powstałe w 1928 r. 
„Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce” dziś wydawane 
jako „Annales Missiologici Posnanienses”. Stąd artykuł o. dra Marcina Wrzo-
sa OMI, misjologa i redaktora naczelnego „Misyjnych Dróg”, na temat modeli 
pomocy misjom w działalności fundacji „Redemptoris Missio” w perspektywie 
minionych 25 lat (1992-2017). Natomiast w 90. rocznicę utworzenia w Polsce 
Akademickiego Ruchu Misyjnego mgr lic. Katarzyna Anna Mich, doktorantka 
misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjęła próbę 
analizy refl eksji teologicznej dotyczącej misyjnego zaangażowania studentów 
w dwudziestoleciu międzywojennym. W bieżącym numerze nie zabrakło kilku 
recenzji wartych odnotowania publikacji dotyczących historii misji Kościoła 
oraz w innych religiach. W dziale „Kronika” znajdziemy sprawozdania z dzia-
łalności organizacji zaangażowanych w sprawy misji.

Piotr Piasecki OMI 
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STEPHEN BEVANS
Catholic Theological Union

A Theology Of Leadership, Not Management: 
Trinitarian Mission And Baptismal Discipleship

Introduction: Leadership Today

Right at the beginning of his 2007 book, Spiritual Leadership, noted lay 
theologian Leonard Doohan writes that, today, “the understanding of leader-
ship and or experience of leaders have permanently changed, and the change is 
so great that both writers and practitioners refer to a paradigm shift, a transfor-
mation, an awakening, and others simply speak of ‘the new leadership.” (Doo-
han, 2) As the term implies, such “new leadership” “is not leadership in the 
way people have typically understood it” (Doohan, 35). In fact, some people 
who might have been thought of as leaders in years past, are no longer con-
sidered so in the light of today’s thinking. Instead of talking about “competi-
tion, productivity, structures, power, authority,” and focusing on the individual 
leader as such, leadership studies are focusing on learning skills that inspire 
people “with a shared vision, infl uences them through faith, hope, and love, 
changes structures when necessary, and models the way.” (Doohan, 35). Doo-
han quotes Jack Hawley, who says that “The key questions for today’s manag-
ers and leaders are no longer issues of task and structure but are questions of 
spirit.”1

Even though Hawley speaks of “managers and leaders,” the title of my 
paper refers to “leaders, not managers.” This is because, while good leaders 
do need to practice the skills of good management, the two are not at all the 
same. Peter Koestenbaum suggests that the models of leadership are “religion, 
art, politics, and love.” (Koestenbaum, 50). As Timothy Brown and Patricia 
Sullivan express it, “the art of leadership involves infl uencing, guiding, and 

1 Hawley, Jack, Reawakening the Spirit in Word. San Francisco: Berrett-Koelev, 1993, 11, 
quoted in Doohan, 35.
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directing others to new heights of understanding, interacting, and commit-
ment. Thus, the diff erence between a leader and a manager lies in the ability 
to motivate or inspire others – in other words, to give a vision.” (Brown and 
Sullivan, 5) Leaders’ concerns are with Mission; managers’ concerns are with 
Maintenance.

In an interview in the Summer, 2015 issue of LCWR’s Occasional Pa-
pers, leadership consultant Peggy McAllister says much the same thing. She 
distinguishes between a “reactive form of leadership” – which we might call 
management – and a “creative state of leadership,” which to her mind is the 
right way to lead today. Reactive leadership, she says, focuses on “trying to 
prevent problems, on preventing what feels threatening, and on maintaining 
our comfort zone.” This kind of leadership urges us to try to be “utterly per-
fect,” to control others, or to be “the nice girl” and give up our power (Sanders 
2015, 24). On the other hand, creative leadership practices the art of “trying 
to bring something into being.” In this model of leadership, McAllister says, 
“we are asking diff erent questions of ourselves and others. Instead of trying to 
protect something, we are trying to create outcomes in service to something 
much bigger than ourselves” (Sanders 2015, 25). Leaders need to ask ques-
tions like “what are we in service to and how must we express that now?… 
How do we model openness, community, collaboration in everything we do? 
How do we bring all the voices into the room? How do we move into this mys-
tery together?” (Sanders 2015, 28). 

Leonard Doohan distinguishes between a “transactional leadership” that 
promises rewards for loyalty and performance, and “transformational leader-
ship” that off ers vision and mission (Doohan, 21-22). The same distinction 
is made by German theologian Michael Böhnke, who argues that leadership 
eff ectiveness is measured by how co-workers are motivated to do things for 
others “without expecting something in return.”2 Such an understanding of 
lead ership, Doohan insists, roots ministry not in the acquisition of skills, but 
“in a changed attitude toward others, a conversion, and a new way of looking 
at the world … ‘the heart of leadership lies in the hearts of leaders.’”3 Ac-
cordingly, Doohan off ers “ten core values” of leadership today, all of which 
combine to make what he calls a “spiritual leader.” These are: (1) a sense of 

2 Böhnke, Michael “‘Their Right and Duty by Reason of Their Baptism’ (SC 14): How Far 
Does the Idea of a ‘Common Priesthood of the Faithful’ Extend?,” 13. Unpublished Address given 
at the symposium “Baptismal Awareness and Leadership: Impulses from the Global Church,” 
June 15-17 at the Ruhr-Universität Bochum. Böhnke quotes Rosenstiel von, Lutz “Leadership and 
Change,” in ed. Bruch, Heike, Krummaker, Stefan, and Vogel, Bernard. Leadership: Best Practices 
and Trends, Wiesbaden 2006, 152.

3 Doohan, 12 quoting Bohman, Lee, G., and Deal, Terrence, E., Leading with the Soul: An Un-
common Journey of Spirit. San Francisco: Jossey-Bass, 1995, 6.
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call and inner integrity; (2) faith in a shared vision; (3) nourishing the shared 
vision and inspiring commitment; (4) relentless pursuit of a common mission; 
(5) profound sense of community and human interdependence; (6) humility 
toward one’s views; (7) making a diff erence on others’ lives; (8) having the 
courage to say what needs to be said; (9) challenging others to their best; and 
(10) ability to maintain distance from task and people. (Doohan, 30-33). 

Such an understanding of leadership obviously refl ects a diff erent under-
standing of power. For a creative, transformational, spiritual leader, power is not 
a “zero sum” concept, to be held on to or dealt out carefully with the conviction 
that whatever is shared is lost. Rather power is understood as something that 
grows and expands as it is shared. “We keep our power, spiritual writer Thomas 
Moore writes, “when we protect the power of others.”4 To quote Doohan yet 
again: “Leadership exists only when power and wisdom come together, and 
the leader knows both are attained through dialogue among the entire group … 
who have discovered their own self-leadership.” (Doohan, 15-16).

A Theology of Leadership: Three Theological Paradigm Shifts

Had the notion of leadership I have been presented that of a more manage-
rial, maintenance, reactive, transactional type, I would be justifi ed in off ering 
a theological foundation that was based on an understanding of God who is 
monarchical and unilateral, and who is the foundation for a hierarchical order 
of an anthropocentric and androcentric universe, created by omnipotent fi at, 
and patterned on an ordered procession from Father to Son, and from Father 
and Son to the Holy Spirit. In turn, this ordered procession within God as such 
would serve as a pattern for an anthropocentric, androcentric, and hierarchical 
State, and an anthropocentric, androcentric, and hierarchical church, the mis-
sion of which would be to bring all peoples to acknowledge the sovereignty of 
the one God under the Lordship of his Son, Jesus Christ. 

The vision, however, of a more creative, transformative, and mission-cen-
tered leadership that I have sketched out here off ers the possibility of a very 
diff erent theological foundation, one based not on Greek philosophical and 
Roman and Germanic legal structures, but on the vision and values of the 
Christian gospel. The theological foundation I will off er for leadership as it 
is understood today is based on Trinitarian mission and baptismal equality, 
a foundation marked, as leadership itself is today, by a profound paradigm 
shifts in theology in the last half- century, although their roots go back much 
further.

4 Quoted in Brown and Sullivan, 15.



12 STEPHEN BEVANS

A fi rst paradigm shift has been in the area of Trinitarian theology. In Pro-
testantism this shift was begun by Karl Barth in the fi rst half of the twentieth 
century, when he began his massive systematic theology, Church Dogmatics, 
with a thorough treatment of the Trinitarian nature of God. For Catholics the 
shift began with Karl Rahner’s small but groundbreaking work on the Trinity, 
the central thesis of which was that “the economic Trinity was the immanent 
Trinity, and vice-versa” – in other words, as Kathleen Cahalan, referring to 
the work of Catherine LaCugna, has put it “who God is in essence is what 
God does.” (Rahner, 22; Cahalan, 149; LaCugna, 4-6). What God does, Ed-
ward Hahnenberg explained eloquently, is to work for communion among all 
creatures, and so God in God’s very self is “a dynamism of relationship, com-
munion of persons.” (Hahnenberg, 85). In both Protestantism and Catholicism 
there has been a renaissance in Trinitarian theology, so much so that most the-
ologians would agree that today Christian theology’s “only option … is to be 
trinitarian.” (LaCugna, 3). In addition, the Trinitarian perspective emphasizes 
the radical missionary nature of God. If God is what God does – exist as a lov-
ing communion – God also does what God is. The Triune God, in other words 
is a “communion-in-mission,” expressed better as a verb rather than a noun 
(Bevans and Schroeder, 9-18; Hahnenberg, 91).

The second theological paradigm shift has been ecclesiology. It is marked 
by the development of the Dogmatic Constitution on the Church at the Sec-
ond Vatican Council, but its roots go back to the Tübingen School and the 
ecclesiology of Johann Adam Möhler, and the liturgical, patristic, and biblical 
movements of the nineteenth and early twentieth century. (O’Meara, 138-160; 
O’Malley, 71-80). A century before the Council, the Church understood its es-
sence as institutional, hierarchical, and monarchical, and Pius X could speak 
of it in 1906 as fundamentally an “unequal society.”5 At the Council the chap-
ter on “The People of God” was placed before the chapters on hierarchy and 
laity, thus pointing to the fundamental equality of all believers, an equality 
based on baptismal, “missionary discipleship” (Gaillardetz, 184-205; Bevans 
2014; Francis, 24). Any understanding of leadership in the Church today has 
to begin with this reality of fundamental equality and vocation to discipleship. 
There are no passive Christians. Leadership has to serve the mission of the 
church that all share equally in an ordered communion.

A third paradigm shift has been present in theology at least since the time 
of the great theological visionary Pierre Teilhard de Chardin, and has been ex-
pressed in various works of process theology, but has only come to full blos-

5 Pius X, Vehementer Nos (to the Bishops of France), February 11, 1906. Quoted in Fahey, 
Michael A. “Church”. Ed. Schüssler Fiorenza, Francis and Galvin, Joh. Systematic Theology: 
Roman Catholic Perspectives, vol. 2. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991, 32.
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som in the Catholic Church the last several years with writings by John Haught, 
Denis Edwards, Ilia Delio, and Elizabeth Johnson, to name only a few authors6. 
This is a shift that has embraced as fully as possible the “new creation story” 
of contemporary physics and the theory of evolution in contemporary biology. 
In this theological perspective, God is not outside of creation, manipulating it 
and determining every aspect of its existence. Rather, God is within the process 
of creation that has not stopped but is ongoing. The God of evolution is a God 
who deeply respects creation’s freedom, and works by the power persuasion 
rather than the power of domination. This is especially true in terms of human 
freedom, where God shows Godself, as Ilia Delio beautifully expresses it, “the 
beggar of love who waits at the souls’ door without daring to force it open; 
God does not violate our freedom to create ourselves because divine love has 
imparted to us the freedom to be” (Delio, 10).

A Theology of Leadership: Trinitarian Mission 
and Baptismal Discipleship

Putting all three of these theological paradigm shifts together, we discover 
a powerful theological foundation for leadership that dovetails amazingly with 
its contemporary understandings. We can outline this foundation in the form 
of a Trinitarian narration within the perspective of God’s emerging universe. 
God has chosen certain women and men to be partners in getting the job done 
and giving them the tools to do it (Brown and Sullivan, 15). Christians call this 
the church.

The Triune God is the Leader of the universe, whose vision the completion 
of creation, a vision that Christians call the Kingdom, or Reign, or Kingdom of 
God. In order to bring the vision to completion, the Spirit has been present in 
and to the world from its fi rst nanosecond, sent from the Heart of God’s self, 
the divine Matrix whom Christian tradition has often named the “Father,” the 
“Source of All Being.” As Denis Edwards puts it powerfully, “as particles of 
hydrogen and helium separated out from radiation and formed the fi rst atoms, 
as the clouds of gas compressed to form the fi rst generation of galaxies, as the 
universe was lit up by the fi rst stars, it was the Spirit of God who breathed life 
into the whole process”. (Edwards 2004, 172). As the earth formed, as life on 

6 See, for example, Haught, John. God after Darwin: A Theology of Evolution. Cambridge, 
MA: The Westview Press, 2000; Edwards, Denis. Partaking of God: Trinity, Evolution, and Ecology. 
Collegeville, MN: The Liturgical Press, Michael Glazier, 2014) Delio, Ilia. The Emergent Christ: 
Exploring the Meaning of Catholic in an Evolutionary Universe. Maryknoll, NY: Orbis Books, 
2011; Johnson, Elizabeth A. Ask the Beasts: Darwin and the God of Love London: Bloomsbury, 
2014.
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earth began and plants and animals and humans emerged, the Spirit was pres-
ent, but not, as Elizabeth Johnson says, as a monarch, but as a lover, (John-
son, 159) coaxing, cajoling, persuading, grieving, raging but always letting be. 

The Spirit was there as well, no doubt, as women and men tried to under-
stand their mysterious drive to go beyond themselves, and developed the fi rst 
gropings of religion. And the Spirit was among God’s people Israel, chosen 
for the blessing of all nations (Gen 12:3), as life-giving breath, as life-restor-
ing wind, as prophet-anointing oil, as nourishing water, in powerful wisdom, 
as hope-fi lled and challenging word. The people were unfaithful, but God re-
mained faithful, promising a new covenant with a new outpouring of the Spirit 
that would change their hearts of stone to hearts of fl esh. The work was slow 
and painful, with many mistakes and much sin, but God’s leadership never 
faltered. God was working for “an order of His own quality.” This is why God 
“proceeds in the slow and hard way, which alone promises the highest prize” 
(Hick, 6; Niccol).

“In the fullness of time” (Gal 4:4) the Spirit took on a human face in Je-
sus of Nazareth, the Word-become-fl esh, whom the Spirit anointed to bring 
good news to the poor, to heal the lame, to give sight to the blind. Jesus was 
tempted to use his authority for his own ends, but he resisted and persisted in 
God’s way of leadership – not manipulating, but leading by example, by integ-
rity, always off ering freedom. His message was one of forgiveness, of healing, 
of inclusion. It was God’s vision that he preached and embodied: “The time 
is fulfi lled, the Reign of God is at hand, repent and believe the good news” 
(Mk 1:15) – in other words, think diff erently, imagine a new way of living, 
realize that although God’s ways are not our ways, they could be (Wiebe, 258; 
Boyle, 155).

Jesus was clearly a leader, a man of power. He didn’t speak “like the 
scribes,” quoting authorities. He spoke from his own experience and deep re-
lationship with God – “you have heard it said, … but I say to you.” He gath-
ered disciples and sent them out in his name, sharing his vision and his work 
with them. When his disciples vied with one another for power and position 
within their ranks, Jesus reminded them that his was a diff erent vision from the 
“kings of this world.” They lord it over one another, Jesus said, “but among 
you it shall not be so. Rather, the greatest among you be as the youngest, and 
the leader as the servant” (Lk 22:25-26). He was among them, he said, as one 
who served (Lk 22:27).

As he predicted, Jesus was arrested and killed. At his trial he was asked 
about his authority, and acknowledged it, but it was not a human authority 
with which he preached and healed. His kingdom was not of this world. And 
yet, three days after his death, that vulnerability and weakness was vindicated. 
He was raised to life, and shared that life and new authority with his disciples. 
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As God had sent him, so he sent them, a sending that was soon sealed by the 
Spirit at Pentecost. Eventually the church was born, but only through the pa-
tient yet persistent prodding of the Spirit to think out of the box, to go beyond 
preconceptions – to go beyond Judaism and include all peoples and all nations.

The early disciples, then, gradually understood themselves, as Canadian 
novelist Rudy Wiebe describes it, as a “Jesus society”: 

a new society that sets all the old ideas of man living with other men on its head, 
that looks so strange it is either the most stupid, foolish thing on earth, or it is so 
beyond man’s usual thinking that it could only come as a revelation right from 
God. … [In the church] you have a new attitude toward everything, toward every-
body. Toward nature, toward the state in which you happen to live, toward, wo-
men, toward slaves, toward all and every single thing (Wiebe, 258).

What holds the Church together is Baptism. As its early theologian Paul 
wrote eloquently, baptism plunges us into Jesus death, so that we might hope 
to share in his resurrection (Rom 6:1-11). By it we become a “new creation,” 
in which diff erences of nationality, social status, culture, and gender are over-
come because we have all put on Christ (Gal 3:27), and live now no longer 
ourselves but in him (Gal 2:20). Such life in Christ means, says Paul, that 
we have become his body (1Cor 12:27), and that the Spirit has lavished upon 
each one of us gifts that diff er, but for the benefi t of all (1Cor 12:4-7). It is 
because we are baptized into Christ that we Christians share in his mission 
of service, carrying it out in the way he did, acknowledging and sharing his 
leadership. It is because of baptism, “which is accessible to all,” (Francis, 104) 
that all Christians are endowed with an instinct or sense of the faith that needs 
to be taken seriously by the church’s leaders (Francis, 119). It is this kind of 
understanding of God’s authority in the church as a whole that Pope Francis 
expresses in EG when he speaks of the ministry of the bishops as fostering 
“missionary communion in his diocesan church.” Sometimes, Francis says, 
the bishop “will … go before his people, pointing the way and keeping their 
hope vibrant.” At other times, he will simply be present in their midst. But at 
other times “he will have to walk after them, helping those who lag behind 
and – above all – allowing the fl ock to strike out on new paths” (Francis, 31).

In the light of our missionary triune God, who “hasteth not and is not 
 weary” (Oman, 176) in leading creation to its fulfi llment in freedom; in the 
light of Jesus’ life of loving service to God’s dream of a completed creation; 
in the light of our baptism, which calls us to be Christ in the world and en-
dows the entire church with Christ’s authority: in this light we can understand 
the deep theological foundations of leadership today, both in our church, but 
also in our world. It is because many in our church – and especially our lead-
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ers! – have not made the conversion, the new way of looking at the world 
on which Leonard Doohan insists, that we struggle with leadership today. We 
have a long way to go. Fortunately, however, we have a Leader who is om-
nipotent in love, patience, and mercy. 

Conclusion

Let me conclude these refl ection with a blessing for leaders composed by 
the late Irish poet John O’Donohue7 – itself a theology of leadership:

May you have the grace and wisdom
To act kindly, learning
To distinguish between what is
Personal and what is not

May you be hospitable to criticism.

May you never put yourself at the center of things.

May you act not from arrogance but out of service.

May you work on yourself,
Building up and refi ning the ways of your mind.

May those who work for you know
You see and respect them.

May you learn to cultivate the art of presence
In order to engage with those who meet you.

When someone fails or disappoints you,
May the graciousness with which you engage
Be their stairway to renewal and refi nement

May you measure the gifts of the mind
Through reading and creative thinking
So that you continue as a servant of the frontier
Where new will draw its enrichment from the old,
And you never become a functionary.

7 John O’Donohue, “For a Leader,” To Bless the Space Between Us: A Book of Blessings. New 
York: Doubleday, 2008: 151-152.
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May you know the wisdom of deep listening,
The healing of wholesome words,
The encouragement of the appreciative gaze, 
The decorum of held dignity,
The springtime edge of the bleak question

May you have a mind that loves frontiers
So that you can evoke the bright fi elds
That lie beyond the view of the regular eye.

May you have good friends 
to mirror your blind spots.

May leadership be for you
A true adventure of growth. 

A B S T R A C T

The understanding of leadership and or experience of leaders have permanently 
changed, and the key questions for today’s no longer issues of task and structure but 
are questions of spirit. The models of leadership are connecting with mission hence 
the roots ministry are not in the acquisition of skills, but in a changed attitude toward 
others, a conversion, and a new way of looking at the world. In this perspective is pre-
sented a theology of leadership: tree theological paradigm shifts, Trinitarian Mission 
and baptismal discipleship. 
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Fan Shouyi, A Bridge Between China And The West 
Under The Rite Controversy*

Many people are familiar with European missionaries like Matteo Ricci 
(1552-1610) who served as cultural bridges between China and the West. Not 
only did they bring Western knowledge and Christianity to China, translating 
in collaboration with Chinese literati important works of philosophy, theol-
ogy and science, they also brought knowledge of China to the West, through 
letters, reports, books about China, and notably through their Latin transla-
tion of the Confucian books in the Confucius Sinarum Philosophus (1687). In 
the last thirty years, scholarship came to stress the role of Chinese individuals 
and local communities in this cultural transmission. I would like to highlight 
here the life and role of Fan Shouyi  (1682-1753), a Christian Chinese 
who have lived and studied in Europe for ten years (1708-1718), who became 
priest in Europe, and who was the fi rst Chinese to write impressions of Europe 
and the Americas. With his double identity as a Chinese subject of the Kangxi 
emperor and as a Jesuit priest, he made eff orts to fulfi ll his religious and politi-
cal duties at the diffi  cult times of the Rite Controversy.1

Fan Shouyi and his family background 

Fan Shouyi was born in 1682 in the city of Jiangzhou (today Xinji-
ang ) in the prefecture of Pingyang , in the southern part of the prov-

* This research has received the fi nancial support of the Research Program Fund “Introduction 
of the Western Learning and the 21rst Century Guangzhou Maritime Silk Road”(
21 ).

1 This paper is indebted to the scholarship of Dr. Paul Rule (1994; 1995) who had published 
some twenty years ago two research papers on Fan Shouyi. I have incorporated here documents 
recently discovered.
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ince of Shanxi . Jiangzhou was the center for the evangelization of Shanxi 
and Shaanxi provinces, and it is associated with the work of the Italian 
Jesuit Alfonso Vagnone (1566-1640) who worked there from 1624 until his 
death in 1640. Because of lack of information about Fan’s family background 
and early life, it is often assumed that he converted to Christianity thanks to 
the Piedmontese Jesuit Antonio Provana (1662-1720), (see for example Piastra 
41). However, a Western report on the Chinese mission, kept today in the Ar-
chives of the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith in Rome, 
gives us precious information about his family Christian background and his 
early life (Archivum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide vol. 12).2 His 
father was a merchant but was drowned while crossing a river. The father was 
not baptized but the mother was from an old Christian family of  Jiangzhou 
and thus Fan Shouyi was baptized quickly after his birth. Fate struck again 
the family since the widowed mother passed away only a few years after the 
death of Fan’s father. So at the age of ten years old (around the year 1692), 
Fan Shouyi was orphan from both parents. He was entrusted to the care of 
his maternal uncles who also managed the wealth of the deceased father. The 
uncles were most probably Christian and so Fan Shouyi would have received 
a Christian education, alongside his formal education (Archivum Sacrae Con-
gregationis de Propaganda Fide vol. 12).

Collaborator of the mission in the provinces

According to the document of the Archivum Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, the two uncles asked the Piedmontese Filippo-Felice Car-
rocci (1646-1695) to take Fan Shouyi to his church and to take care of him. 
The document does not spell out the motivation of the uncles; they may have 
discovered some good learning abilities in Fan Shouyi and decided to entrust 
him to a Jesuit priest. This may have happened around the year 1694 when 
Carrocci arrived in Jiangzhou (Dehergne 46; Pfi ster n. 414). 

The young Fan Shouyi, now twelve years, could have maintained close 
connections with his family since they all lived in the same town. In 1695, 
Carrocci, just before reaching fi fty years old, passed away, and Provana, a na-
tive of Nice (at that time belonging to the kingdom of Piedmont) arrived at 
Jiangzhou the next year to fi ll the position left vacant. He was then 36 years 
old, a mature man, but having spent only one year in China, he was still an in-
fant in terms of Chinese knowledge. Because of the pressing needs of the mis-
sion, he did not go through the three years of studies of Chinese language and 

2 Professor Rule graciously communicated to me the content of this precious document. 
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Confucian Classics, but was rushed to the apostolic fi eld. He could speak basic 
Chinese, but probably he could not read and write it. Provana found in the 
Jiangzhou church Fan Shouyi, who was then fourteen. As we shall see, they 
were to become collaborators and intimate friends for the following 25 years, 
until Provana’s death in 1720. The document of the Archivum Sacrae Congre-
gationis de Propaganda Fide mentions the roles of Fan Shouyi as translator, 
catechist, and a companion of Provana in his missions, which covered indeed 
a large area especially since he was entrusted in the years 1699 to 1701 with 
the three provinces of Shanxi, Shaanxi and Henan. Fan Shouyi had gained 
a good grasp in Classical learning since he could explain to Provana the refer-
ences to the classical books, which were often used by the Chinese literati. In 
several towns, Provana built churches, while he repaired in Taiyuan the church 
which had been built by the Flemish Jesuit Michel Trigault (1602-1667) (Pfi s-
ter 478-479). 

Fan Shouyi would have assisted Provana in securing the needed permis-
sions from the Chinese authorities, developing talents for negotiation which 
would prove to be very useful later on in his dealings with the courts of China 
and Europe.

Work in the capital

In August 1705, Provana and Fan Shouyi left Shanxi and went to Beijing 
for some business related to the visit of the papal legate Maillard de Tournon 
(1668-1710) (Dehergne n. 665). Through the recommendation of the Pied-
montese Jesuit Claudio Filippo Grimaldi (1638-1712), who had been named 
director of the Imperial Astronomical Bureau in 1688, Fan Shouyi was admit-
ted in the bureau, which informed the local magistrates of Jiangzhou about the 
nomination, requesting a board with an inscription to be set up at the entrance 
of his family house. According to a letter of the Jesuit Visitor Giovani Laureati 
(1666-1727), Fan Shouyi held the position of junior clerk (tianwensheng 

). However it seems that he had no special knowledge in the fi eld of astron-
omy, and Paul Rule suggests that this position was intended to give him a legal 
status and protection (Rule 1994). 

The visit of the papal legate Tournon in Beijing in 1705 did not bring sat-
isfaction to Kangxi regarding the issue of the Chinese rites, and thus Kangxi 
in 1706 sent his own ambassadors to Rome, Antonio de Barros (1657-1708) 
and Antoine de Beauvollier (1657-1708). Without any news from this fi rst em-
bassy, he sent in 1708 a second embassy consisting of Provana, José Ramón 
Arxó (1663-1711) and Jean-François Noël (1651-1729). The three Jesuits and 
Fan Shouyi sailed from Macao on January 14, 1708. What was the precise role 
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of Fan Shouyi in the embassy? Documents refer to him as a language secretary 
to Provana, but when this one arrived Italy, he came to give Fan Shouyi a more 
prominent role as being a witness in the Rites controversy (Provana to the Fa-
ther General FG 730.9; Rule 1994). 

According to the document in the Archivum Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, Provana entrusted Fan Shouyi with a box containing the im-
perial documents, which was covered with a yellow veil. The imperial docu-
ments numbered a total of 69, consisting of copies of the original documents 
preserved in the imperial archives which Kangxi had himself examined and 
approved.3

Stay in Europe

After a stop at Salvador de Bahia, in Brazil, Provana and Fan Shouyi, on 
September 7, 1708, arrived at Lisbon where the king of Portugal João V (1689-
-1750) received them in audience. In February 1709 they arrived Rome where 
the pope Clement XI (1649-1721) received them in audience. The mission of 
Provana was very diffi  cult since the pope had decided not to allow the Chinese 
rites and confi rmed to Provana that Tournon had acted in China in agreement 
with his instructions. Also, the Vatican considered that Provana did not have 
enough credentials to be received as ambassador of Kangxi, and furthermore 
forbade Provana to return China, at least until a new papal legate could be sent 
(Provana to the Father General FG 730.9). 

Fan Shouyi could have decided to return, but perhaps did not want to leave 
his mentor, Provana, in such a diffi  cult situation. Also, Fan Shouyi felt at that 
time the vocation for joining the Jesuits. He was now 27 years old, and had 
been living with them already for fi fteen years. As we can read from his travel 
report, the Shenjianlu  (Report about What I saw in person, 1721), Fan 
Shouyi was quite impressed by the Western civilization and by the cultural and 
social achievements of Christianity. He became also more aware of the Church 
politics, with diff erent religious orders or congregations vying for infl uence, 
not always in an evangelical way. He was certainly aware that the Roman 
stance on the Chinese rites would bring many more diffi  culties for the Church 
in China. On December 15, 1709, he joined the Jesuit noviciate in Rome (Ar-
chivum Romanum Societatis Iesu 175:29v.). 

3 For a description of those documents, see: Rosso 1948: 179ff . These documents were publi-
shed in Italian translation in the Atti Imperiali Autentici, di vari Trattati, passati nella Regia Corte 
di Pekino, tra l’imperatore della Cina, e M. Patriarca Antiocheno, al presente Sig. Cardinale di 
Tournon negli anni 1705., e 1706., (Cologne: [1710?]).
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The two years of noviciate would have meant a separation from Provana. 
From 1712 to 1714, Fan Shouyi studied Latin and philosophy in Milan, and 
from 1515 to 1717, theology in Turin. Through those six years of academic 
training, Fan Shouyi would have been exposed to a wealth of philosophical 
and theological knowledge, and have gained a deep intellectual foundation for 
his Christian faith. During his studies in Milan and Turin, Provana was stay-
ing in those cities, though not necessary in the same houses, and thus could 
have helped Fan Shouyi in those abstract studies, making sure that Fan Shouyi 
could be qualifi ed for ordination to priesthood, which happened in 1717 (Ar-
chivum Romanum Societatis Iesu 175:29v.). 

The Red Manifesto of Kangxi arrived Rome in 1718, confi rming that 
Kangxi had dispatched Provana as ambassador. Provana could not be retained 
any longer in Europe, and was fi nally allowed to return China. However, the 
pope did not entrust Provana with any mission, but decided to send Carlo 
Ambrogio Mezzabarba (ca. 1685-1741) as a new papal legate. In May 1719, 
Provana and Fan Shouyi sailed from Lisbon (Archivum Romanum Societatis 
Iesu 175:29v.).

Return to China 

On May 19, 1719, some twelve years after they had departed Beijing, 
Provana and Fan Shouyi sailed from Lisbon back to China, but on March 
15, 1720, Provana died at sea off  the cape of Good Hope. Fan Shouyi arrived 
Macao on July 17, 1720. He regarded himself as the guardian of the body of 
Provana and as the executer of the mission that Provana had received from 
Kangxi. Though he had not received any offi  cial mandate either from the 
pope or from the emperor, he probably felt the duty to serve the Church and 
China, and thought that he could help promoting the relationship between the 
two. Even before the boat had landed in Macao, Chinese offi  cials knew that it 
was carrying the body of Provana, and that there was on board a certain Fan 
Shouyi, disciple of Provana. The Chinese offi  cers interviewed him in Macao, 
and dispatched a report from Guangzhou to the court, mentioning that Fan 
Shouyi “had been in the service of Provana from his youth and so accompa-
nied him in 1707.” (Document n. 2873; Rule, 1994). 

After a short stay of a week in Macao, Fan Shouyi moved to Guangzhou, 
bringing the body of Provana and some of his belongings. There he resided 
at the Jesuit Church. The offi  cers interviewed him for a second time, and Fan 
Shouyi gave more details about the mission of Provana in Rome, writing in 
his testimony that in Rome they “were received in audience by the Sovereign 
Pontiff ; we explained in detail to the Sovereign Pontiff  His Majesty’s decrees 
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about Duoluo’s [Maillard de Tournon] arrival in China, his disputes on the 
rites and his activities; when the Sovereign Pontiff  heard all this, he clasped 
his hands and burst into tears; he said: ‘When did I ever bid Duoluo go to 
China and say such things and do such deeds?’” (Rosso 333). 

Though Clement XI would have backed up Tournon on the issue of the 
Chinese rites, he may have expressed feelings of sadness and even anger at the 
way Tournon had dealt with Kangxi. But more than anything else, the words 
of the pope as reported by Fan Shouyi tell us the psychological motivations 
of Fan Shouyi who strived to maintain the possibility of communication be-
tween Clement XI and Kangxi. As much as Fan Shouyi was eager to carry out 
the mission of Provana, Kangxi himself was left without any news from the 
people he had dispatched to Europe. Indeed, de Barros and de Beauvollier had 
died on sea in January 1708, and Provana in March 1720, while Arxó and Noël 
were prevented from returning. Though Fan Shouyi had not been offi  cially 
missionned by Kangxi, he was part of the imperial embassy and the only left 
to report. Provana had made Fan Shouyi to play in Europe the role of a Chi-
nese witness, although without much success; now Fan Shouyi could become 
for Kangxi a Chinese witness of Europe, and as we shall see, he had some 
infl uence on Kangxi. When Fan Shouyi received the call to come to the court, 
he had to leave Provana’s coffi  n in the Jesuit church of Guangzhou next to the 
Western gate4 and it is only on 17 December, 1722 that Provana was buried in 
a mausoleum under the instruction of Kangxi.5

Fan Shouyi departed Guangzhou on August 5, and arrived in October 1720 
at Jehol, Kangxi’s summer residence. Fan Shouyi found himself in a diffi  cult 
situation since he had to explain why Provana had delayed so long his return 
to China and also about the position of the pope on the question of the Chinese 
rites. Fan Shouyi could not hide the fact that Rome had not entrusted Provana 
with any offi  cial answer, but had chosen instead Mezzabarba who was soon to 
arrive China.

 

Interpreter of the court for the Mezzabarba legation 
 
Fan Shouyi gained the trust of Kangxi who retained him as interpreter. 

From December 1720 to March 1721, Mezzabarba had several discussions 
with Kangxi’s court offi  cers, and he informed them that the pope had decided 
in his Constitution Ex illa die (1715) to forbid Chinese Catholics practicing 

4 Giovanni Laureati al Generale Tamburrini, Pechino, 15 Marzo 1721; I.S. 174, ff . 038r (corpus 
P. Provanae honorifi ce delatum est ad nostrum Templum extra portam occidentalem).

5 The mausoleum was destroyed by some rebels in 1852-1853. See Guillemin.
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rites to the ancestors, to Confucius and to the emperor. While the Jesuits had 
always presented the pope as being revered by all the kings of Europe, Fan 
Shouyi indicated that “the pope cannot order the English or the Dutch, and 
yet pretends to give orders in China.” (Villermaules 108). Thus, Kangxi came 
to be more informed about the real authority of the pope. As Benjamin Elman 
says, “a century of Jesuit portraits of the pope as emperor of the Church (jiao-
huang) had unraveled” (Elman 165).

Fan Shouyi’s information about the limit of the papal power over Europe 
and about the necessity of the pope to compose with diff erent factions within 
the church may not have been a surprise to an astute ruler as Kangxi. After 
all, though he himself was an absolute monarch, he perfectly knew the need 
to compose between the Manchu princes and the Han people. The knowledge 
about the relative weakness of papal authority may have infl uenced Kangxi 
in setting up more forcefully his policy towards the Catholic Church. Though 
Fan Shouyi was suspected by the Mezzabarba legation and even by some fel-
low Jesuits of endangering the mission of the Church, he was in fact rendering 
a great service to both the Church and China. By telling the truth, he played 
a constructive role for a mutual understanding.6

The Shenjianlu (1721), the fi rst report on the West by a Chinese 

At the request of the court, Fan Shouyi wrote his account of his trip 
abroad. According to the preface, he composed the work in the “fi rst month 
of the summer of 1721 and humbly presented to the princes, dukes and high 
offi  cials”.7 He described the coasts of South East Asia, and the cities of Salva-
dor of Bahia, Lisbon, Palermo, Genoa, Leghorn, Pisa, Sienna, Rome, Naples, 
Florence, Bologna, Parma, Pavia, Milan and Turin. 

What is very striking in this short report of some 4500 Chinese characters 
is the prominent focus on education. For example, in the section on Salvador 
de Bahia in Brazil, Fan Shouyi mentioned the university (daxue ) and 
the middle school (zhongxue ) “each well-constructed and beautiful, and 
much frequented.” He mentioned also that “the Jesuits built a college on the 

6 Also, the Mezzabarba legation was off ended because at several occasions Fan Shouyi, an or-
dinary priest “was seated well above the legate.” But this was hardly surprising because Fan Shouyi 
had to seat with other court offi  cers; see Villermaules 103.

7 The Shenjianlu was not published during Fan Shouyi’s time, but a manuscript was discovered 
by the scholar Wang Zhongming in 1936 in the National Library of Rome (Ms. Or. 264/2). 
The Chinese text was published for the fi rst time by the Catholic priest Fang Hao  (1910-1980): 
Zhongxi jiaotongshi  (History of communications between China and the West): Taibei, 
1953. Reprint: Shanghai shiji chubanshe , 2015, 719-725. For the Italian transla-
tion see: Bertuccioli.
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top of a hill, housing more than one hundred religious, with a library of fi fty or 
sixty rows of shelves, containing several tens of thousands of volumes” (Shen-
jianlu, Zhongxi jiaotongshi 720). This college had been founded in 1552 by 
Manuel da Nóbrega (1517-1570). 

About Lisbon, he noted the diff erent levels (pin ) in the curriculum of 
the schools: the primary schools (xiaoxue ) with four levels, the middle 
schools with two levels, and the university with three levels (Shenjianlu, 
Zhongxi jiaotongshi 721). The text refers also to “general college” (zongxue 

) in Sienna – this studium was founded in 1255 and promoted in 1355 as 
Studium Generale, which attracted students from everywhere for the studies 
of investigation of things and of the fathoming of principles (gewu qiongli zhi 
xue ) – the equivalent of philosophy for the Jesuits (Shenjianlu, 
Zhongxi jiaotongshi 721).

About the Vatican, Fan Shouyi mentioned a “huge library with countless 
books and countless shelves and boxes, representing a complete collection of 
historical records of all the countries of the world from ancient times up to 
now” (Shenjianlu, Zhongxi jiaotongshi 722). This refers to the Vatican Library 
which had been formerly established in 1475. He mentioned also the colleges 
in Rome: “a college for the sons of the German aristocracy” (

; this is the Germanicum, founded in 1522), as well as “a col-
lege for the sons of the Greek nobility” ( ), “a uni-
versal college, for sons of the nobility from diff erent nations” (

; this refers to the Collegio Romano founded by Saint Ignatius in 
1551), and “a general college for locals, without distinction between aristoc-
racy and common people” ( ; today the Sapienzia University) (Shen-
jianlu, Zhongxi jiaotongshi 723). All those colleges are devoted to the studies 
of philosophy. About Bologna, Fan Shouyi remarked that the people are “intel-
ligent and eager to study” (congming haoxue ) (Shenjianlu, Zhongxi 
jiaotongshi 724) – probably a reference to the students of the university of 
Bologna, the oldest in the world, founded in 1088. He made also a quick refer-
ence to the university in Milan.

All those mentions of educational institutions in the West are intended to 
show Europe as a place of learning and culture, similar in this respect to China. 
Before Fan Shouyi, Jesuits in China had introduced Heavenly Study (tianxue 

) or Western Study (xixue ). Giulio Aleni (1582-1649) in his Xixuefan 
 (1623) and Vagnone in his Tongyou jiaoyu  (c.1632) had de-

scribed the education system of Europe. Thus, Fan Shouyi’s report can be un-
derstood as confi rming the educational focus of Europe in general, and the Je-
suits in particular. As Professor Meng Hua  suggests, Fan Shouyi wanted 
probably to satisfy the intellectual interests of Kangxi who promoted arts and 
science, in particular with the help of the Jesuits working at the court (Meng).
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Conclusion

After the failure of the Mezzabarba’s legation, Fan Shouyi was active as 
a priest in North China. He died in Beijing in 1753, and was buried in the 
Catholic cemetery of Zhalan, near to the tombs of Matteo Ricci and other fel-
low Jesuits. The inscription on his tombstone mentions his 33 years of service 
in the mission and 44 years in the Society of Jesus. The design of the tomb-
stone refl ects his double identity, with the dragon symbolizing his loyalty to 
his country and the cross his Christian faith. All his life, he assumed this dou-
ble identity, and amid diffi  cult times has shown himself being faithful to both. 
In 1955, the Beijing Communist Party School took possession of Zhalan, and 
the tombstone of Fan Shouyi has become now a cultural relic under the protec-
tion of the Chinese state.8

A B S T R A C T

Much has been written about Matteo Ricci and others Western missionaries in 
China, and less attention has been given to Chinese Catholics. We present here the 
fascinating story of Fan Shouyi, a Chinese Catholic who came to Europe and decided 
to become a Jesuit. Returning to China, he played a role in the relations between pope 
Clement XI and the emperor Kangxi, a role not easy but quite constructive. 

Keywords: Fan Shouyi; Chinise Catholics; Jesuits; cultural bridges; mission; evan-
gelization

Słowa kluczowe: Fan Shouyi; chińscy katolicy; jezuici; kulturowe mosty; misja; 
ewangelizacja
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Legend: Inscription on the tombstone of Fan Shouyi, Zhalan cemetery, Beijing.

[Translation from Chinese:] Master Fan was called Shouyi and had the sobriquet Lihe. He was a native of Jiang-
z hou in the Shanxi Province. He died on the 26th day of the 1st month of the 18th year of the Qianlong reign 
(28 February 1753) at the age of 71. He propagated the [holy] teachings for 33 years and lived in the Society for 
44 years.

[Translation from Latin:] To God Most Good and Most Great. Father Louis Fan, a formed coadjutor of the Socie-
ty of Jesus and a Chinese from the Province of Shanxi, entered the Society in Rome in 1709. After his return to 
China, he spent 33 years in the Mission. A tireless worker and a vigilant religious, he died in Peking of the 28th of 
February, in the 71st year of his life, his 44th in the Society.
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Franciszkańscy misjonarze w Peru

Franciszkańscy misjonarze uczestniczyli w ewangelizacji ziem Tawan-
tinsuyu (imperium inkaskiego) już od lat 30. XVI w. Swoją posługą misyj-
ną względem Indian i pracą duszpasterską wobec ludności pochodzenia hisz-
pańskiego współkształtowali charakter oraz dynamikę procesu chrystianizacji 
tych ziem. Ich zaangażowanie, poświęcenie i determinacja w realizacji tego 
dzieła przyczyniły się do wypracowania imponującego bogactwa doświadczeń 
z zakresu ewangelizacji. Zmieniające się w ciągu ostatnich pięciu wieków 
uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe wymuszały zmiany w me-
todologii pracy ewangelizacyjnej, aczkolwiek transformacji tych franciszkanie 
dokonywali zawsze, zachowując wierność Ewangelii i nauce Kościoła oraz 
charyzmatowi swojego zakonu, zawierającemu się w zawołaniu „Pokój i do-
bro”. Ich styl pracy ewangelizacyjnej ewoluował od pryncypiów chrystiani-
zacji, jaka miała miejsce podczas konkwisty, poprzez okres kolonialny i nie-
podległościowy, aż ku nowym paradygmatom wyznaczonym przez nauczanie 
kościelne, w tym próby zmierzenia się z ewangelizacją inkulturacyjną. 

1. Początki działalności franciszkanów w Peru

Przyjmuje się, że pierwsi franciszkanie przybyli na tereny Tawantinsuyu 
wraz konkwistadorem Franciskiem Pizarrem w roku 1531 (Abad Pérez 192; 
Marzal 167). Wraz z rosnącymi wpływami Hiszpanów na tym olbrzymim te-
renie mieli możliwość rozwijać swoją działalność misyjną, wykorzystując ów-
czesne centra urbanizacyjne (Saiz O. 524; Heras 1991, 52-56; Aliaga Rojas 
1987a, 35). Przez pierwsze dwie dekady zaangażowanie misjonarzy bazowało 
przede wszystkim na ich własnej kreatywności. Nie istniały jeszcze bowiem 
w Peru odgórnie wypracowane schematy działalności misyjnej wobec Indian 
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ani duszpasterskiej wobec Hiszpanów, Kreolów i Mulatów. Pomimo obiek-
tywnych trudności oraz niewielkiej liczby franciszkanów w Peru, od samego 
początku poszukiwali oni kontaktów z ludnością autochtoniczną, aby głosić 
jej Ewangelię i nawracać ją na chrześcijaństwo.

Praca misyjna franciszkanów była prowadzona początkowo w kontekście 
konkwisty, czyli prób siłowego podporządkowania sobie przez Koronę Hisz-
pańską ziem i ludności Imperium Tawantinsuyu. Była to więc jedna z kon-
trowersyjnych spraw, z jakimi musieli się uporać franciszkańscy misjonarze. 
Udział w wyprawach odkrywczych i wojennych prowadzonych przez konkwi-
stadorów dawał im wprawdzie możliwość docierania do nowych społeczności 
indiańskich, ale swoją obecnością niejako legitymizowali w oczach tubylców 
politykę konkwisty, a tym samym zaprzeczali franciszkańskiej zasadzie nie-
sienia dobra i pokoju. Stawali zatem przed alternatywą uczestniczenia w ko-
lejnych wyprawach, co przekładało się na rozszerzanie pola działalności mi-
syjnej, albo świadomej rezygnacji z takiej współpracy z konkwistadorami, co 
oznaczało częściową utratę wpływów.

 Korona Hiszpańska na podbitych ziemiach wprowadzała swoje metody 
zarządzania i administrowania, jak również nowe systemy gospodarcze, jak 
na przykład encomienda (latyfundia) oraz tzw. mita (obowiązek wykonania 
określonej pracy przez Indian na rzecz właścicieli gospodarstw, kopalń albo 
fabryk) (Aliaga Rojas 1987a, 28-30). Właścicielowi ziemskiemu przysługiwa-
ło prawo korzystania z taniej, indiańskiej siły roboczej, ale był zobowiązany 
do stworzenia i utrzymywania tzw. doktryny (doctrina, parroquia de indios – 
parafi a indiańska) w celu chrystianizacji powierzonych sobie Indian. Do tego 
zadania byli zapraszani między innymi duchowni z zakonu św. Franciszka 
(Heras 1989, 700-720). Taki układ pozwalał wprawdzie na bezpośrednią pracę 
z Indianami oraz zapewniał utrzymanie duchownego, aczkolwiek obarczony 
był wieloma mankamentami. Franciszkanie delegowani do tego typu pracy 
musieli się liczyć z tym, że wypełnianie przez encomenderos albo właścicieli 
kopalń nałożonego na nich obowiązku utrzymania doktryny nie oznaczało, że 
byli oni autentycznie zainteresowani dogłębną ewangelizacją Indian. Uważali 
bowiem, że jest to mało przydatne, a zarazem odciąga Indian od pracy. Tym 
samym doctrineros byli zmuszani do większych lub mniejszych ustępstw, aby 
móc wypełnić swoje duszpasterskie powinności. Z tego typu trudnościami zo-
stali skonfrontowani franciszkańscy misjonarze pracujący w mieście Tarma, 
w pobliżu kopalni soli (Cerro de la Sal), gdzie pracowało wielu ludzi (Amich 
57-60). Zaborczość właścicieli utrudniała albo uniemożliwiała systematyczną 
katechizację Indian oraz zastosowanie metody apostolskiej w odniesieniu do 
pracy misyjnej z ludnością pochodzenia autochtonicznego. Tym samym fran-
ciszkanie w Peru na wiele sposobów doświadczali tego, że patronat królewski 
nie tylko umożliwiał i stymulował rozwój dzieła misyjnego, ale jednocześnie 
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stwarzał bariery i trudności, z którymi musieli się zmierzyć misjonarze pracu-
jący w interiorze. Wspomniane wyżej trudności umożliwiały jednak francisz-
kańskim misjonarzom występowanie w roli obrońców Indian (protectores de 
los Indios), podobnie jak to czynili w Meksyku. Na ziemiach peruwiańskich 
jako pierwsi stanowczo upomnieli się o poszanowanie praw przysługujących 
Indianom ojcowie: Francisco de Santana, Francisco Morales, Luis de Oña, jak 
również wielu innych (Heras 1991, 64-68). 

Po dwóch dekadach od rozpoczęcia chrystianizacji ziem Imperium Inka-
skiego rozpoczął się proces tworzenia struktur eklezjalnych oraz konsolida-
cji struktur zakonnych. W roku 1551 powstała archidiecezja limska, zaś dwa 
lata później (1553) powołano do życia franciszkańską prowincję Dwuna-
stu Apostołów z siedzibą przełożonego (ojca Francisca de Vitorii) w Limie. 
W archidiecezji limskiej zwoływano synody diecezjalne i prowincjalne, zaś 
franciszkanie gromadzili się na kapitułach prowincjalnych. Powyższe gremia 
oraz podejmowane przez nie wysiłki miały na celu wzmocnienie dynamiki 
chrystianizacji ziem peruwiańskich, a także bardziej efektywne wykorzystanie 
kadr misyjnych do pracy w miastach oraz w głębokim interiorze (Fernández 
García 77-78).

2. Franciszkanie jako doctrineros 

Utworzenie nowej prowincji franciszkańskiej w Nowym Świecie stało się 
możliwe m.in. dzięki dotarciu w roku 1542 do Limy 12 franciszkanów, któ-
rzy wzmocnili dotychczasową grupę misjonarzy, przybyłą wcześniej z Mek-
syku oraz z Europy. Również w kolejnych latach przyjeżdżały do Peru liczne 
grupy nowych franciszkańskich misjonarzy. W drugiej połowie XVI wieku 
franciszkanie posługiwali już w sześciu regionach wicekrólestwa Peru, mając 
kilka konwentów, prowadząc parafi e oraz szkoły, jak również pracując jako 
doctrineros (Abad Pérez 195-200). Obejmowali wówczas swoją działalnością 
misyjną około 10% całej populacji pochodzenia autochtonicznego w Peru. Po-
czątkowo z co najmniej dwóch powodów franciszkanie nie chcieli jednakże 
przejmować parafi i ani doktryn. Twierdzili bowiem, że przybywają do Peru 
nie po to, aby być proboszczami, ale ubogimi misjonarzami pracującymi po-
śród Indian. Za tym stwierdzeniem kryła się jednak obawa, aby nie stracić 
przysługujących im przywilejów poprzez uzależnienie się od władzy lokal-
nych biskupów. Naciski urzędników królewskich, jak również kościelnych, 
wymogły jednakże na franciszkanach przejmowanie parafi i i pracę w systemie 
doktryn. Rozwijające się struktury zakonu franciszkańskiego w Peru wyma-
gały coraz większego wsparcia materialnego. Stosowano zatem wypróbowa-
ne metody zbierania przez zakonnych kwestarzy datków na rzecz konwentów 
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i prowadzonych przez zakon misji. Po pewnym czasie kwestia ta stała się 
jednak problemem, ponieważ prowadziła do wielu nieporozumień i nadużyć. 
Wprowadzono zatem obostrzenia, w wyniku których kwestarze musieli mieć 
pisemną zgodę biskupa miejsca oraz swojego przełożonego na zbieranie dat-
ków jedynie na wyznaczonym obszarze archidiecezji.

3. Franciszkański styl pracy misyjno-ewangelizacyjnej 

Pierwszym franciszkaninem na ziemiach peruwiańskich był doświad-
czony misjonarz z Meksyku, ojciec Marcos de Niza. Również wielu innych 
franciszkanów, przybyłych do Peru (np. Jodoco Ricke, Pedro Gosseal, Pedro 
Rodeñas), miało doświadczenie pracy misyjnej w Meksyku, na Karaibach 
albo z Maurami na Półwyspie Iberyjskim (García L. 87-88; Val 242-251). Byli 
to zarazem misjonarze mający solidne przygotowanie intelektualne. Dzię-
ki doświadczeniom z innych części Nowego Świata zdawali sobie sprawę, 
jak ważnym aspektem w pracy misyjnej, oprócz dobrej woli oraz osobistego 
i wspólnotowego zaangażowania, jest zebranie i uwzględnienie wiedzy o kul-
turze ludów autochtonicznych, przede wszystkim znajomość języków keczua 
i ajmara, jak również różnorodnych autochtonicznych form religijności, wsze-
lakich wierzeń i zwyczajów praktykowanych przez Indian (Castro y Castro 
434-347). 

Nawiązując do wcześniejszych doświadczeń w Meksyku, franciszkanie 
w Peru przyjęli strategię pielęgnowania jak najlepszych relacji z napotykany-
mi Indianami. Podczas przemierzania dzielnic Tawantinsuyu i docierania do 
kolejnych społeczności indiańskich świadomie odrzucali powszechnie stoso-
wane wówczas przez tamtejszych białych formy lekceważącego traktowania 
Indian czy też ich brutalnego traktowania i wykorzystywania. Prostota i ubo-
gi styl życia franciszkanów zjednywał im uznanie ze strony ludności autoch-
tonicznej. Jednakże, stosując się do ówczesnych wytycznych dotyczących 
nawracania Indian, franciszkańscy misjonarze niszczyli napotkane autochto-
niczne miejsca kultu, zwalczali też wszelkie przejawy tego, co uważano za 
praktyki bałwochwalcze. W miejscach, gdzie Indianie mieli zwyczaj prakty-
kowania swoich wierzeń, wznoszono krzyże, kaplice, a nawet kościoły. Zwal-
czanie idololatrii w świecie andyjskim było bardzo trudne i nie przysparzało 
misjonarzom sympatii ze strony Indian, którzy zazwyczaj po prostu nie rozu-
mieli, dlaczego mają porzucić swoje wierzenia i praktyki związane z formą re-
ligijności andyjskiej. Jednakże franciszkańscy misjonarze byli też promotora-
mi nowego stylu życia oraz nowych form pracy. Tam, gdzie było to możliwe, 
uczyli Indian nowatorskich technik uprawy roli, np. przy wykorzystaniu siły 
pociągowej zwierząt albo wprowadzając nieznane Indianom narzędzia. 
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Podobnie jak w Meksyku, również na ziemiach peruwiańskich, przynaj-
mniej w pierwszych dekadach ewangelizacji Peru w XVI w., franciszkanie 
wychodzili z założenia, że Indianom trzeba jak najszybciej udzielić sakra-
mentu chrztu świętego. W tym celu przeprowadzano zazwyczaj krótkie, a tym 
samym powierzchowne przygotowanie katechetyczne. Uważano bowiem, że 
w myśl teologicznej zasady „bez chrztu i poza Kościołem nie można dostąpić 
zbawienia” oraz w obliczu spodziewanego wówczas rychłego końca świata 
należy jak najszybciej i jak największej liczbie Indian zapewnić zbawienie 
poprzez udzielenie chrztu świętego. Dlatego, poniekąd wbrew zaleceniom bi-
skupów i dekretom synodów limskich oraz w opozycji do innych zakonów, 
franciszkanie byli zwolennikami następujących działań: (a) przeprowadze-
nia podstawowej katechezy, aby przekazać Indianom elementarną wiedzę 
z zakresu katechizmu; (b) udzielenia Indianom sakramentu chrztu świętego; 
(c) kontynuowania nauczania katechetycznego oraz formacji chrześcijańskiej. 
Problem pojawiał się zazwyczaj przy trzecim etapie, który bywał często z róż-
norodnych przyczyn zaniedbywany. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było 
to, że ochrzczeni Indianie pozostawali przez dłuższy czas bez opieki duszpa-
sterskiej, czego efektem był fenomen tzw. dwuwiary (Aliaga Rojas 1987a, 
26). Indianie jako chrześcijanie uczestniczyli w nakazanych przez Kościół 
praktykach religijnych, na swój sposób utożsamiając się z prawdami wiary 
chrześcijańskiej, ale jednocześnie potajemnie praktykowali rytuały autochto-
niczne. Nadmierny pośpiech ewangelizacyjny, nawet jeżeli wynikał z podnio-
słych pobudek i był poparty wielkim poświęceniem ze strony franciszkańskich 
misjonarzy, okazał się na dłuższą metę rozwiązaniem nietrafnym. Z tego typu 
problemami czy też wyzwaniami misjonarze mieli do czynienia głównie w in-
teriorze, gdzie brak dostatecznej liczby misjonarzy, olbrzymie odległości i nie-
przyjazny klimat utrudniały systematyczną pracę z Indianami. 

4. Praca misyjna oparta na konwentach 

Pomimo wielu początkowych trudności i przeciwności franciszkanie z po-
wodzeniem realizowali swoje posłanie misyjne na kilku płaszczyznach. Za naj-
ważniejszą sprawę uważano głoszenie Indianom Ewangelii, czyli nawracanie 
autochtonicznej ludności. W tym celu misjonarze wyruszali na wyprawy mi-
syjne, aby dotrzeć do jak największej liczby Indian i podjąć wysiłek nauczania 
ich prawd wiary i przygotowania do przyjęcia sakramentów. Wielką rolę przy-
pisywano edukacji oraz formacji dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzono 
szkoły elementarne i zawodowe oraz rozmaite warsztaty, w których Indianie 
uczyli się rzemiosła i doskonalili swoje manualne zdolności. Pierwsza tego 
typu szkoła powstała w Cuzco, gdzie młodzi Indianie uczyli się czytać, pisać 
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i liczyć, ale też śpiewać, grać na instrumentach, jak również stolarki, obróbki 
metalu, produkcji instrumentów muzycznych, malarstwa i rzeźby. Nie zanie-
dbywano także szeroko rozumianej pomocy społecznej. Franciszkanie starali 
się dbać o najbardziej potrzebujących, prowadząc dla nich przytułki oraz lecz-
nice dla chorych. W późniejszym okresie franciszkanie zostali też kustoszami 
w sanktuariach pańskich i maryjnych na obszarze byłego Tawantinsuyu.

Niewątpliwie ważną rolę odegrały również liczne inne konwenty francisz-
kańskie. We wszystkich większych miastach Peru, np. w Cuzco, Limie, Cha-
chapoyas, Cajamarca, Ayacucho, Trujillo, Arequipie, mieli swoje domy, które 
pełniły zazwyczaj podwójną funkcję. Na potrzeby pracy w miastach były ośrod-
kami duszpasterskimi i edukacyjnymi, zaś w odniesieniu do pracy w interiorze 
stanowiły zaplecze w postaci centrów misyjnych. W środowiskach miejskich 
franciszkanie prowadzili duszpasterstwo ludności pochodzenia hiszpańskiego 
oraz zajmowali się formacją Indian mieszkających w granicach albo w pobliżu 
miasta. Większa liczba zakonników pozwalała na prowadzenie systematycznej 
katechezy oraz na funkcjonowanie, wspomnianych już wyżej, centrów eduka-
cyjnych. W konwentach przywiązywano wielką wagę do pielęgnowania uro-
czystej liturgii (mszy, nabożeństw, procesji). Kolejną cechą charakterystyczną 
było promowanie przez franciszkanów różnorodnych form religijności ludo-
wej. Znalazły one wyraz np. w tradycji żłóbka na Boże Narodzenie, odprawia-
nia drogi krzyżowej oraz w rozwoju kultu związanego z przeżywaniem przez 
wiernych cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa. Innym ważnym punktem dzia-
łalności franciszkańskich konwentów było krzewienie kultu eucharystycznego 
oraz kultu świętych. Bardzo ważną rolę odgrywały w tym kontekście bractwa 
religijne, których zadaniem było pielęgnowanie duchowości franciszkańskiej, 
jak również dbałość o organizację oraz przebieg uroczystości religijnych. Swo-
je bractwa mieli mieszczanie, rzemieślnicy oraz Indianie.

Cechą charakterystyczną pracy ewangelizacyjnej franciszkanów w Peru 
było odwoływanie się do muzyki i śpiewu oraz sztuki i przedstawień o charak-
terze religijnym (Heras 1991, 57-59; Gogola 2003, 83-84; Aliaga Rojas 1987a, 
33). Świadczy o tym przepiękny wystrój wielu franciszkańskich kościołów 
oraz konwentów, jak również bogate biblioteki, zawierające wiele cennych 
dzieł dotyczących historii zakonu w Peru. W tym kontekście można przywołać 
postać św. Francisca Solana (1549-1610), podawanego za uosobienie cnót fran-
ciszkańskich oraz misyjnego entuzjazmu i zaangażowania. Przez sobie współ-
czesnych był on określany jako „święty radosny, ubogi i pełen franciszkańskiej 
prostoty” (Mazurek 233; Leonardini, Borda 134-135). Bardzo symptomatycz-
ne są jego życiowe drogi misyjne. Do Limy dotarł z Hiszpanii w roku 1590, 
skąd wyruszył w dalszą drogę, w towarzystwie ośmiu franciszkanów, w podróż 
do Tucumán. Przemierzyli szlak około 4 tys. kilometrów, idąc z Limy, przez 
Ayacucho, Cuzco, Copacabanę, La Paz, Oruro, Potosi aż do Salta de Tucumán. 
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Francisco Solano uczył się języków indiańskich i podróżował zawsze w oto-
czeniu Indian, prowadząc bardzo ascetyczny tryb życia. Kiedy było to koniecz-
ne, zawsze stawał w ich obronie. Podczas nawiązywania kontaktów z nimi, 
jak również w pracy katechetycznej, wykorzystywał muzykę, śpiew i taniec. 
Uważał bowiem, że słowo mówione (nauczanie katechetyczne) powinno za-
wsze być wzmocnione muzyką i śpiewem, ponieważ są to bardzo pomocne 
środki, które przyciągają uwagę i zainteresowanie Indian. Można go również 
określić jako poetę, śpiewaka oraz skrzypka, ponieważ na co dzień posługiwał 
się instrumentem podobnym do skrzypiec. Bardzo chętnie tańczył i śpiewał, 
co czynił m.in. przed sprawowaniem Eucharystii i po niej. Do Limy powrócił 
w roku 1601 i został tam gwardianem. Również tam prowadził aktywne życie 
apostolskie. Umarł w opinii świętości, którą zawdzięczał swojej pobożności, 
prostocie, zaangażowaniu oraz manifestowanej spontanicznie radości. Dlatego 
też stał się punktem odniesienia i przykładem dla wielu innych franciszkanów, 
którzy starali się naśladować jego cnoty oraz metody pracy z Indianami.

Konwenty prowadziły ewangelizację nie tylko w środowiskach miejskich, 
ponieważ stanowiły również zaplecze dla działalności misyjnej prowadzonej 
w bliższym lub dalszym interiorze. Misjonarze opuszczali klasztor na kilka, 
kilkanaście tygodni, aby w ramach misji wędrownych pracować pośród In-
dian, po czym wracali do miasta na odpoczynek. Inną formą pracy z Indiana-
mi była obecność franciszkańskich misjonarzy we wspomnianych już wyżej 
doktrynach. Duchowni pełniący funkcje curas de Indios mieli obowiązek sta-
łego przebywania w powierzonych im placówkach, ponieważ byli za to wy-
nagradzani. Jednocześnie byli przypisani do jakiegoś konwentu i dzięki temu 
mogli liczyć na pomoc w trudnych momentach. Z drugiej strony otrzymywane 
przez nich subwencje stanowiły jedno ze źródeł utrzymania konwentów. 

Większość franciszkańskich konwentów posiadała bogate zbiory bibliotecz-
ne (np. w bibliotece Recoleta w Arequipie znajdowało się kilkanaście tysięcy 
pozycji książkowych oraz map i innych dokumentów). Korzystali z nich stu-
denci teologii, ale też misjonarze przygotowujący się do pracy z Indianami albo 
mający potrzebę pogłębienia swojej wiedzy z zakresu teologii pastoralnej, teolo-
gii sakramentalnej, liturgiki, Pisma Świętego, dogmatyki, apologetyki, teologii 
moralnej, historii, prawa kościelnego czy też na temat kultur autochtonicznych 
świata andyjskiego. Funkcjonowały także archiwa oraz gromadzono różnorod-
ne zbiory etnografi czne i antropologiczne, jak również mapy, zapiski dotyczące 
lokalnych języków oraz opisy zwyczajów poszczególnych społeczności indiań-
skich. Pokazuje to, że franciszkańscy misjonarze podchodzili do pracy misyjnej 
z peruwiańskimi Indianami w Andach i Amazonii nie tylko z wielkim zapałem, 
ale też byli dobrze przygotowani pod względem merytorycznym.

Przykładem takiego podejścia jest postawa ojca Luisa Jerónimo de Oré 
(1554-1630). Był on zaangażowanym misjonarzem, który katechizował in-
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diańskie dzieci w ich własnych językach, odwołując się zarazem do muzyki 
i śpiewu w języku keczua. Wielką jego zasługą jest kilka opracowań z zakresu 
katechetyki oraz lingwistyki (Sanchez Herrero 384; Miranda Larco 23-24, 54-
-73; Mazurek 131-132). W roku 1598 ukazała się w Limie pozycja jego au-
torstwa: El symbolo catholico Indiano. Jedną z części składowych tego dzieła 
były zalecenia dotyczące nauczania katechizmu w językach keczua i ajmara: 
Orden de ensañar de la doctrina cristiana en las lenguas quechua y aimará. 
Natomiast w Neapolu w roku 1607 został wydany: Ritual de párrocos, okre-
ślany też jako Manuale peruanum, zawierający wskazówki dotyczące udzie-
lania Indianom sakramentów świętych. Spod jego pióra wyszły też dwa inne 
opracowania, które zachowały się jedynie w postaci manuskryptów: Arte y Vo-
cabulario en las dos lenguas quechua y aimará (Słownik i gramatyka języka 
keczua i ajmara) oraz Sermones de las dominicas y fi estas del año, en las dos 
lenguas quechua y aimará (Kazania na niedziele i święta roku liturgicznego 
w językach keczua i ajmara). Luis Jerónimo de Oré został w roku 1623 bi-
skupem w chilijskim Concepción. Jego lingwistyczne opracowania języków 
świata andyjskiego nawiązywały do franciszkańskiej tradycji w Meksyku, 
a zarazem uwiarygodniały zaangażowanie misyjne franciszkanów względem 
dominikanów i jezuitów. 

Wiele klasztorów oraz misji powstało również na tzw. Alto Perú, czyli te-
renie dzisiejszej Boliwii (La Paz, Sucre, Potosí, Oruro). O ekspansji francisz-
kańskiej prowincji Dwunastu Apostołów w Peru świadczą dane statystyczne. 
W roku 1565 prowincja ta liczyła raptem 15 konwentów, zaś sto lat później już 
28 klasztorów, w których żyło i pracowało 848 franciszkanów. W roku 1700 
funkcjonowały 32 klasztory z 864 braćmi i ojcami. 

5. Praca misyjna franciszkanów w peruwiańskim interiorze 

Kilka dekad po przybyciu franciszkanów na obszar Tawantinsuyu zazna-
czyli oni swoją obecność w bardzo wielu miejscach, w bliższej i dalszej od-
ległości od stolicy wicekrólestwa. Podjęli pracę w doktrynach na północny 
wschód od Limy, w prowincji Huánuco. Dzięki ofi arnej pracy franciszkań-
skich misjonarzy pół wieku później region ten został uznany za niemal cał-
kowicie schrystianizowany. Franciszkanie byli obecni również w okolicach 
Pisco i Colca oraz Chachapoyas i Cuzco. Od roku 1587 posługiwali w pobliżu 
dawnej stolicy Inków, w dolinie Jaquijuana, pracując w 12 doktrynach, za-
mieszkanych przez około 12 tys. Indian.

W Cajamarca działał m.in. ojciec Mateo de Jumilla, który w swojej pra-
cy z tamtejszymi Indianami odwoływał się do metody stosowanej przez ojca 
Pedra de Gante w Meksyku. Metoda ta polegała na nauczaniu prawd kate-
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chizmowych indiańskich dzieci, które następnie były zachęcane przez misjo-
narzy do przekazywania przyswojonej wiedzy swoim rodzicom, rodzeństwu, 
dalszej rodzinie i znajomym. Przygotowane do tego zadania dzieci oraz mło-
dzież odwiedzały wioski i miasteczka zamieszkane przez Indian, nauczając 
tam katechizmu i przygotowując tamtejszą ludność do przyjęcia chrztu. Dzieci 
towarzyszyły też misjonarzowi podczas odwiedzania doktryn i wiosek indiań-
skich. Ojciec Mateo w pracy z Indianami sięgał do muzyki i śpiewu, które 
dzięki jego zaangażowaniu stały się jednym z istotnych aspektów metodologii 
ewangelizowania Indian. Pośrednio znalazło to potwierdzenie w dokumentach 
Trzeciego Synodu Limskiego (Heras 1992, 515). 

Franciszkanie rozpoczęli swoją działalność również w Gran Pajonal, czyli 
na obszarach lasów tropikalnych, określanych jako selva peruana (Fernández 
García 301-303, 310-311, 313; Aliaga Rojas 1987a, 81). Byli również obecni 
w dorzeczu Huallaga, prowadzili misje w Pucallpa nad Ukajali, jak również 
nad Apurimac i Urubamba oraz na Pampas del Sacramento (Rodríguez Tena, 
77-85). 

Praca misyjna na wschodnich terenach Peru wiązała się z wieloma trudno-
ściami i niebezpieczeństwami. Olbrzymie odległości, niesprzyjający klimat, 
różnorodność kulturowa oraz społeczeństwa indiańskie o niskim poziomie 
kultury materialnej – nie ułatwiały pracy misyjnej. Niemniej jednak francisz-
kańscy misjonarze rozwijali działalność, na ile pozwalały im na to skromny 
personel oraz inne okoliczności. Po usunięciu jezuitów z Maynas w 1768 r. 
król Hiszpanii Carlos IV w roku 1790 polecił przejęcie przez franciszkanów 
części pojezuickich wiosek misyjnych w górnym biegu Ukajali oraz nad 
Marañón i Huallaga.

W lasach Amazonii wielu misjonarzy straciło życie albo poniosło śmierć 
męczeńską, czego przykładem jest ojciec Manuel Biedma, który zginął nad 
Ukajali. Zginął również ojciec Francisco Jiménez de San José, któremu zada-
no liczne rany włóczniami. Umierając, miał 82 lata. Przez wiele lat pracował 
w Chanchamayo, Perené, Pangoa, Pampas del Sacramento, na Gran Pajonal, 
przemieszczając się rzekami Ene, Tambo i Ukajali. Był fundatorem wielu no-
wych wiosek misyjnych. 

Franciszkanie rozwijali też projekt tzw. redukcji franciszkańskich, czyli 
wiosek misyjnych, rządzących się swoimi prawami i własnym rytmem pra-
cy misyjnej. Pod koniec pierwszej połowy XVII w. założono pięć redukcji 
na ziemiach Indian Payansos, w których żyło ponad półtora tysiąca Indian. 
W połowie XVII w. podejmowano również próby założenia redukcji na zie-
miach Indian Caillisecas. Pracowali tam ojcowie Alfonso Caballero i Cristóbal 
Carrillo. Ten ostatni w roku 1661 udzielił chrztu świętego grupie około trzech 
tysięcy Indian. Interesowano się również misjami pośród Indian mieszkają-
cych w górnym biegu Putumayo oraz nad Aguarico i Napo (García L. 95-107). 
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Jednakże przedsięwzięcia podejmowane na tym obszarze układały się raczej 
niepomyślnie. Tamtejsi Indianie często wzniecali rebelie, niszczyli zakładane 
wioski i wycofywali się w głąb lasów, wskutek czego misjonarze mieli z nimi 
utrudniony kontakt.

Aby sprostać wyzwaniom pracy misyjnej w Amazonii, w roku 1725 za-
łożono konwent pod wezwaniem Santa Rosa w miejscowości Ocopa (depar-
tament Junín). Jego fundatorem był ojciec Francisco Jiménez de San José. 
Wcześniej pracował on przez 17 lat w Meksyku, po czym został skierowany 
do Peru. Mając na względzie jego wcześniejsze doświadczenia misyjne, po-
lecono mu założyć kolegium misyjne według kryteriów wyznaczonych przez 
Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Chodziło o stworzenie środowiska sprzy-
jającego prężnej formacji i edukacji misyjnej, czyli przygotowaniu przyszłych 
misjonarzy do pracy w Amazonii. Alumni tego kolegium, oprócz nauki przed-
miotów ściśle teologicznych, podejmowali naukę języków indiańskich, po-
znawali lokalne kultury, studiowali zwyczaje Indian itp. Do dyspozycji mieli 
bogato wyposażoną bibliotekę. Motto misjonarzy z Ocopa brzmiało: „Religia, 
nauka i praca są bazą postępu i pomyślności ludów” (Izaguirre s. VI, 1-18). 

Formalnie owo Collegio de Propaganda Fide z Ocopa zaczęło funkcjo-
nować dopiero w roku 1758 i było pierwszym takim centrum edukacyjnym 
i formacyjnym dla przyszłych misjonarzy na obszarze Ameryki Południowej 
(Abad Pérez 237-242; Saiz O. 524-525; Saiz Diez 69-70, 243-244; Fernández 
García 310; Gogola 2003, 130-131; Aliaga Rojas 1987b, 132-133). W ciągu 
pierwszych stu lat przybyło do niego z Europy około 230 franciszkańskich 
misjonarzy oraz 65 franciszkanów pochodzących z Nowego Świata. Przygo-
towywało ono do pracy na olbrzymim obszarze Amazonii, który został powie-
rzony franciszkańskiej prowincji Dwunastu Apostołów. Praca misyjna zosta-
ła zahamowana powstaniem indiańskim pod przewodnictwem Juana Santosa 
Atahualpa. Po dłuższej przerwie podjęto próby reaktywowania działalności 
tego kolegium. Na marginesie należałoby dodać, że podobne kolegium mi-
syjne, pod wezwaniem Nuestra Seniora del Mayor Dolor, funkcjonowało 
w Moquegua. Cechą charakterystyczną tych instytucji było dążenie do dobre-
go przygotowania przyszłych misjonarzy na podstawie kryteriów wypracowa-
nych przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary oraz kierowanie ich na obszary 
wyznaczone przez Propaganda Fide z Rzymu. 

Po trzech wiekach obecności zakonu franciszkańskiego w Peru, w pierw-
szych dekadach XIX w., czyli w okresie wojen niepodległościowych i kształ-
towania się peruwiańskiej tożsamości państwowej, nastąpiła zapaść w harmo-
nijnym funkcjonowaniu konwentów i w podejmowanych dziełach misyjnych 
(Abad Pérez 194). Nowe władze polityczne nie były bowiem przychylnie na-
stawione do Kościoła, a tym samym do zakonów i dzieła misyjnego.
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6. Przejście ku nowym paradygmatom 

Pięciowiekowe doświadczenie obecności zakonu franciszkańskiego w Pe-
ru jest bez wątpienia wielkie, bardzo bogate i różnorodne. W tę tradycję wpi-
suje się bogactwo franciszkańskiej architektury sakralnej oraz różnorodnych 
rodzajów sztuki. Nie można pominąć w tym miejscu wypracowanej przez 
franciszkanów metody posługiwania się muzyką i śpiewem w dziele kateche-
tycznym oraz rozmaitymi formami liturgii, jak również inscenizacjami teatral-
nymi. Wszystko to wpisywało się w podejmowane wysiłki misyjne, aby głosić 
Ewangelię i dążyć do zakorzenienia wiary chrześcijańskiej w poszczególnych 
społecznościach peruwiańskich. Stąd też częste odwoływanie się do tradycji 
religijności ludowej, a zarazem próby jej kształtowania. 

Nie można zatem odmówić rzeszom franciszkanów w Peru ich wielkie-
go poświęcenia i zaangażowania w dzieło ewangelizacyjne, tak w przeszło-
ści, jak i w teraźniejszości. Stąd też jeden z badaczy zajmujących się historią 
franciszkanów w Peru napisał: „Franciszkański kierunek ewangelizacji cha-
rakteryzował się akceptacją kultury etnicznej, za pomocą której franciszka-
nie docierali z Ewangelią do tubylców, których ukochali takimi, jacy byli. 
W świetle współczesnej misjologii działania duszpasterskie franciszkanów 
w Peru można nazwać «inkulturacją»” (Gogola 2003, 127). Jednak określenie 
całego pięciowiekowego bogactwa, związanego z franciszkańskim zaangażo-
waniem w działalność misyjną, ewangelizacyjną i duszpasterską w Peru, jako 
przykładu pełnej inkulturacji wydaje się nie do końca zasadne. Podejmowa-
ne przez nich inicjatywy, stosowane środki oraz metody należałoby bowiem 
rozpatrywać raczej jako wieloaspektową adaptację lub akomodację misyjną, 
czyli próby nawiązania kontaktów i zrozumiałego wyłożenia prawd wiary, jak 
również zainteresowania nimi odbiorców. Można by zatem mówić najwyżej 
o inicjatywach o charakterze inkulturacyjnym, podejmowanych przez ducho-
wych synów św. Franciszka z Asyżu. 

W procesie pełnowymiarowej inkulturacji chodzi, jak to określił misjolog, 
ks. prof. Jan Górski, o „zakorzenienie Kościoła w kulturze przez nawiązanie 
z nią takiego dialogu, że głoszona Ewangelia przynosi owoc w postaci żywej 
wiary oraz formowania się żywotnego, autentycznego Kościoła lokalnego. 
Dokonuje się przez dostosowanie przepowiadania Ewangelii do konkretnych 
warunków i kultur, przepojenie tych wartości Ewangelią oraz przyjęcie do Ko-
ścioła tego, co cenne z danej kultury” (Górski 20). Spoglądając z wielką es-
tymą na rozliczne wysiłki ewangelizacyjne podejmowane kiedyś i współcześ-
nie przez franciszkanów w Peru, warto jednak zadać pytanie, w jakim stopniu 
odpowiadają one kryteriom wyznaczanym przez paradygmat inkulturacji wy-
znaczony przez magisterium Kościoła. Czy nie należałoby bowiem, uwzględ-
niając historyczną wielowymiarowość całego procesu ewangelizacji, dokonać 
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rozróżnienia pomiędzy początkową chrystianizacją bez odniesienia do kultury 
ewangelizowanych a nieco późniejszą ewangelizacją o charakterze adaptacyj-
nym i współczesną ewangelizacją o charakterze inkulturacyjnym, czyli świa-
domym dążeniem do stworzenia autentycznie żywego lokalnego Kościoła? 

Nie można wątpić w to, że na przestrzeni wieków zarówno franciszkanie, 
jak i inni misjonarze zdołali zakorzenić chrześcijaństwo w Peru, ale warto 
za dać pytanie o to, na ile w tym długim procesie zdołano na tyle poważnie 
potraktować istotne wartości lokalnych kultur, aby dokonać ich świadomej 
integracji w tradycję Kościoła. Na ile było to możliwe, gdy uwzględni się 
uwarunkowania historyczne związane z wysiłkami romanizacji Kościoła po 
Soborze Trydenckim, w tym siłowe zwalczanie idololatrii? To prawda, że 
franciszkańscy misjonarze bardzo często przeciwstawiali się niesprawiedli-
wemu traktowaniu Indian i utrzymywali z nimi dobre relacje. Jednak należy 
zastanowić się nad tym, na ile dążono do tego, aby uczynić z Indian w pełni 
samodzielny podmiot w życiu lokalnego Kościoła. Pytanie to dotyczy kwe-
stii związanych z promocją lokalnych powołań zakonnych i kapłańskich oraz 
stopniem intensywności ich włączenia w struktury i życie kościelne. 

Współczesne dokumenty Kościoła latynoamerykańskiego, zwłaszcza do-
kumenty konferencji CELAM z Santo Domingo (SD) z roku 1992 i Aparecidy 
(DA), jak również adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in America 
(EAm), wielokrotnie poruszają tematykę inkulturacji w kontekście latynoame-
rykańskim. Od kilku lat realizowany jest również na tym kontynencie ewange-
lizacyjno-duszpasterski projekt Misión Continental. Powyższe inicjatywy są 
bodźcem i zachętą do przeprowadzenia dogłębnej ewaluacji dotychczas sto-
sowanych środków i metod w pracy duszpasterskiej oraz misyjnej. Przed tym 
wyzwaniem stoją również franciszkanie w Peru. 

Taka perspektywa rodzi wiele pytań, które mogą stać się impulsami do 
odważnego spojrzenia na współczesne wyzwania, przed jakimi stoi Kościół, 
a zarazem franciszkanie w Peru:

 ● Na ile jest realizowany program przechodzenia od tradycyjnego dusz-
pasterstwa o charakterze zachowawczym ku nowym formom, wyzna-
czonym chociażby przez wspomniany już wyżej projekt Misión Con-
tinental?

 ● Na ile współcześni, młodzi franciszkańscy misjonarze podejmują stu-
dia z za kresu misjologii, antropologii kulturowej albo mass mediów, 
aby dzięki dobrej znajomości nauczania kościelnego umiejętnie nawią-
zywać kontakty z peruwiańskimi społecznościami i kulturami (SD 30, 
32, 84, 263; EAm 16, 70-72)?

 ● Na ile franciszkanie pielęgnują różnorodne formy religijności ludowej, 
dążąc zarazem do ich oczyszczania z wszelkich niejasności i dwu-
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znaczności, tak aby były autentyczną pomocą dla wierzących w wy-
znawaniu wiary w Boga Trójjedynego (SD 36, 53; DA 99b, 258)? 

 ● Na ile rozliczne franciszkańskie projekty z zakresu promocji ludzkiej, 
w tym edukacji (dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych), są ukierun-
kowane na to, aby wszyscy stawali się autentycznymi uczniami i wy-
znawcami Jezusa Chrystusa, czyli byli dojrzale uformowanymi pod-
miotami wspólnot kościelnych (SD 271; EAm 71)? 

Obecnie franciszkanie posiadają w Peru kilkanaście konwentów i do-
mów zakonnych, prowadzą wiele parafi i oraz sanktuariów, jak również liczne 
ośrodki edukacyjne i formacyjne. Tym samym mają wiele możliwości reali-
zowania swojego zakonnego charyzmatu, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
nowych paradygmatów ewangelizacyjnych, w tym imperatywu inkulturacji, 
powiększając tym samym swoje już i tak olbrzymie bogactwo doświadczeń 
ewangelizacyjnych w tym kraju. 

FRANCISCAN MISSIONARIES IN PERU

S U M M A RY

The history of evangelization in Peru, which started at the very onset of the 16th cen-
tury is connected with the presence of the missionaries of the Franciscan Order, who 
played a major role in the building of Church structures on the territory of the former Inca 
empire. However, their main contribution was an eff ective evangelization of the indig-
enous peoples through the use of innovative methods (music, singing and art, organizing 
schools for Indians, knowledge of indigenous languages, protection of Indians against 
excessive exploitation). In this activity they were urged by their Franciscan charisma 
summed up in the greeting “Peace and good”. Their missionary commitment was real-
ized not only in the Andean world, but over time expanded across the Amazon Selva. 

Keywords: Peru; the Andean world; Amazonia; Franciscans; doctrinas; missionary 
methods; Solano 

Słowa kluczowe: Peru; świat andyjski; Amazonia; franciszkanie; doctrinas; metody 
misyjne; Solano 
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grzymkami apostolskimi św. Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej. 
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Polacy w Kościele katolickim na Kaukazie Północnym

Wielkim oparciem dla polskich katolików były powstające na Kaukazie 
Północnym parafi e katolickie. Nie zawsze jednak wznoszenie kościołów para-
fi alnych przebiegało harmonijnie, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Przeszkody 
wiązały się z represjami popowstaniowymi, oskarżeniami katolickich księży 
o prozelityzm czy też z zerwaniem przez Rosję i Watykan konkordatu. Niniej-
szy artykuł stanowi jedynie zarys problematyki działalności religijnej i spo-
łecznej Polaków na Kaukazie Północnym. W wielu wypadkach korzystano 
ze źródeł odnalezionych w rosyjskich archiwach państwowych. Dzięki nim 
można było przywołać wiele faktów dotyczących poruszanej tu problematyki 
oraz próbować je odpowiednio zinterpretować i wskazać na rolę Kościoła ka-
tolickiego, w kontekście stosunków z rosyjską władzą, w utrwalaniu religijnej 
i narodowej tożsamości Polaków skupionych wokół parafi i na Kaukazie Pół-
nocnym będącym częścią południowej Rosji. 

Polacy i polskie parafi e w epoce Cesarstwa Rosyjskiego

Dzieje Polaków na Kaukazie Północnym sięgają przełomu XVI i XVII w. 
Tacy historycy jak chociażby Władimir Potto wskazują ponadto na obecność 
już w XVI stuleciu osób wyznania katolickiego wśród Kozaków grebeńskich, 
antenatów Kozaków tereckich (Potto 20; 34). Zdaniem Potta, niektórzy z nich 
wrócili następnie do Polski.

Historia katolickich księży na Kaukazie Północnym rozpoczyna się na-
tomiast na początku XIX w. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od 
księży-podróżników. Najpierw w tym szeregu należałoby wskazać ks. Józefa 
Suryna, misjonarza i jezuitę, który podróżował przez Władykaukaz do Tyfl isu 
(Reychman 1954, 21; 1972, 178). Z pracy Jana Reychmana wynika, że owa 
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wyprawa miała miejsce na przełomie XVIII i XIX w. Tą samą drogą wędrował 
ksiądz ukrywający się pod kryptonimem J.-S. Opisał on swoje przygody na 
łamach „Miesięcznika Połockiego” w 1818 r. (Reychman 1954, 20).

Mimo iż Kościół katolicki w Mozdoku istniał od 1766 r., brakuje jakiej-
kolwiek informacji o tym, czy w XVIII lub na początku XIX w. posługiwa-
li tam księża polskiego pochodzenia (Inglot 81). Wiadomo, że tuż po wojnie 
Rosji z Napoleonem katoliccy księża zaradzali na Kaukazie Północnym du-
chowym potrzebom licznych Polaków, zesłanych tutaj jako jeńcy. Według 
ks. Mieczysława Inglota było takich jeńców około dziesięć tysięcy, rozrzuco-
nych po całym regionie; wielu z nich zamieszkało także w pobliżu Czeczenii. 
Księża z Mozdoku zaspokajali nie tylko ich duchowe potrzeby, ale i rozdawali 
bieliznę oraz żywność (Inglot 87).

Znacznie intensywniej Kościół katolicki na Kaukazie Północnym zaczął 
działać w latach 40. XIX w. Wtedy to na ów teren przybywali zarówno zesłań-
cy polscy, jak i Polacy, którzy dobrowolnie wstąpili na służbę carską.

Religijna działalność Polaków związana była z Temir-Chan-Szurą (obec-
nie Bujnaksk) w Dagestanie i z Piatigorskiem. Na uwagę zasługuje to, że księ-
gi metrykalne w Temir-Chan-Szurze prowadzono już od 1837 r. i, co najistot-
niejsze, w języku polskim (RGIA f. 1268, op. 1, j. chr. 519, k. 1). Proboszczem 
w Mozdoku był wówczas Antoni Szymański, który często odwiedzał Piati-
gorsk, gdzie mieszkało wtedy około czterystu wiernych. W związku ze sta-
łą nieobecnością katolickiego księdza w tym mieście zdarzało się, że wierni 
umierali nawet bez przyjęcia sakramentów świętych. O tym wszystkim mo-
żemy dowiedzieć się ze sprawozdania sporządzonego przez prawosławnego 
biskupa Kaukazu i Czarnomorii Jeremiasza dla Synodu 30 listopada 1835 r. 
(według kalendarza juliańskiego) (CGA RD f. 163, op. 1, j. chr. 7, passim). 
Stąd wiemy też na przykład o zbieraniu w drugiej połowie lat 30. XIX w. środ-
ków na budowę kościoła. W 1841 r. wierni zgromadzili 26 000 rubli w bank-
notach (assignacijach) w odróżnieniu od rubli w srebrze (sierebrie), a byłaby 
to suma kilkakrotnie mniejsza (GASK f. 79, op. 2, j. chr. 703, k. nlb). Do 
wzniesienia katolickiego kościoła w Piatigorsku miał niejako przyczynić się 
osobiście car Mikołaj I, ofi arowując na ten cel 40 rubli w złocie, ale nie po-
twierdzają tego żadne archiwalia (Macewicz 2-3). Legendę tę mógł ponadto 
wymyśleć car wraz ze swym otoczeniem.

Wiosną 1843 r. powołano do istnienia komitet do spraw budowy katolic-
kiego kościoła w Stawropolu. Prezesem komitetu uczyniono ławnika obwo-
dowego sądu karnego Podobiada, a jego zastępcą kapitana Moszyńskiego. 
Członkami komitetu zostali: ks. Stokliński, kapitan Polesski-Szepiło i miejski 
urzędnik Józef Bacewicz (GASK, f. 79, j. chr. 3007, sw. 947, k. 5). Jesienią 
1843 r. na sekretarza komitetu wybrano urzędnika Drużyłowskiego (GASK, 
f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 1). O powstaniu komitetu ks. Stokliński powiado-
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mił naczelnika obwodu kaukaskiego w raporcie z 30 kwietnia 1843 r. (GASK, 
f. 79, j. chr. 3007, sw. 947, k. 5). 

Po upływie roku, przynajmniej według informacji byłego proboszcza pa-
rafi i w Piatigorsku o. Marka Macewicza, 6 sierpnia 1844 r. konsekrowano 
w Piatigorsku kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W połowie 
lat 30. XIX w. w Piatigorsku mieszkało około 400 katolików, przy czym liczba 
stałych mieszkańców miasta wynosiła zaledwie 1000. W dniu 16 październi-
ka 1837 r. miasto odwiedził car Mikołaj I. Wizyta zaowocowała m.in. decy-
zją podjętą w sprawie budowy „katolickiego domu modlitewnego” (GASK, 
f. 135, op. 2, j. chr. 923, k. 1-3). Projekt tego domu sporządzony został jeszcze 
w 1837 r. przez braci Jana i Józefa (Giovanniego i Giuseppe) Bernardaccich, 
Włochów pochodzących ze szwajcarskiego miasta Lugano (Macewicz 2). 
Najwcześniejsze księgi metrykalne parafi i katolickiej w Piatigorsku, do któ-
rych udało się dotrzeć, sięgają roku 1846 (Archiwum państwowe w Piatigor-
sku, Zapis Aktów Stanu Cywilnego, op. 1, j. chr. 1, passim).

W drugiej połowie lat 40. XIX w. działalnością duszpasterską w piatigor-
skim kościele zajmował się kapelan Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego 
ks. Bernard Giżycki. Można rzec, że objęła ona cały Kaukaz Północny (Archi-
wum państwowe w Piatigorsku, Zapis Aktów Stanu Cywilnego, op. 1, j. chr. 1, 
passim). W związku z tym rodzi się pytanie: Dlaczego od tej pory nic nie wia-
domo o duszpasterskiej działalności kościoła w Mozdoku? Odpowiedzi do-
starczają archiwalia w Stawropolu. Wskazują one w szczególności na oskar-
żanie w 30. latach XIX w. księży posługujących w Mozdoku o prozelityzm, 
to jest o nakłanianie prawosławnych chrześcijan do przejścia na katolicyzm. 
Omalże sprawą tą nie zajął się sąd (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 876, k. 1. 
i j. chr. 301, k. 3). 

Poza tym z uwagi na opłakany stan świątyni ówczesny proboszcz ks. Mi-
łośnicki kupił akcje spółki „Olen” („Jeleń”). Przypuszczalnie spodziewał się 
szybkich i wysokich zysków, lecz niestety, jego nadzieje spełzły na niczym, 
toteż musiał zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do cara. Odpowiedź na-
deszła 19 lipca 1845 r. Kierownik III Oddziału Kancelarii Osobistej Jego Ce-
sarskiej Mości Leoncjusz Dubelt wydał rozkaz Marcelinowi Olszewskiemu, 
gubernatorowi cywilnemu obwodu kaukaskiego, by powiadomił ks. Miłośnic-
kiego o tym, że w celu odzyskania pieniędzy powinien skontaktować się z rad-
cą stanu Gorgolą i kamerjunkrem Atrieszkowem, przebywającymi w Peters-
burgu (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 3304, passim). 

W tym samym czasie zbierano środki na budowę kościoła w Stawropo-
lu. Archiwalia tego miasta przybliżają szczegóły owej akcji. Stawropolscy 
urzędnicy i niżsi rangą żołnierze zebrali 6 rubli i 75 kopiejek, a pracownicy 
komisji wojennej ofi arowali 15 rubli oraz 28 4/7 kopiejek w srebrze (GASK, 
f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 30 i 35). Natomiast personel szpitala wojsko-
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wego w Stawropolu zgromadził 20 rubli (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 2436, 
k. 24 i 25). Do zebrania środków na wspomniany wyżej cel przyczynili się też 
pracownicy szpitali wojskowych w Temir-Chan-Szurze, Pietrowsku (obecnie 
Machaczkała) oraz stanice kozackie: Szczedryńska (aktualnie w Czeczenii) 
i Ardońska (obecnie w Osetii Północnej). Warto zaznaczyć, że ofi arodawcami 
byli również prawosławni, m.in. zakonnicy z klasztoru na Krymie. Zebrano 
tam 18 rubli i 80 kopiejek (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 30). Pienią-
dze gromadzili także żołnierze batalionów liniowych Linii Kaukaskiej. W ich 
gronie warto wskazać chociażby Michała Latalskiego, który cały swój ma-
jątek – 14 rubli oraz 65 kopiejek w srebrze – przekazał, będąc już na łożu 
śmierci, na budowę kościoła. Zainspirowani takim przykładem jego koledzy 
dołożyli się do tej sumy. Uczynił to m.in. ich dowódca, kapitan Deszczyński. 
Zebrano wtedy 15 rubli (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 11-14). Owe 
wysiłki zaowocowały skierowaną do wikariusza archidiecezji mohylewskiej 
(do której należał Kaukaz Północny) prośbą o przyśpieszenie – w związku 
z zakończeniem budowy kościoła – decyzji dotyczącej wyboru proboszcza 
parafi i w Stawropolu (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 19-20). Prośbę tę 
wystosował 7 grudnia 1845 r. wspomniany już gubernator cywilny obwodu 
kaukaskiego Marcelin Olszewski, Polak i katolik, dbający, co wynika zresz-
tą z powyższego, o rozwój polskości i katolicyzmu na tym obszarze (GASK, 
f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 19-20). Ponowne powołanie komitetu do spraw 
budowy kościoła w Stawropolu w 1848 r. dowodzi wstrzymania tej sprawy 
po odejściu Marcelina Olszewskiego ze wspomnianego stanowiska w 1846 r. 
W skład na nowo zorganizowanego komitetu weszli m.in.: inżynier Majewski, 
nauczyciel Kazimierz Rodziewicz, sekretarz gubernialny Wysocki oraz sekre-
tarz kolegialny Brzozowski (GASK, f. 79, j. chr. 3007, sw. 941, k. 14-14v). 
W połowie lat 50. XIX w. funkcję proboszcza kościoła w Stawropolu pełnił 
Hipolit Stokliński, którego w Kalendarzu Kaukaskim nazywano zakonnikiem 
(Kawkazski Kalendar na rok 1856 48).

W dniu 8 maja 1856 r. konsekrowano kościół pod wezwaniem św. Sta-
nisława w Diszłagarze (obecnie Siergokała w Dagestanie). Dokonał tego 
ks. Pruszkowski z Temir-Chan-Szury. W Mszy Świętej uczestniczyło wów-
czas 381 wiernych (Surzycki 20). Niestety, brakuje jakichkolwiek dalszych 
informacji o funkcjonowaniu tej świątyni. Przypuszczalnie przyczyniło się do 
tego znaczne pogorszenie stosunku władzy do Kościoła katolickiego w związ-
ku z zerwaniem po powstaniu styczniowym zawartego w 1848 r. konkordatu. 
Ponadto kościół wzniesiony został prawdopodobnie z bardzo nietrwałego ma-
teriału, stąd nasuwa się przypuszczenie, że w przypadku zniszczenia świątyni 
nikt nie byłby w stanie jej odbudować.

O tym, że sytuacja Polaków i katolików we wschodniej części Kaukazu 
Północnego uległa znacznemu pogorszeniu po upadku powstania stycznio-
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wego, mówi nam wprowadzony 4 kwietnia 1866 r. przez wielkiego księcia 
Aleksandra Aleksandrowicza (głównodowodzącego wówczas armią rosyjską, 
przyszłego cara Aleksandra III) a skierowany do katolików obwodu tereckie-
go zakaz zbierania ofi ar na budowę kościołów i kaplic (CGA RSO-A, f. 162, 
op. 1, j. chr. 297, k. 1). Wiązało się to z zerwaniem stosunków pomiędzy Ro-
sją a Stolicą Apostolską w 1866 r., kiedy to papież Pius IX potępił Rosję za 
represje zastosowane wobec uczestników wspomnianego powstania (Stopi-
kowski 29). Istniejący od początku lat 60. XIX w. kościół w Groznym rząd 
rosyjski zamierzał przekazać w 1873 r. prawosławnej Cerkwi. Prawdopodob-
nie za pretekst posłużyło to, że kościół nie miał własnego proboszcza. Sprawa 
wymagała osobistej interwencji wizytatora katolickich kościołów na Kaukazie, 
ks. Orłowskiego (CGA RSO-A, f. 53, op. 1, j. chr. 1095, passim). Wskutek te-
go świątynia została uratowana.

Warto zaznaczyć, że już na przełomie lat 40. i 50. XIX w. istniała parafi a 
katolicka w Noworossyjsku, której proboszczem był ks. Zenon Kalinowski, 
kapelan 1 i 2 wydziałów linii czarnomorskiej wybrzeża (Kawkazski Kalen-
dar 48). 

Należy przypomnieć też o tym, że katolickie kościoły na Kaukazie Pół-
nocnym nie uniknęły uwagi polskich pamiętnikarzy, i to już w połowie XIX 
stulecia. Z ich grona wymienić warto przede wszystkim zesłańca z lat 40. 
XIX w., Karola Kalinowskiego. Podczas podróży do miejsca swojej służby, 
czyli do znajdującej się niedaleko granic Czeczenii twierdzy Tasz-Kiczu, opi-
sał wszystkie miasta grupy Kaukaskich Wód Mineralnych, w tym Piatigorsk. 
Spędził tam wiosnę 1845 r. (kościół w Piatigorsku był już wtedy po konse-
kracji). Następująco pisał o tej świątyni: „Ponad miasteczkiem, na pięknym 
wzgórzu, panuje udatnej struktury kościółek katolicki z plebanią i ogródkiem. 
Ksiądz pleban, człowiek jeszcze nie wiekowy, ale od wszystkich szanowany, 
gorliwie spełnia obowiązki pasterza, ojca i przyjaciela swoich parafi an” (Kali-
nowski 12). Niestety, Kalinowski nie podaje imienia tego gorliwego kapłana. 
Znani są natomiast z nazwiska inni kapłani posługujący wówczas na Kauka-
zie Północnym, tacy jak o. Julian Giżycki, ks. Szymański czy ks. Stokliński. 
O kościele w Piatigorsku pisał również inny polski zesłaniec z tego okresu, 
Wincenty Dawid (Dawidowski), zachwycony malowniczym położeniem 
świątyni (Dawid 3-4).

Kolejny zesłaniec i zarazem pamiętnikarz z tej samej epoki, Mateusz Gra-
lewski, opisał kościół w Mozdoku. Z jego relacji wynika, że tamtejszemu ka-
płanowi, ks. Hugonowi Antonowiczowi, udało się pokonać przynajmniej nie-
które trudności fi nansowe. Gralewski odnotowuje też, że wspomniany kościół 
stanowił miniaturową kopię rzymskiej bazyliki św. Piotra, otoczony przez 
piękny ogród, a ozdobiony urzekającymi malowidłami. Jednocześnie Gra-
lewski wskazuje na opłakany stan plebanii ze ścianami podpartymi drągami, 



52 ALEKSANDER BOGOLUBOW

dwuizbowej, przy czym jedną z izb zajmował stary inwalida Polak, pełniący 
obowiązki „diaka kościelnego, zakrystyana i organisty” (Gralewski 37; 39). 
Zaoszczędzone drogą takich „wyrzeczeń” środki ks. Antonowicz, proboszcz 
parafi i, przekazywał – jak podaje dalej Gralewski – ubogim. Kiedy w czasie 
jednej ze swych wypraw po ofi ary zatrzymany został w pobliżu twierdzy Gro-
znaja przez kilkunastu uzbrojonych Czeczeńców, po udzieleniu odpowiedzi na 
pytania, kim jest i dlaczego wyjeżdża, otrzymał od nich pieniądze na kościół 
(Gralewski 37; 39).

We Władykaukazie modlitewny dom katolicki istniał od 1866 r., a pro-
boszczem był tam wtedy ks. Aleksander Kamiński (vel Kamieniecki). Niejako 
wbrew napiętej sytuacji wywołanej pogorszeniem się stosunku rosyjskiej wła-
dzy do Kościoła katolickiego w Rosji a związanej z zerwaniem konkordatu 
uzyskał on zgodę wielkiego księcia Aleksandra na wznowienie zbierania środ-
ków na wzniesienie świątyni w tym mieście (CGA RSO-A, f. 53, op. 1, j. chr. 
1058, k. 1). Dnia 11 kwietnia wspomnianego roku rada miejska Władykauka-
zu zezwoliła na przydział działki pod budowę kościoła. Dokładnej daty jego 
konsekracji nie udało się ustalić. Z archiwaliów we Władykaukazie wynika 
jednak, że już w 1875 r. kościół funkcjonował, a rada miejska z kolei wydzie-

Parafi e katolickie na Kaukazie Północnym w przededniu I wojny światowej

Lp. Nazwa miasta Nazwa parafi i Liczba 
parafi an

 1. Grozny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 5600

 2. Jekaterinodar Matki Bożej Różańcowej 2400

 3. Mineralne Wody (kaplica)* –

 4. Mozdok Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  413

 5. Noworosyjsk Świętej Anny 3500

 6. Piatigorsk Przemienienia Pańskiego 1720

 7. Rożdziestwienskoje (obecnie dzielni-
ca miasta Niewinnomyssk)

Świętej Rodziny 2522

 8. Siemionowka
(obecnie w obwodzie krasnodarskim)

Świętego Michała Archanioła 2361

 9. Stawropol Przemienienia Pańskiego 1770

10. Temir-Chan-Szura Świętego Stanisława biskupa  360

11. Władykaukaz Wniebowzięcia Pańskiego 2100

* Niestety nie udało się ustalić nazwy parafi i ani też liczby parafi an.
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liła plac pod budowę domu księdza (CGA RSO-A, f. 12, op. 3, j. chr. 1509, 
k. 47-48). Tego wszystkiego dokonał wspominany wyżej ks. Aleksander Ka-
miński, który swoją działalnością duszpasterską objął nie tylko Osetię Północ-
ną, ale i Czeczenię. Często też udawał się do Kaukaskich Wód Mineralnych, 
później mianowany proboszczem parafi i w Piatigorsku. Z archiwaliów wyni-
ka, że prowadził bardzo skromne materialnie życie, otrzymując od władz ro-
syjskich około 60 kopiejek na dobę (CGA RSO-A, f. 15, op. 1, j. chr. 192, k.). 
W 1888 r. zrezygnował z funkcji proboszcza w Piatigorsku, po czym nie wy-
mienia się już w źródłach Kaukazu Północnego jego imienia i nazwiska.

Kościół w Jekaterinodarze (obecnie Krasnodar) konsekrowano 11 grudnia 
1894 r. (GAKK f. 318, op. 2, j. chr. 1998, k. 5). Pierwszym proboszczem był 
Litwin, a od 1901 r. został nim mianowany Polak – ks. Adam Gibulski. Ofi ar-
na, trwająca prawie sto lat praca katolickich księży na Kaukazie Północnym 
zaowocowała utworzeniem 11 – w przededniu I wojny światowej – parafi i na 
tym obszarze. Informacje o nich podane są w zamieszczonej powyżej tabelce 
(Kumor 55, tabela 6).

Obraz stosunków polskiego Kościoła katolickiego z rosyjską władzą 

W tej części refl eksji zaprezentowane zostaną pokrótce relacje między pol-
skimi katolikami a rosyjską władzą imperialną. Warto wpierw podkreślić, że 
władza ta bacznie przyglądała się działalności parafi i katolickich. Archiwum 
Państwowe Republiki Dagestan w Machaczkale jako pierwszy dowód takiej 
obserwacji prezentuje skierowanie w 1843 r. przez radcę stanu Zełtousowa in-
formacji o kościołach katolickich na Kaukazie (w tym w Temir-Chan-Szurze) 
do Rosji. Jak wspomniano wcześniej, w parafi i prowadzono księgi metrykal-
ne, zatem kościół był konsekrowany. 

W dniu 30 listopada 1835 r. Jeremiasz, biskup prawosławny Kaukazu 
i Czarnomorii, sporządził, o czym była już wyżej mowa, przeznaczone dla 
Synodu sprawozdanie z działalności Kościoła katolickiego na tym obszarze. 
Wynika z niego, że ks. Antoni Szymański, prowadzący działalność duszpa-
sterską w Mozdoku, przyjeżdżał i do Piatigorska, dlatego Jeremiasz gorąco 
popierał projekt wzniesienia w Piatigorsku katolickiego „domu modlitewne-
go” (GASK, f. 135, op. 2, j. chr. 923, k. 1-3).

Jednakże nie zawsze w tym czasie stosunki z katolikami układały się har-
monijnie. Chociażby 7 kwietnia 1839 r. naczelnik obwodu kaukaskiego ge-
nerał-porucznik Paweł Grabbe został zobligowany przez Departament Spraw 
Duchowych Wyznań Obcych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji do ob-
serwacji działalności księży katolickich, w związku z czym wydał włas ny roz-
kaz w tej sprawie 15 kwietnia 1839 r. (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 876, k. 1,5).



54 ALEKSANDER BOGOLUBOW

W tym czasie, co już zaznaczono, na Kaukazie Północnym owi księża 
byli oskarżani niekiedy o prozelityzm. Za przykład niech posłuży tutaj skar-
ga prawosławnego kapłana Fiodorowa, skierowana do gubernatora cywilnego 
obwodu kaukaskiego a zawierająca oskarżenie księdza katolickiego z parafi i 
w Mozdoku o nakłanianie do przejścia na katolicyzm przynajmniej trzech 
osób w stanicy Suworowskiej. Po wszechstronnym rozpatrzeniu sprawy gu-
bernator doszedł do wniosku, że nie ma podstaw do osądzenia, o czym po-
wiadomił Fiodorowa 4 grudnia 1841 r. (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 301, k. 3, 
k. 5-6).

Natomiast 7 grudnia 1845 r. gubernator cywilny obwodu kaukaskiego, pol-
ski katolik Marcelin Olstewski poprosił Łaskiego, wikariusza mohylewskiej 
archidiecezji Kościoła katolickiego w Rosji (do której to archidiecezji nale-
żał wówczas Kaukaz Północny) o przyśpieszenie decyzji dotyczącej wyboru 
proboszcza parafi i w Stawropolu w związku z zakończeniem budowy świą-
tyni (GASK, f. 444, op. 1, j. chr. 2436, k. 19-20). Przypuszczalnie po odej-
ściu Olszewskiego z tego stanowiska sprawę zawieszono, a następnie dopiero 
w 1848 r., o czym była już wyżej mowa, ponownie zorganizowano komitet na 
rzecz budowy kościoła w tym mieście.

Na mocy zawartego 3 lipca 1848 r. konkordatu pomiędzy Rosją a Watyka-
nem Gruzję, Bessarabię (obecnie Mołdawia) oraz gubernie: jekaterynosław-
ską, stawropolską, taurydzką, chersońską, saratowską, samarską i astrachań-
ską, połączono w jedną diecezję chersońską (Lizenberger 101-102).

 Inną informację odnoszącą się do daty podpisania konkordatu podaje 
Robert Stopikowski. Według niego został on zawarty 3 sierpnia 1847 r. (Sto-
pikowski 27). W dniu 18 września 1852 r. stolicą diecezji stał się Tyraspol 
(obecnie w Mołdawii), a diecezja przyjęła nazwę diecezji tyraspolskiej. Od 
1856 r. siedzibą jej biskupa uczyniono Saratów nad Wołgą (Lizenberger 101-
-105).

Na początku XX w. zarówno duchowni katoliccy, jak i prawosławni trak-
towani byli przez władze carskie jako podlegający administracji imperium 
urzędnicy państwowi (Stopikowski 31). W 1911 r. parafi a piatigorska uzyskała 
zatem od tychże władz 102 ruble, a mozdocka 115 rubli i 50 kopiejek (CGA 
RSO-A, f. 11, op. 77, j. chr. 275, k. 10). Przykładowo Polikarp Rowicki, pro-
boszcz parafi i w Piatigorsku, dostawał co miesiąc, w latach 1910-1911, 12 ru-
bli i 50 kopiejek. Sumę tę wydawał ks. Rowickiemu skarbnik kościoła Rakow-
ski. Analogiczne kwoty już nieco wcześniej otrzymywali w latach 1907-1910 
proboszczowie w Piatigorsku: ks. Ignacy Mickiewicz oraz ks. Jan Giżycki 
(CGA RSO-A, f. 11, op. 77, j. chr. 275, k. 3, 5, 16, 25v.).

W tym samym czasie, po tolerancyjnym manifeście cara Mikołaja II, pra-
wosławni chrześcijanie uzyskali prawo do przejścia na inne wyznania, w tym 
na katolicyzm. W 1910 r. z tego prawa w samym Piatigorsku skorzystało sie-
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dem osób: trzech mężczyzn i cztery kobiety. W okolicach Piatigorska i Ki-
słowodska na katolicyzm przeszły jeszcze dwie osoby (CGA RSO-A, f. 11, 
op. 15, j. chr. 469, k. 3).

Działalność społeczna polskich katolików 

Życie społeczne polskich katolików w epoce imperialnej na Kaukazie 
Północnym można podzielić na dwa okresy obejmujące XIX i XX stulecie. 
W XIX w. koncentrowano się wyłącznie na działalności religijnej, skupionej 
wokół kościołów i parafi i katolickich, ale już na początku XX w., po wydaniu 
wspomnianego manifestu tolerancyjnego, zaczęto zakładać przy parafi ach bi-
blioteki i szkoły. 

Przykładem takiej działalności z pierwszego okresu jest Katolickie Towa-
rzystwo Pomocy Biednym, powołane do istnienia 22 kwietnia 1903 r. przy 
parafi i katolickiej w Stawropolu. Za swój główny cel obrało ono śpieszenie 
z pomocą ubogim, w tym także z pomocą lekarską, tudzież organizację ka-
tolickiej biblioteki oraz czytelni w Stawropolu (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 
3017, k. 3-4). Członkami Towarzystwa nie mogli być żołnierze i osoby kara-
ne. Niepełnoletni mogli zostać członkami Towarzystwa, lecz tylko za zgodą 
rodziców. Członkowie dzielili się na trzy kategorie:

1) honorowi, czyli zasłużeni dla Towarzystwa;
2) rzeczywiści, czyli wpłacający na fundusz Towarzystwa nie mniej niż 

6 rubli miesięcznie lub 60 rubli jednorazowo;
3) współpracujący (soriewnowatelnyje), to jest płacący nie mniej niż 3 ru-

ble rocznie. 

Członka, który w ciągu roku nie opłacił składek, wyłączano z Towarzystwa 
(GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 4-5). Zarząd Towarzystwa liczył 6-12 
osób. Wybierało go ogólne zebranie członków Towarzystwa na okres trzech 
lat, podczas gdy corocznie 1/3 członków zarządu ustępowała miejsca nowym 
osobom. Przez pierwsze dwa lata odchodzących członków zarządu wyłaniano 
drogą losowania, później odchodzili najwcześniej wybrani. Kandydaci mieli 
zastąpić członków zarządu w razie ich niespodziewanego odejścia, bez prawa 
udziału w jego posiedzeniach. Wykluczano tych członków zarządu, którzy nie 
brali przez sześć miesięcy udziału w posiedzeniach. Z grona członków zarząd 
wybierał prezesa, jego zastępcę, skarbnika i sekretarza. Posiedzenie zarządu 
miało odbywać się na żądanie 1/3 jego członków lub prezesa (GASK, f. 101, 
op. 4, j. chr. 3017, k. 7). Towarzystwo powołało także komisję rewizyjną, skła-
dającą się z trzech członków, którzy nie mogli być jednocześnie członkami 
zarządu (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 12).
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Owe bardzo demokratyczne zasady działalności przyjęto jeszcze wiosną 
1903 r. Jako przykład z drugiego okresu może posłużyć podjęcie przez Staw-
ropolskie Rzymskokatolickie Towarzystwo Pomocy Biednym 6 lutego 1905 r. 
decyzji o stworzeniu polskiej biblioteki mieszczącej się przy rzymskokatolic-
kiej szkole parafi alnej. Dyrektorem biblioteki mianowano E.K. Zakrzewską, 
a decyzję podpisali: prezes Towarzystwa Wołodko oraz jego sekretarz-skarb-
nik T. Zakrólska (vel Zakrulska) (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 1). Bi-
blioteka posiadała książki w językach rosyjskim i polskim (GASK, f. 101, op. 
4, j. chr. 3017, k. 16, 17, 19). Kilka miesięcy później (ustalenie szczegółowej 
daty okazało się niemożliwe) zasady działalności biblioteki zostały zatwier-
dzone przez gubernatora, o czym powiadomiono policmajstra miasta (GASK, 
f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 24-25). W 1910 r. członkowie Rzymskokatolic-
kiego Towarzystwa Pomocy Biednym w Stawropolu musieli ponownie zareje-
strować swoją bibliotekę. Przypuszczalnie związane to było z wewnętrznymi 
wydarzeniami w Towarzystwie. Kierownictwo biblioteki, zatwierdzone jesz-
cze w 1905 r., nie było w stanie pełnić swoich obowiązków. W takich okolicz-
nościach należało ponownie starać się o rejestrację. Latem 1910 r. próby po-
nownej rejestracji podjął się prezes Towarzystwa Bronisław Kunicki (GASK, 
f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 27, 40 i 52). Mieszkał wówczas w okolicach 
Stawropola, na terenie majątku należącego do Banku Ziemskiego. Tymczaso-
wo biblioteka mieściła się w domu niejakiego Wedeńskiego, naprzeciwko ka-
tolickiego kościoła przy ulicy Woroncowskiej. Na funkcję kierownika wysu-
nięto kandydaturę Mauryciusza (vel Maurycego) Zielińskiego. Miał on wtedy 
stopień radcy tytularnego i był inżynierem drogowym. W związku z tym, że 
jego bezpośredni przełożony, inżynier-pułkownik Kowalewski, zaopiniował 
go pozytywnie, gubernator stawropolski Bronisław Januszewicz wyraził zgo-
dę na wznowienie pracy biblioteki. Powiadomiono o tym Kunickiego 13 lipca 
1910 r. (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 52). Prawdopodobnie z niezna-
nych powodów Zieliński nie był w stanie pełnić obowiązków kierownika bi-
blioteki, dlatego w lipcu 1910 r. ponownie usiłował zarejestrować bibliotekę 
proboszcz kościoła w Stawropolu, ks. Mikołaj Szurek. Tym razem zaplano-
wano otwarcie jej bezpośrednio w budynku kościoła. Jej kierownikiem miała 
zostać Jadwiga de Fumel (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 55 i 56). Wśród 
tych, którzy w 1910 r. starali się o otwarcie polskiej biblioteki przy Katolic-
kim Towarzystwie Pomocy Biednym, widnieją podpisy prezesa Towarzystwa 
Wołodko i sekretarz Zakrzewskiej (GASK, f. 101, op. 4, j. chr. 3017, k. 72). 
Biblioteka miała pracować od godziny 12.00 do 13.00 w dni powszednie i od 
godziny 17.00 do 19.00 w niedziele i święta. Liczyła 800 książek i posiadała 
fundusz obejmujący 100 rubli. Jej regulamin zatwierdzony został przez wła-
dze gubernialne i diecezję tyraspolską w październiku 1910 r. (GASK, f. 101, 
op. 4, j. chr. 3017, k. 63, 68 i 69).
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W Piatigorsku 9 kwietnia 1906 r. postanowiono zorganizować polską szko-
łę. W tym właśnie dniu 156 parafi an zebrało się na placu kościelnym i zadecy-
dowało o otwarciu szkoły podstawowej przy katolickiej parafi i. Do zajmowa-
nia się sprawami związanymi z otwarciem szkoły powołano specjalną komisję 
liczącą 21 członków. Byli wśród nich m.in.: inspektor gimnazjów Władysław 
Cetnarowicz, rzeczywisty radca tajny Józef Bernatowicz i ks. Julian Michal-
ski (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 6, k. 2). Niestety, 9 lipca 1906 r. urząd 
obwodu tereckiego odmówił rejestracji członkom komisji z powodu niedopeł-
nienia przez nich szeregu formalności. W podaniu nie uwzględniono nazwisk 
założycieli ani też wysokości składek na szkołę (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, 
j. chr. 6, k. 3-3v). 

W 1915 r., czyli już po rozpoczęciu I wojny światowej, na czele Rzymskoka-
tolickiego Towarzystwa Pomocy Biednym we Władykaukazie stanął proboszcz 
parafi i katolickiej w tym mieście, ks. Antoni Czerwiński, podczas gdy sekreta-
rzem Towarzystwa został księgowy Banku Azowsko-Dońskiego Paweł Jakuto-
wicz, syn Bernarda (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 392, k. 62). Wiadomo, 
że już 30 listopada 1914 r. odbyło się ogólne zebranie członków Towarzystwa. 
Wtedy to jednomyślnie wybrano na prezesa W. Majewskiego, a na sekretarza – 
F.M. Ruttar. Dokonano także wyboru trzech członków zarządu na kolejną trzy-
letnią kadencję. Zostali nimi: A.K. Majewska, A.F. Krejczi i R.W. Stankiewicz, 
przy czym pierwsze dwie osoby wybrano na drugą kadencję (CGA RSO-A, 
f. 199, op. 1, j. chr. 325, k. 185), do zarządu natomiast kandydowali: A.P. Har-
bich i M.I. Popel, a członkami komisji rewizyjnej zostali mianowani: K. Mac-
kiewicz i F. Rutter (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 325, k. 185). Na uwagę 
zasługuje fakt, że A.K. Majewska jednocześnie była skarbnikiem Towarzystwa, 
którego środki stanowiły ofi ary członków, w tym członków honorowych (CGA 
RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 325, k. 186). Byli nimi: A.F. Rzewuski, S.F. Skro-
biecki, W. Majewski i M.S. Kierbedź (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 325, 
s. 187). Od 1912 r. na sekretarza Towarzystwa Pomocy Biednym wybrany zo-
stał U. Andrzejewski (CGA RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 325, k. 185). Pieniądze 
wydano na nauczanie ubogich dzieci w szkole (250 rubli) oraz na przeznaczone 
dla nich podręczniki i środki dydaktyczne (100  rubli) (CGA RSO-A, f. 199, 
op. 1, j. chr. 325, k. 185). Rezultatem działalności oświatowej Towarzystwa 
było zorganizowanie przy gimnazjum miejskim we Władykaukazie lekcji re-
ligii katolickiej. Dwukrotnie w tygodniu, jako szóstą lekcję w ciągu dnia, miał 
prowadzić katechezę ks. Czerwiński. Zajęcia były płatne: kosztowały rocznie 
50 rubli (CGA RSO-A, f. 286, op. 1, j. chr. 28, k. 1). Ponadto na zebraniu 30 li-
stopada 1914 r. zorganizowano zbiórkę ofi ar na rzecz mieszkańców Królestwa, 
którzy ucierpieli wskutek działań wojennych. Ofi arodawcami byli: książę War-
puciański (9100 rubli), D.I. Jastrzębowski (5 rubli) oraz A. Bojarzyński (6 rubli 
i 25 kopiejek) (CGA  RSO-A, f. 199, op. 1, j. chr. 325, k. 185).
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W 1916 r. w Piatigorsku, przy katolickiej parafi i zorganizowano ochronkę-
-szkołę dla dzieci polskich uchodźców. Informował o tym wydarzeniu „Dzien-
nik Polski”, ukazujący się w Piotrogrodzie, stolicy Rosji (Mądzik 87). Nieste-
ty, jesienią 1916 r. ochronkę zamknięto z powodu braku funduszy, powołując 
w jej miejsce szkołę parafi alną (CGA RSO-A, f. 123, op. 1, j. chr. 924, k. 1). 
Szkoła dla dzieci powstała przy piatigorskim kościele katolickim, przy ulicy 
Swistunowskiej 1 (obecnie ul. Anisimowa) i składała się z jednej koeduka-
cyjnej klasy. Koszty pokrywali parafi anie, którzy dbali także o pomieszczenia 
i środki dydaktyczne (CGA RSO-A, f. 123, op. 1, j. chr. 924, k. 1). Program 
szkoły obejmował trzy lata edukacji: naukę religii, języka rosyjskiego i pol-
skiego, arytmetyki i śpiewu. Wszystkie przedmioty prowadzono po polsku 
z wyjątkiem języka rosyjskiego i arytmetyki w trzeciej klasie (CGA RSO-A, 
f. 123, op. 1, j. chr. 924, k. 4-6). Decyzja o otwarciu szkoły została wspól-
nie zatwierdzona 19 września 1916 r. przez biskupa diecezji tyraspolskiej oraz 
przez dyrektora szkół narodowych obwodu tereckiego. Księdza Rotha miano-
wano dyrektorem szkoły i nauczycielem religii (CGA RSO-A, f. 123, op. 1, 
j. chr. 924, k. 11). Poza szkołą oddział Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofi a-
rom Wojny w Piatigorsku planował zorganizować kursy dla analfabetów i od-
czyty niedzielne dla dorosłych (Mądzik 87).

Natomiast w Kisłowodsku w 1916 r. postanowiono wznieść katolicki ko-
ściół, do czego przyczynili się Polacy, w tym członek Rady Stanisław Jasień-
ski, Włodzimierz Zakrzewski, Stanisław Pniewski i F. Dzierżanowski (CGA 
RSO-A, f. 143, op. 2, j. chr. 324, k. 12). Niestety, plany te po przewrocie bol-
szewickim nie zostały zrealizowane.

Opis cierpień Polaków oraz wszystkich katolików w epoce radzieckiej do-
maga się obszerniejszych i specjalnych badań, stąd nie stanowi tematu tego 
artykułu. 

Natomiast odrodzenia udziału Polaków w życiu religijnym w okresie post-
radzieckim nie da się opisać wszechstronnie w krótkim artykule, tym bardziej 
że taki opis bazowałby tylko i wyłącznie na własnych opracowaniach autora.

Pisząc o wskrzeszeniu życia religijnego Polaków na Kaukazie Północnym, 
należy wspomnieć przede wszystkim ks. Bohdana Seweryniaka. To właśnie 
on brał bezpośredni udział w odrodzeniu parafi i katolickiej w Piatigorsku. Po 
wybraniu w grudniu 1991 r. Zofi i Łępickiej na prezesa powołanej ponownie 
do istnienia rady kościelnej ks. Seweryniak zarejestrował parafi ę 18 stycznia 
1992 r. Ta data symbolizuje odrodzenie się katolicyzmu w tym mieście. Od 
września 1992 r. przy Związku Polaków w Kaukaskich Wodach Mineralnych 
w Piatigorsku prowadzono kursy nauki języka polskiego. Początkowo prowa-
dzącym był ks. Marek Macewicz, później Zofi a Łępicka, Helena Homutowa-
-Ancewicz i Eugeniusz Superson. Obecnie nauczają: Helena Brodowska, Ta-
mara Berdnik i autor niniejszego artykułu. W 1999 r. kursy przekształcono 



 POLACY W KOŚCIELE KATOLICKIM NA KAUKAZIE PÓŁNOCNYM 59

w szkołę sobotnią. Wspominany wyżej ks. Macewicz posługiwał jako dusz-
pasterz w Piatigorsku w latach 1992-2002 i wraz z Eugeniuszem Superso-
nem starał się o zjednoczenie Polaków w Kaukaskich Wodach Mineralnych. 
Niestety, po odejściu z tego ostatniego stanowiska prezesa Związku Polaków 
w Kaukaskich Wodach Mineralnych nie udało się jego następcom uratować tej 
jedności, ale to już nie jest tematem niniejszej refl eksji. W latach 2003-2012 
wikariuszem parafi i w Piatigorsku był ks. Tomasz Poterała, a po jego odejściu 
proboszczem został o. Paweł Kubiak OMI.

*

Polacy pojawili się na Kaukazie Północnym już na przełomie XVI 
i XVII w. Jednakże samą obecność polskiego Kościoła katolickiego w tym re-
gionie datuje się dopiero od początku XIX stulecia. W rzeczywistości życie 
Polaków na Kaukazie Północnym skupiało się w Kościele, który nie pozwolił 
im zatracić rodzimej tożsamości. Powstawanie nowych świątyń katolickich, 
o które zabiegali polscy księża, służyło zachowaniu owej tożsamości przez 
wiernych przebywających daleko od ojczyzny. Mimo pewnych zarzutów kie-
rowanych wobec polskich księży, na przykład o prozelityzm, życie religijne 
Polaków kwitło, wzbogacone o wątki patriotyczne i działalność społeczną.

Oczywiście ten bardzo skrócony przegląd działalności Polaków i katoli-
ków na Kaukazie Północnym nie może zaspokoić ciekawości każdego czy-
telnika zainteresowanego tym problemem. Daje jednak pojęcie o tego rodzaju 
działalności w mającym burzliwą historię i skomplikowaną teraźniejszość re-
gionie na południu Rosji, jakim jest Kaukaz Północny.

POLES IN THE CATHOLIC CHURCH IN THE NORTH CAUCASUS

A B S T R A C T

The history of the Poles in the North Caucasus dates back to the turn of the 16th 
and 17th centuries, but the presence of Catholic priests in this region can only be spo-
ken of at the beginning of the nineteenth century. At fi rst Polish priests only made 
travels to the Caucasus, but later began to set up parishes to address the spiritual needs 
of the Poles exiled there. The pastoral activity of the priests was not limited to the 
sphere of the spirit, but also focused on material help. An important point of their 
activity was the construction of churches. They collected donations for this purpose 
themselves and were also constantly supported by the Russian authorities. They were 
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not detracted in their endeavors by the repressions that followed in the wake of the 
Polish national uprisings or suspicion of proselytism.

Keywords: Pole; Catholic; Northern Caucasus; parish; church; Society; school; li-
brary

Słowa kluczowe: Polak; katolik; Kaukaz Północny; parafi a; kościół; Towarzystwo; 
szkoła; biblioteka

Wykaz skrótów

CGA RD – Centralne Archiwum Państwowe Republiki Dagestan w Machaczkale (Centralnyj 
Gosudarstwennyj Archiw Respubliki Dagiestan).

CGA RSO-A – Centralne Archiwum Państwowe Republiki Północna Osetia – Alania w Włady-
kaukazie (Centralnyj Gosudarstwiennyj Atchiw Respubliki Siewiernaja Osetia – 
Alania).

F – fond.
GAKK – Archiwum Państwowe obwodu krasnodarskiego w Krasnodarze (Gosudarstwien-

nyj Archiw Krasnodarskogo Kraja).
GASK – Archiwum Państwowe Obwodu Stawropolskiego w Stawropolu (Goszdarstwien-

nyj Archiw Stawropolskogo Kraja).
J. chr. – Jedinica chranienija.
K – kartka.
Op. – opis.
RGIA – Rosyjskie Archiwum Państwowe w Petersburgu (Rossijskij Gosudarstwiennyj Ar-

chiw).
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Alawici – czciciele Słońca czy Boga Najwyższego?

Islam można określić mianem nie tylko religii monoteistycznej, ale też 
strażnika i obrońcy jedyności Boga. Objawienie zesłane Muhammadowi na 
pustyni arabskiej, pośród politeistycznego świata Beduinów, od początku sta-
nowiło sprzeciw wobec przypisywania Bogu współtowarzyszy i głosiło Jego 
jedyność i transcendencję. Muzułmańskie wyznanie wiary, będące pierw-
szym i podstawowym obowiązkiem wiernego, brzmi: „Nie ma bóstwa poza 
Bogiem, a Muhammad jest Jego prorokiem”. Tauhid – jedyność Boga – to 
najważniejszy dogmat islamu, a szirk – przypisywanie Mu współtowarzyszy – 
jest najpoważniejszym grzechem, który nie będzie wybaczony. Bóg jest jeden 
i tylko On może odbierać cześć. Człowiek i inne istoty – aniołowie i dżiny – to 
Jego słudzy. Również prorocy – a wśród nich Mahomet – choć otaczani są głę-
bokim szacunkiem i odgrywają szczególną rolę, nie mogą być obiektem kultu, 
ale uznani są za wysłanników i sługi Boga. 

Tak samo zatem siły przyrody, żywioły, Słońce, Księżyc i gwiazdy nie 
mogą w islamie pełnić innej funkcji, jak być dziełami Boga. To On je stworzył 
i przeznaczył, aby zgodnie z Jego wolą wypełniały swe zadania. Koran w wie-
lu miejscach wskazuje doskonałość aktu stwórczego Boga: 

On jest Tym,
Który uczynił słońce jasnością,
A księżyc światłem (sura 10,5).

Czyż nie widzieliście, 
Jak Bóg stworzył siedem niebios,
Nałożonych warstwami?
I jak umieścił na nich księżyc jako światło,
A słońce uczynił lampą? (sura 71,15n)
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Bóg swoim stworzeniom nadał prawa, którym są posłuszne. Z Jego usta-
nowienia Słońce i Księżyc poruszają się po wytyczonym szlaku, a pory dnia 
zmieniają się według swego porządku:

On jest Tym, który stworzył
noc i dzień, słońce i księżyce:
wszystko żegluje po orbicie (sura 21,33).

I słońce – ono płynie do swego stałego miejsca.
To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego! (sura 36,38)

Dlatego islam wzywa do poddania się Bogu na wzór sił przyrody i głosi 
chwałę Stwórcy ciał niebieskich:

Niech będzie błogosławiony
Ten, który uczynił na niebie konstelacje
I który umieścił na nim lampę 
I księżyc dający światło! (sura 25,61)

Zatem tylko Bóg, nazywany Panem światów, może odbierać cześć. Wszech-
świat i wszystko, co go napełnia, istnieje z Jego woli i jest Mu poddane. Kiedy 
nastanie dzień ostatni, również ciała niebieskie osiągną swój kres: Słońce zo-
stanie „spowite ciemnością”, a „gwiazdy będą zamglone” (sura 81,1-2).

Ruchy ḡulāt

Islam uformował się na Półwyspie Arabskim w I połowie VII w., jednak 
bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały Bliski Wschód i Afrykę Północną, 
a w dalszej kolejności Azję Centralną. Na ziemiach tych mieszkali przedstawi-
ciele innych kultur i religii, którzy szybko przyjęli tę nową wiarę. Jednak kon-
wersja ta nie stanowiła całkowitego zerwania z dawnymi wierzeniami. Daw-
ne religie ludów Bliskiego Wschodu nie zanikły całkowicie, ale przechowały 
się w nieortodoksyjnych ugrupowaniach związanych z islamem. Zetknięcie 
z chrześcijaństwem występującym w różnych nurtach, grupami gnostyckimi, 
zoroastryzmem i innymi religiami starożytnego Wschodu spowodowało wy-
tworzenie się wielu form synkretycznych, w których elementy pierwotnych 
religii przenikały nową rzeczywistość. Podatne na to były zwłaszcza szyickie 
i sufi ckie formy islamu. Od najwcześniejszych czasów (VII/VIII w.) w ugru-
powaniach wczesnoszyickich pojawiały się nieortodoksyjne ruchy ḡulāt. Ter-
min ten oznacza ‘ci, którzy przesadzają’ i odnosi się do poglądów uznawanych 
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za przesadne (ekstremistyczne) z punktu widzenia doktryny islamu (Pachniak 
107). Ruchy te charakteryzowały się przede wszystkim skrajnym oddawaniem 
czci imamom, aż do przypisania im cech boskich. Punktem wyjścia dla tej po-
stawy było wywyższenie, a następnie ubóstwienie Alego – ostatniego z czte-
rech kalifów prawowiernych w sunnizmie i pierwszego imama szyitów. 

Ali Ibn Abi Talib (ok. 600-661) bardzo blisko związany był z prorokiem 
Muhammadem jako jego krewny, adoptowany syn, a następnie zięć – mąż 
córki Fatimy. Również jako jeden z pierwszych przyjął islam i z narażeniem 
życia chronił proroka podczas jego ucieczki do Medyny, zastępując go w jego 
domu. W 656 r. został ustanowiony czwartym kalifem po Abu Bakrze, Umarze 
i Usmanie, jednak według szyitów kalifat od początku należał się jemu. Jako 
kalif nie został przez wszystkich uznany, co doprowadziło do wojny domowej. 
W 661 r. został zamordowany przez członków radykalnej sekty charydżytów. 
Otaczany głęboką czcią przez szyitów (sama nazwa nurtu pochodzi od słów 
szia’t Ali – ‘stronnictwo Alego’), jest protoplastą prawowitej dynastii 12 ima-
mów. Jego grób w Nadżafi e stanowi miejsce pielgrzymek szyitów.

Ruchy ḡulāt były liczne i zróżnicowane, można jednak wykazać pewne 
wspólne dla nich elementy:

– przesadne otaczanie czcią pewnych postaci, najczęściej Alego Ibn Abi 
Taliba lub innych imamów szyickich, a czasem założyciela danego nurtu; 
przekonanie o ich ponadludzkich właściwościach, posiadaniu „cząstki bosko-
ści” (części „Bożego światła”) albo wręcz ich ubóstwienie; wiara w powtarza-
jące się inkarnacje boskości w osobach proroków i świętych mężów;

– idee mesjanistyczne: oczekiwanie dalszego proroctwa i nadejścia czło-
wieka, który przyniesie nowe przesłanie i poprowadzi wspólnotę ku sprawie-
dliwości;

– wiarę w metempsychozę;
– elementy kultów astralnych;
– potępienie trzech pierwszych kalifów prawowiernych (Abu Bakra, Uma-

ra i Usmana) jako uzurpatorów, którzy przejęli władzę należną Alemu; w kon-
sekwencji odcięcie się od wiodącego w islamie nurtu sunnickiego;

– antynomizm – odrzucenie prawa muzułmańskiego i jego szczegółowych 
przepisów; dotyczy to fi larów islamu, liczby nakazanych modlitw, zakazów 
takich jak np. picie alkoholu, czasem również przykazań natury moralnej;

– charakter ezoteryczny: teorie nowych doktryn traktowane jako inspiro-
wana przez Boga ukryta wiedza, dostępna jedynie dla wtajemniczonych i wy-
branych; podział treści objawienia na jawne i tajne (Danecki 342-343; Pach-
niak 107-112).

Ruchy ḡulāt w swej pierwotnej postaci przestały z czasem funkcjonować, 
jednak ich doktryna dotrwała do czasów współczesnych w społecznościach ta-
kich jak alawici i druzowie. Ugrupowania te wyrosły z islamu, ale traktowane 
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są obecnie jako odrębne, a ortodoksyjni muzułmanie nie uznają ich za islam-
skie. Wiele cech ruchów ḡulāt ma również jazydyzm – synkretyczna religia 
luźno związana z islamem.

Alawici/nusajryci 

Nusajryci, znani dziś bardziej jako alawici, są członkami ugrupowania, 
które powstało w nurcie szyickim, ma ono jednak wiele elementów religii Bli-
skiego Wschodu, w tym chrześcijaństwa i zoroastryzmu. Jest to zatem nurt 
synkretyczny, w którym ideologia islamu połączona jest z pojęciami innych 
religii. Sami nusajryci uważają się za grupę muzułmańską, jedyną słuszną 
wersję islamu, jednak przez ortodoksyjnych muzułmanów doktryna ta w ogóle 
nie jest zaliczana do islamu. 

Pochodzenie nazwy nusayriyya nie jest do końca jasne. Była wywodzo-
na m.in. od potomków nazarejczyków, pewnego mieszkańca wsi Nasarijja, 
arabskiego zdrobnienia określającego chrześcijan (nāsarā) lub miejscowości 
Gabal al-Nusayra (Pachniak 184-185). Jednak najczęściej przyjmuje się, że 
pochodzi od imienia Muhammada Ibn Nusayra – protoplasty nusajrytów.

Uznawany za założyciela ugrupowania Muhammad Ibn Nusayr (zm. 
ok. 864) był z pochodzenia Persem, mieszkał w Samarze i tam zetknął się 
z 11. imamem szyitów Al-Hasanem al-Askarim. Różni autorzy podkreślają też 
jego relacje z 10. imamem Ali al-Hadim, po którego śmierci związał się z jego 
synem al-Askarim i zaczął głosić jego bóstwo. Miał zostać za to przez ima-
ma wyklęty, jednak tradycja nusajrycka podaje inną wersję. Al-Askari uznał 
za prawdę wszystko, co Ibn Nusayr głosił na jego temat, i nazwał go swoim 
światłem i bramą (Pachniak 186-187). Muhammad Ibn Nusayr uznawał po-
nadto metempsychozę, odrzucał obowiązki prawne islamu, dopuszczał mał-
żeństwo między bliskimi krewnymi oraz związki homoseksualne. Głosił swo-
je poglądy na dworze kalifa w Bagdadzie, gdzie zdobył grupę zwolenników. 
Teorie Ibn Nusayra głoszone były po jego śmierci przez następców, którzy już 
nie tylko imamom, ale również jemu przypisywali niezwykłe cechy (Pachniak 
187-189). Jednym z ważniejszych teologów i misjonarzy nusajryckich był ży-
jący w X w. Husajn Ibn Hamdan al-Chasibi, który prowadził działalność na 
terenach dzisiejszej Syrii i Iraku.

Nazwa n u s a j r y c i  od XX w. zastępowana jest terminem a l a w i c i 
(alawiyya). Spowodowane jest to negatywnym zabarwieniem, jakiego nabrało 
określenie n u s a j r y c i  w Imperium Osmańskim. Ponadto alawici zaczęli ne-
gować rolę Ibn Nusayra w powstaniu ugrupowania (a nawet jego historyczne 
istnienie), za bezpośredniego założyciela uznając Alego Ibn Abi Taliba. Nazwa 
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a l a w i c i  może wprowadzać w błąd ze względu na istnienie a l e w i t ó w, na-
zywanych też alawitami tureckimi (Guliński). Są oni innym ugrupowaniem, 
wywodzącym się z szyizmu, powstałym w Iranie na przełomie XV/XVI w., 
które również otacza szczególną czcią Alego (Danecki 351-352).

Doktryna

Najstarszym dziełem zawierającym wierzenia nusajryckie jest księga 
o arabsko-perskim tytule Kitab al-haft wa-al-azilla, co oznacza Księga hepta-
dy i cieni (Danecki 354). Doktryna nusajrytów mocno odbiega od dogmatów 
islamu i zawiera wiele nieortodoksyjnych elementów. Koncepcja Boga, ko-
smogonia i eschatologia wskazują na wpływy przedislamskich wierzeń, wno-
szą również własną oryginalną myśl.

Jako ruch wyrosły z szyizmu alawizm podkreśla absolutną jedność Boga 
i Jego transcendencję. Oryginalność koncepcji stanowią natomiast wielokrot-
ne wcielenia Boga w trzech ludzkich postaciach. Dzieje świata i ludzkości po-
dzielone są na siedem er – eonów, zwanych też kopułami (qubbat). W każdej 
z nich miała miejsce epifania Boga pod postacią trójcy: znaczenia (ma’na), 
imienia (ism) i bramy (bab). Ma’na – ‘znaczenie’ jest samą istotą Boga. Skry-
wa się ona pod postacią osoby, która podporządkowana jest prorokowi wystę-
pującemu jako ism – ‘imię’ i będącemu zasłoną dla prawdziwej ma’na. Pro-
rok zaś ma swojego pomocnika, zwanego babem – ‘bramą’ (Pachniak 195). 
Podczas pierwszej ery Bóg ukazał się pod postaciami Abla, Adama i Gibrila 
(Archanioła Gabriela), natomiast ostatnia era, zwana hašimiyya, należy do is-
lamu i boską trójcę stanowią następujące postaci: Ali (ma’na), Mahomet (ism), 
Salman al-Farisi (bab) (Danecki 355). Ostatnia z trzech postaci – Salman 
al-Farisi – to jeden z towarzyszy Mahometa, Pers z pochodzenia, otaczany 
szczególnym szacunkiem w szyizmie i sufi zmie. Zasłynął jako pomysłodaw-
ca wykopania fosy broniącej Medyny przed najazdem Mekkańczyków, dzięki 
czemu mogło dojść do zwycięstwa w tzw. bitwie rowu w 627 r. Przetłumaczył 
Koran na język perski, a po śmierci proroka stanął po stronie Alego. Szczegól-
ną rolę wśród nusajrytów odgrywają również imamowie szyiccy, w których 
także przejawia się ma’na Boga. Mają oni swojego baba i jest nim najczęściej 
osoba związana z ruchami ḡulāt. Sam twórca ruchu – Muhammad Ibn Nusayr 
– uznał się za baba 11. imama (Pachniak 197).

 Nusajryci uważają się za monoteistów, a ubóstwiani przez nich prorocy 
i imamowie są manifestacjami jedynego Boga. Jednak znaczenie przypisane 
Alemu nie pozwala traktować go jako tylko jedną z boskich epifanii. Jest on 
samym Najwyższym Bogiem, w pełni utożsamianym z Jego istotą. Stanowi 
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ostatnią boską manifestację, a wszystkie poprzednie w nim znajdują swój kres 
i dopełnienie (Pachniak 195). Podstawowy dogmat nusajrycki brzmi: „Nie ma 
Boga poza Alim Ibn Abi Talibem, nie ma innej zasłony poza Muhammadem 
i nie ma baba poza Sulaymanem al-Farisim… Nie ma Boga poza Nim, a jest 
nim Ali Ibn Abi Talib” (Pachniak 200). Jest to wyraźne przekształcenie sza-
hady. Ali zajmuje zatem naczelne miejsce, a Muhammad jest jego prorokiem 
i znajduje się na niższej pozycji. Te trzy osoby są manifestacjami Boga, stano-
wiąc nierozłączną jedność. Wyznawcy powtarzają formułę: „Zwracam się do 
Bramy, chylę się przed Imieniem, wielbię Znaczenie” (Mazurczak).

Ubóstwienie Alego jest główną ideą doktryny nusajryckiej. Wywodząc się 
z szyizmu, który podkreśla szczególną rolę i świętość Alego, nurt ten posu-
wa się dalej i wynosi jego osobę do rangi Boga Najwyższego. Dołącza w ten 
sposób do skrajnych ruchów ḡulāt, które w swoich religijnych przywódcach 
widzą wcielenie Boga lub jakąś formę Jego manifestacji.

Symbolika światła

Charakterystyczną i wyjątkową cechą alawizmu jest szczególna rola i zna-
czenie, jakie przypisuje się Słońcu i Księżycowi. Istotą Boga jest światło, stąd 
Ali – jako Najwyższy Bóg – często utożsamiany jest ze Słońcem. W jednym 
z podręczników doktryny nusajryckiej znajdujemy zdanie: „Jego boskość jest 
tak porażająco świetlista, że musi spowić się w zasłonę, którą jest Mahomet” 
(Pachniak 204). Tak jak nie da się patrzeć bezpośrednio na Słońce, tak Ali 
nie może ukazać pełni swej istoty. Potrzebuje zasłony – ism – w postaci Mu-
hammada. Wraz z nim i Salmanem pojawia się wśród ludzkości w formie po-
dobnej do człowieka, jednak jego prawdziwa natura pozostaje niezmierzona 
i niepojęta. 

Odwołanie do symboliki Słońca widać w jednym z nusajryckich trakta-
tów dogmatycznych, według którego Ali stworzył Muhammada z promienia 
swego światła. Zauważyć w tym można związek z wczesną doktryną szyicką 
o stworzeniu imamów ze światła (Pachniak 199). Wskazuje to również na od-
mienną od tradycyjnej interpretację pozycji Mahometa i wzajemnych relacji 
dwóch postaci. Ali jest Panem i Stwórcą, stwarza Muhammada ze światła swej 
boskiej esencji, zatem prorok zajmuje niższą od niego pozycję, jest mu podpo-
rządkowany i przekazuje wiedzę o jego boskości (Pachniak 204).

Utożsamienie Alego ze Słońcem odzwierciedla się w życiu religijnym. 
Wyznawcy odprawiają modlitwy, zwracając się w kierunku Słońca (Danec-
ki 355), zaobserwowano również zwyczaj witania jutrzenki modlitwą i okrzy-
kami „Ali wschodzi!” 
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Słońce i Księżyc są uważane za miejsca pobytu Alego, Muhammada i Sal-
mana. Ali najczęściej utożsamiany jest ze Słońcem, istnieje jednak inny nurt, 
która utożsamia go z Księżycem, a Salmana ze Słońcem. Grupa šamsiyya 
(šams – ‘Słońce’) opowiada się za Słońcem jako miejscem pobytu Alego, na-
tomiast qamariyya (qamar – ‘Księżyc’) wskazuje na Księżyc (Chishty). Na 
szczególne znaczenie Księżyca w pewnych nurtach wskazuje fakt, że niektó-
rzy nusajryci używają liter HBQ jako symbolu boskiej trójcy. Oznaczają one 
hilal, badr i kamal, czyli różne fazy Księżyca. Stanowi to modyfi kację symbo-
lu ayn, mim i sin (czyli pierwszych liter imion Alego, Muhammada i Salmana) 
wyrażającego trzy boskie osoby (Pachniak 199). 

Rola Słońca i Księżyca jest zatem w alawizmie wyjątkowa i różni się 
od ortodoksyjnego podejścia. Nie są one jedynie dziełami Bożymi, material-
nymi elementami wszechświata, mającymi swój początek i kres, ale związane 
są ściśle z Bogiem. Nie stanowi to zaprzeczenia tauhidu (Słońce i Księżyc nie 
mają rangi boskich współtowarzyszy), są natomiast interpretowane jako miej-
sca Jego zamieszkania lub Jego własna postać objawiająca się ludziom.

Kosmogonia

Oryginalny charakter ma również nusajrycka kosmogonia. Alawici wie-
rzą, że na początku, przez 7077 lat i 7 godzin, byli światłami i jaśniejącymi 
gwiazdami. Nie potrzebowali pożywienia, nie mieli żadnych potrzeb, wystar-
czyło im tylko wpatrywać się w złotą, świetlistą postać Alego, który jawił się 
w postaci czystej, bez żadnej zasłony. Jednak po upływie tego okresu popadli 
w grzech dumy, uznając samych siebie za najszlachetniejsze stworzenia. Ali 
stworzył wtedy zasłonę na 7000 lat i ukrył się przed nimi. Kiedy znów się 
pojawił, alawici zamiast mu się poddać, uznali się za jemu równych. Popełnili 
w ten sposób drugi grzech i zasłona zapadła na kolejne 7077 lat i 7 godzin. 
Kiedy Ali ponownie się ukazał, pojawił się w postaci człowieka: najpierw 
starca z siwymi włosami i brodą, potem młodzieńca, a w końcu dziecka. Był 
to dla jego wyznawców sprawdzian, czy potrafi ą go rozpoznać, ci jednak nie 
sprostali próbie. Ponieważ nie potrafi li go pojąć, zostali strąceni ze sfery świe-
tlistej na Ziemię pod postacią ludzi (Danecki 355; Pachniak 209). 

Od tej pory Ali objawia się już nie w swej czystej postaci, ale za zasło-
nami. Proces zbawienia polega na rozpoznaniu go wraz z jego zasłoną i ba-
bem. Dlatego zbawienie dostępne jest tylko dla alawitów. Kto zaprzeczy jego 
boskości, doświadczy metempsychozy niższej formy: odrodzi się jako niższe 
stworzenie. W alawizmie, podobnie jak w innych religiach synkretycznych, 
istnieje wiara w wędrówkę dusz. Dusza człowieka przechodzi po śmierci 
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do innych stworzeń: ludzi, zwierząt albo roślin, w zależności od popełnionych 
uczynków. Dusza wierzącego alawity trafi a do ciała innego człowieka, zwykle 
coraz doskonalszego, dusze grzeszników, podobnie jak niealawitów, przecho-
dzą w ciała zwierząt. Celem kolejnych cykli metempsychozy jest doskonale-
nie duszy, aż do powrotu do utraconego stanu świetlistych bytów w świecie 
niebieskim (Pachniak 212-218). 

Alawizm nadaje niską pozycję kobietom. Według tradycyjnych wierzeń 
wskutek nieposłuszeństwa nusajrytów Ali stworzył szatany, a z nich kobiety. 
Dlatego w procesie reinkarnacji nie mogą one wcielić się w mężczyznę ani 
osiągnąć świętości (Danecki 356; Pachniak 218). Stąd też kobiety nie są wpro-
wadzane w stopnie wtajemniczenia i nie uczestniczą w kulcie, a w przeszłości 
odmawiano im nawet posiadania duszy (Chishty).

Niektórzy alawici wskazują gwiazdy jako urzeczywistnienie dusz wier-
nych. Według nich były one miejscem pierwotnego zamieszkiwania razem 
z Alim, aż do czasu pojawienia się grzechu i strącenia na Ziemię. Prawdzi-
wym celem alawity jest więc teraz przebycie siedmiu wcieleń, które pozwolą 
mu z powrotem dotrzeć do sfery gwiazd i w ten sposób połączyć się z Alim 
(Chishty). 

Kult

Synkretyczny charakter alawizmu przejawia się nie tylko w jego doktry-
nie, ale również w obrzędach i świętach. Alawici obchodzą szyickie święta 
związane z Alim i Mahometem, jednak interpretują je we właściwy dla siebie 
sposób. Na przykład szyickie święto stawu, upamiętniające spotkanie, pod-
czas którego Muhammad przekazał Alemu następstwo, w tradycji alawickiej 
jest pamiątką wyznania Muhammada, że Ali jest Bogiem (Danecki 359). Ina-
czej jest również interpretowane święto zakończenia postu, święto ofi ary czy 
Aszura. Uznawane są ponadto niektóre perskie i chrześcijańskie święta, acz-
kolwiek także w tym przypadku nadaje im się inny sens. Boże Narodzenie 
(nazywane Nocą Narodzin) to święto narodzin ism Jezusa (Isy), który – jako 
druga z postaci boskiej trójcy w ujęciu alawitów – reprezentuje Mahometa. Na 
tej podstawie Maryja utożsamiana jest z Aminą, matką proroka islamu (Da-
necki 360).

Wyznawcy alawizmu odrzucają szczegółowe przepisy prawa muzułmań-
skiego. Nie praktykują pięciu fi larów islamu, poza szahadą w zmienionej for-
mie, w niektórych obrzędach religijnych używają wina, nie jest obowiązkowa 
modlitwa piątkowa. Nie mają jednego zwierzchnika, a swoich przełożonych 
nazywają szajchami, nie uznają również za konieczne posiadania meczetów 
(Landowski 118). 
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Alawici współcześnie

Alawici starają się zachowywać swoje praktyki i doktrynę w tajemnicy. 
Zachowują odrębność etniczną i wyznaniową – nie uznają konwertytów, a do-
stęp do tajemnic ich wiary ma tylko zamknięta grupa wtajemniczonych (Lan-
dowski 118). Współcześnie ich liczba wynosi jeden lub dwa miliony, a miesz-
kają głównie w Syrii, Turcji i północnym Libanie (Jomma 273).

W historii alawici niejednokrotnie byli ofi arami prześladowań, zarówno 
z przyczyn religijnych, jak i politycznych. Z powodu doktryny mocno odbie-
gającej od zasad islamu traktowani byli jako heretycy i najczęściej odmawiano 
im uznania za ugrupowanie muzułmańskie. W okresie mameluckim i osmań-
skim sunnickie władze oskarżały alawitów o sprzyjanie Iranowi, co stało się 
przyczyną prześladowań na tle politycznym. Dopiero pod koniec XIX w. przy-
znano im ograniczoną autonomię w Imperium Osmańskim. 

Sytuacja ugrupowania zmieniła się, kiedy w 1920 r. mandatowe władze 
francuskie stworzyły w Syrii autonomiczne terytorium alawickie. W 1922 r. 
na jego miejsce powołano Państwo Alawitów wchodzące w skład Federacji 
Państw Syrii. Następnie w 1924 r. powstało Niezależne Państwo Alawitów 
(zarządzane przez francuskiego gubernatora, ale mające własny rząd), które 
to w 1930 r. otrzymało nazwę Rząd Latakii. W 1936 r. stało się ono częścią 
niepodległej Syrii (Danecki 352-353).

Od uzyskania niepodległości przez Syrię alawici wykazywali się dużym 
zaangażowaniem w armii i w życiu politycznym. Znaleźli się wśród orędow-
ników partii Baas, na której czele, w wyniku wewnętrznego konfl iktu, stanął 
Hafi z al-Asad. W 1970 r. przeprowadził on udany zamach stanu i rozpoczął 
dyktatorskie rządy, które po jego śmierci przejął jego syn Baszar al-Asad 
(Zdanowski 241-247). Od tego wydarzenia alawici całkowicie zdominowali 
państwo i w ich rękach znalazły się kluczowe stanowiska. Sprawując władzę 
w despotyczny sposób, stosując terror i represje, podporządkowali sobie resztę 
mieszkańców (Czerniejewska 302-310).

Od wybuchu Arabskiej Wiosny syryjscy alawici znaleźli się w trudnej 
sytuacji. Bezwzględne rządy Asadów i uprzywilejowana pozycja alawitów 
spowodowały niechęć wobec nich nie tylko ze strony fundamentalistów is-
lamskich, ale i zwykłych Syryjczyków (Jomma 274). Rewolucja przeciw re-
żimowi i powstanie tzw. Państwa Islamskiego wywołały wieloletni krwawy 
konfl ikt, w którym walczą z sobą przedstawiciele różnych opcji politycznych 
i religijnych.

*
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Islam, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest monolitem. Oprócz 
podziału na sunnitów i szyitów z islamu wyrastały liczne nurty o charakte-
rze synkretycznym, odległe od wiodącej doktryny, łączące elementy różnych 
koncepcji religijnych. Większość nie przetrwała do czasów współczesnych, 
jednak niektóre z nich – alawizm, druzyzm, jazydyzm, ahl-e haqq – wciąż 
obecne są w Syrii, Turcji czy Iraku, będąc ważną częścią tamtejszej kultury. 
Znaczenie alawitów w Syrii i ich wpływ na politykę stanowią dowód, że ich 
rola na Bliskim Wschodzie nie jest bynajmniej marginalna.

THE ALAWIS – WORSHIPPERS OF THE SUN OR THE HIGHEST GOD?

S U M M A RY

This article presents that numerous unorthodox syncretic groups, which are com-
posed of the elements of various religions, and emerged from Islam over the centuries. 
Their distinguishing feature was the exaggerated cult of some personalities, generally 
Ali Ibn Abi Talib. One of these movements is the Alawis that plays an important po-
litical role in Syria nowadays. The originality of the Alawis’ worship and doctrine is 
expressed by the importance of the sun and the moon, among others things. The light 
is the essence of God and the sun or the moon is considered God’s dwelling. 

Keywords: Islam; Alawites; Nusayris; ḡulât groups; Ali Ibn Abi Talib; sun; moon
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Księżyc

BIBLIOGRAFIA

Chishty, Ofi el. Alawici i ezoteryczny sufi zm szyicki (13 czerwca 2015). Dostęp 13 czerw-
ca 2017. http://zakon-sufi .blogspot.com/2015/06/alawici-i-ezoteryczny-sufi zm-szyicki.html.

Czerniejewska, Maria. „Syryjska polityka religijna – wpływ i znaczenie alawitów”. Religia w sto-
sunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uni-
wersytetu Warszawskiego ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD). Red. Anna Solarz, Hanna 
Schreiber. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 301-312.

Danecki, Janusz. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Dialog, 2011.
Guliński Stanisław. Alewizm i bektaszyzm. Historia i rytuał. Kraków: Nomos, 1999.
Jomma, Fuad. „Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej 

Wiosny w Syrii”. Przegląd Politologiczny (2014) 1: 273-281.
Koran. Tłum. J. Bielawski. Warszawa: Faktor Biuro Wydawnicze Marian Bornakowski, 2009.
Landowski, Zbigniew. Sufi zm. Warszawa: Książka i Wiedza, 2010.



 ALAWICI – CZCICIELE SŁOŃCA CZY BOGA NAJWYŻSZEGO? 73

Mazurczak, Grzegorz. Poznać znaczy zrozumieć (17 września 2019). Dostęp 13 czerwca 2017. 
http://www.psz.pl//168-archiwum/grzegorz-mazurczak-poznac-znaczy-zrozumiec-alawickie-
obrzeza-islamu.

Pachniak, Katarzyna. Ezoteryczne odłamy islamu w muzułmańskiej literaturze herezjografi cznej. 
Warszawa: Dialog, 2012.

Zdanowski, Jerzy. Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Ossolineum, 2010.

M
��
���
 R���, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Instytut Dialogu Kultury i Religii.





Annales Missiologici Posnanienses t. 22 (2017), s. 75-82
doi: 10.14746/amp.2017.22.6

KLAUS VELLGUTH
Faculty of Philosophy and Theology Vallendar

Relational Missiology. When Mission Gets In Between

Whenever theologians voice their opinions on the subject of Mission: the 
future of the Church, the views expressed are many and varied. This being 
the year that marks the 500th anniversary of the Reformation, it is important 
to emphasise that there is consensus – both within the Catholic Church and 
far beyond – that the Church’s mission cannot today be viewed primarily in 
territorial terms. There is also unanimous agreement that in the twenty-fi rst 
century, the days when Christian mission could be seen as an act of Church 
or ideological expansion are long gone. Yet while it is easy for the Church to 
dissociate itself from an outdated understanding of mission, it is all the more 
diffi  cult to outline what a future-proof understanding of mission in the third 
millennium might be.

All manner of interesting word combinations are being coined, including 
missio ad gentes, missio ad extra, missio ad intra, missio ad altera, missio ad 
vulnera, missio ad alienus (Hünermann), and even missio ad mulieribus. The 
coining of these combinations of terms suggests a clarity with regard to one’s 
own understanding of mission combined with either an intellectual openness, 
or  a lack of clarity of thought regarding which of the options is actually be-
ing realised in one’s own missionary activity. At best, one could speak of an 
openness regarding the direction that must be given to a missionary dynamic. 
One could, however, also speak of a lack of orientation or of an understanding 
of mission that is merely looking for subjects (or even objects?) to whom the 
Church mission feels a sense of obligation or to whom the mission applies in 
the fi rst place.

What is striking about all the terms listed above is that they all include the 
preposition ad as if it were a matter of course. This presumably stems from 
the fact that the terminology of the Decree on the Missionary Activity of the 
Church Ad Gentes is unconsciously deemed normative and is consequently 
ever present in the mind when discussing the subject of mission. This makes 
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the appearance of the term missio inter gentes all the more interesting, as it 
consciously does away with the preposition ad. This term has recently cropped 
up in the European discourse on missiology, but has previously been the sub-
ject of increased debate – in Asia too in particular – in recent years (Tan 2004a; 
2004b; Keradec 2011; Prior 2014). To my mind, what is key here is neither the 
term missio nor the term gentes, but the relationship between the two terms, 
which is established by the preposition inter. The reason for this is that in fu-
ture, the essence of mission is indeed likely to be understood more in terms of 
the relational activity in the spaces between an I and a you or – for example in 
the fi eld of ecclesiology – within a we. 

Missiology as advocate for a relational theology

Such a relational understanding of mission ties up with a relational under-
standing of theology, which distinguishes itself from a reductive emphasis on 
cognitions, dogmas, or even ideologies by emphasising the relational character 
of Christianity. Having himself spent many years as the Catholic Church’s su-
preme defender of the faith, Benedict XVI wrote the following in his landmark 
encyclical Deus Casitas est: “Being Christian is not the result of an ethical 
choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives 
life a new horizon and a decisive direction” (Benedict XVI 1), Pope Francis 
cites this key sentence from his predecessor’s encyclical on a number of occa-
sions, among others in Evangelii Gaudium (Francis 2013, 7), after previously 
having said in his landmark exhortation that cultivating the relationship with 
Christ is the main challenge for all Christians and calling on all Christians 
“everywhere, at this very moment, to a renewed personal encounter with Jesus 
Christ, or at least an openness to letting him encounter them; I ask all of you to 
do this unfailingly each day” (Francis 2013, 3).

So both Benedict XVI and Pope Francis encourage us to cultivate our re-
lationship with Christ and to recognise the relationship with Christ as the most 
important aspect of Christianity. The theological development of a relational 
Christology that is connected to a relational and trinitarian understanding of 
God corresponds to this exhortation. In this context, God’s action can be re-
fl ected as a relational action that is about as static as God himself and does not 
primarily take the form of an ontological lithograph, but rather (also) recreates 
itself anew over and over again in biographical processes.



 RELATIONAL MISSIOLOGY. WHEN MISSION GETS IN BETWEEN 77

Missiology as advocate for a relational understanding of faith

Missiology can gain such a relational understanding of God not only in its 
encounters with indigenous cultures and can channel this understanding into 
the theological discourse, it can also experience it anew when theologizing. To 
my mind, communicative theology seems to have succeeded in doing this in 
an exemplary manner. Writing about communicative theology, Bernd Jochen 
Hilberath says the following:

According to the evidence in the Bible, God has frequently shown himself to be 
a God who is both capable of relationships and willing to enter into them. At the 
same time, it is revealed that God does not need people to be God, to have rela-
tionships. He is, in himself, rich in relationships: relationship is at the origin. The 
revelation of God happens in word and deed. Christians believe that in himself, 
God not only has a Word for all eternity, but (also) is the Word and that this Word 
(the “logos” of “theos”) became man, not just “as if”, but in the fl esh. God’s re-
lationship to people has, therefore, originally the character of logos or a word, is 
communicative (Hilberath 13). 

In this way, it becomes clear that content and path, the material and the for-
mal dimension cannot be separated from one another in theological discourse. 
Even fi xed content is only ever a momentary snapshot of one’s own, ever-
contextual pilgrimage of faith. 

Missiology as advocate for a relational understanding of religion

A relational missiology may also be advocate for a relational understand-
ing of religion1 by discussing questions relating to an exclusivistic, inclu-
sivistic, or pluralistic understanding of religion and searching for ways of in-
terreligious dialogue or encouraging people to shape interreligious relations in 
a new way. In this Age of Globalisation, this interreligious dialogue is a key 
task for Christianity. Karl Lehmann listed criteria for a relational interreligious 
dialogue that go beyond intellectual evaluation criteria. He points to the fact 
that out of consideration for the individual nature of religious convictions, dia-
logue must fi rst and foremost be authentic. It must also abstain from bias and 
power play, and the dialogue partners should view each other as equals. In 
dialogue, no partner should seek to prove the other wrong and should also 

1 Because religion and culture – as the term interculturality rightly points out – cannot ultimate-
ly be separated, missiology can also be viewed as advocate for a relational understanding of culture.
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have the courage to admit his/her own weaknesses. In addition, dialogue must 
be characterised by a willingness to identify errors in one’s own thoughts and 
actions and to admit to these errors in an open and sincere manner. Every re-
ligion that enters into dialogue must measure itself against these criteria and 
ask itself whether it meets the basic requirements or minimum standards of an 
interreligious relationship (Lehmann 590).2

Missiology as advocate for a relational ecclesiology

Such a relational understanding of theology leads to the development of 
a relational ecclesiology. In Amoris Laetitia, Pope Francis puts the case for 
such a relational ecclesiology, which constitutes a considerable challenge 
in this Age of Interculturality or Globalisation if we are to live Church in 
a sustainable manner, pointing to the fact that while unity is necessary in the 
Church, this unity should not be misconstrued as uniformity and 

does not preclude various ways of interpreting some aspects of that teaching or 
drawing certain consequences from it. This will always be the case as the Spirit 
guides us towards the entire truth (cf. Jn 16:13), until he leads us fully into the 
mystery of Christ and enables us to see all things as he does (Francis 2016, 3). 

In this context, Pope Francis encourages the development of regionally 
adapted approaches when he writes: “Each country or region, moreover, can 
seek solutions better suited to its culture and sensitive to its traditions and lo-
cal needs. For “cultures are in fact quite diverse and every general principle… 
needs to be inculturated, if it is to be respected and applied” (Francis 2016, 3). 
With reference to the emphasis on one’s own dignity of context and the local 
Churches that develop within them, it is helpful that Pope Francis also encour-
ages the development of a relational concept of truth, thereby calling for a de-
centralisation of the Church. In Evangelii Gaudium, he writes: 

Nor do I believe that the papal magisterium should be expected to off er a defi ni-
tive or complete word on every question which aff ects the Church and the world. 
It is not advisable for the Pope to take the place of local Bishops in the discern-
ment of every issue which arises in their territory. In this sense, I am conscious of 
the need to promote a sound “decentralization” (Francis 2013, 16).

2 Karl Lehmann is of the opinion that religion is required to respect the dignity of all people, 
promote the freedom of people, help people in their search for meaning and their search for security, 
not to use force in its sense of mission, and to work for a negative and position freedom of religion 
(especially for those of a diff erent faith too).
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As advocate for a relational ecclesiology, relational missiology stresses the 
necessity of cultivating a new dialogue between local churches. Long gone are 
the days when representatives of the European local church could proclaim 
their theological statements to be universally applicable without noticing the 
Eurocentrism in the formulation of their theology, a Eurocentrism that future 
generations will probably view as provincialism. It was none other than Jo-
seph Ratzinger, who wrote the following on this subject half a century ago: 
“we must at last admit to ourselves that Christianity, in the form in which it 
has been preserved for centuries, is no better understood here than it is in Asia 
and Africa.” (Ratzinger, 187-188)

Relational ecclesiology and dialogue

The challenge inherent in a relational ecclesiology is to cultivate not only 
dialogue with the whole world, dialogue with those who belong to a diff erent 
faith, and dialogue with other Christians, but also to cultivate anew the dia-
logue within the Church in particular. In his fi rst encyclical, Ecclesiam Suam, 
Pope Paul VI described this kind of dialogue as a dialogue in four concentric 
circles. For a start, it is about listening and discovering oneself anew in the en-
counter with the other. Ultimately, it is about Christians learning to experience 
themselves anew in their relationality: 

People can only develop autonomy, the ability to articulate, dignity, the ability 
to judge, and creativity if they experience themselves as part of a network of re-
lationships. They can only be people in the full sense of the word when they can 
love, listen, answer, and pray. In other words, when they have learned to live “in 
relation” to you, to the other, to the environment, to God – all in a “dialogical ex-
istence” (Martin Buber) (Schalück 157). 

A relational ecclesiology is based on the fact that no one feels forced to ad-
here intrasubjectively to (ideological) dogmas and to communicate them inter-
subjectively as binding. Instead, a relational ecclesiology implies religiously 
sensitive identities, whereby one’s own identity may not be experienced as 
a rigid construct, but as a living fl ux or as growth, and religious identity cre-
ates itself anew in particular in relation to dialogue partners (Buber). 

A missiology that is advocate for a relational concept of God, advocate for 
a relational Christology, advocate for a relational understanding of faith, and 
advocate for a relational ecclesiology, knows that it is fi rst and foremost com-
mitted to dialogue and thrives, in a special way, on what is in between. In this 
context, it is this in between in particular that becomes a locus theologicus: if 
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one observes a fl ock of birds, one is moved to ask how the fl ock manages to 
get into formation and then to adjust this formation from one second to an other 
as if implementing a long rehearsed choreography. Ornithologists assume that 
this heavenly spectacle is not the result of a command issued by one single 
bird, but a phenomenon that some scientists call morphic resonance (Boff  and 
Hathaway 137). In this context, it is not important whether this theory of mor-
phic resonance can be proven empirically. The ability of the fl ock of birds to 
create ever new harmonies and formations without being instructed to do so by 
a single subject at least illustrates how processes that go beyond what a single 
individual can initiate come about through interaction. This shows what can be 
experienced in a relational missiology: it is only within a relation that some-
thing that can be seen can come about in the fi rst place.

Because God gets in between

A relational understanding of mission can just as easily be conceived as 
missio inter gentes as it can missio inter altera, missio ad vulnera, missio 
ad alto, missio inter mulieribus, etc. Relational missiology changes perspec-
tives and encourages us to look at the spaces in between in which God re-
alises himself, while at the same time discovering anew “the encounter with 
an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction” 
(Benedict XVI, 1).

A B S T R A C T

The addressees of the mission of the Church today cannot be defi ned in terms of 
territorial. As a result of numerous theological discussions, an interesting expression 
emerged that refl ected the dynamics of the mission – missio inter gentes. The preposi-
tion communicating inter indicates a specifi c relationship between the mission of the 
Church and its addressees. Missiology, which examines the nature of the mission fo-
cuses on its relatedness and hence becomes an advocate a relational theology also re-
lational understanding of faith, religion, ecclesiology and dialogue because God gets 
in between. 

Keywords: missio inter gentes; missionary dynamic; God’s action; relationships; dia-
logue; theology of encounter

Słowa kluczowe: missio inter gentes; dynamika misyjna; działanie Boga; relacja; dia-
log; teologia spotkania
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Wydział Teologiczny

Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji

Misjonarze coraz częściej udają się do krajów, w których kiedyś była już 
głoszona Ewangelia, ale na skutek współczesnych przemian społeczno-kul-
turowych konieczne jest tak zwane nowe głoszenie, to znaczy nowa ewan-
gelizacja. Doświadczenie Kościoła wzbogaca ją, daje podstawy teologiczne, 
ale także metody współpracy z kulturami współczesnymi, które zawierają ele-
menty nieraz bardzo odległe od przesłania Nowego Testamentu. Zatem to, co 
wypracowane zostało przez misjologów, staje się aktualne w krajach kiedyś 
schrystianizowanych. Metoda inkulturacji pomaga m.in. bez lęku spojrzeć na 
wyzwania stawiane przez współczesną kulturę i wejść w nie z Ewangelią.

W literaturze przedmiotu szerzej opisana została tematyka inkulturacji 
w kultury rdzenne Afryki czy Ameryki Łacińskiej, ale jeśli chodzi o metodę 
inkulturacji Ewangelii w kulturę współczesną w Europie i Ameryce Północ-
nej, wciąż nie ma wystarczających, naukowych opracowań. Natomiast w tych, 
które powstały dotychczas, dominuje dyskurs skupiony na kontestacji, a nie na 
rozwiązaniach pozytywnych. 

W niniejszym artykule podjęto próbę opisania zależności między ewange-
lizacją kultur i inkulturacją jako fundamentu teologicznego dla nowej ewan-
gelizacji. Wymaga to sprecyzowania kluczowych dla zagadnienia terminów, 
takich jak: ewangelizacja, kultura, zawłaszcza defi nicji przytaczanej w do-
kumentach Kościoła, a także inkulturacja Ewangelii oraz ewangelizacja kul-
tur pod kątem ich związku z nową ewangelizacją. W kolejnym etapie pod-
jęto próbę przedstawienia, w jaki sposób metoda inkulturacji może stać się 
narzędziem w podejmowanych przez nową ewangelizację konkretnych wy-
zwaniach, dotyczących nurtów New Age, postmodernizmu, mass mediów czy 
miejskiego stylu życia. Oparto się na literaturze głównie polskich misjologów 
Jarosława Różańskiego i Radosława Jaszczuka oraz teologa zajmującego się 
nową ewangelizacją Stanisława Dyka.
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Oczywiście tak bogatej problematyki nie można przedstawić w sposób 
wyczerpujący i omówić w jednym artykule. Stąd też niniejsze refl eksje będą 
służyły zasygnalizowaniu podstawowych jej aspektów.

1. Ewangelizacja, teologiczne podstawy

W szerokim zakresie ewangelia oznacza treść przesłania, które ogłaszał 
władca kyrios, o czasie dobrobytu, sprawiedliwości i pokoju, który nastał dla 
całego narodu. W sensie religijnym termin ten był związany z wyroczniami 
i oznaczał wiadomość o narodzeniu boskiego władcy, czyli soter. Tym samym 
ogłaszano nową epokę, intronizację władcy oraz jego wypowiedzi i dekrety 
(Kiejza 379). 

Termin ewangelizacja pochodzi od słowa ewangelia, które pierwotnie 
w języku greckim oznaczało radosne przesłanie albo nagrodę, którą otrzymy-
wał ten, kto je przynosił. Dlatego ewangelizować oznacza ‘głosić dobrą no-
winę’. W tej czasownikowej formie występuje także w Nowym Testamencie, 
gdzie oznacza ogłaszanie nadejścia czasów mesjańskich, powszechne i osta-
teczne królowanie Boga. Jezus jest więc posłańcem Dobrej Nowiny, czyli 
Ewangelizatorem, jak i samą Dobrą Nowiną, to znaczy Ewangelią (Jaszczuk, 
48). Orędzie o zbawczej i zwycięskiej miłości Chrystusa, o nowym życiu 
w Duchu Świętym oraz niezmiennej obecności Zmartwychwstałego w prokla-
macji Ewangelii mają sprawiać, że stanie się ona ekspresją radości (Dyk 15). 

W XIX w. określenie ewangelizacja zostało przyjęte przez środowiska 
protestanckie na wyrażenie wcielenia całej Ewangelii w człowieka, tak aby 
przez nawrócenie stał się on dzieckiem Bożym, a także wcielenia jej w spo-
łeczeństwa, by przekształcały się w królestwo Boże. W Kościele katolickim 
przed Soborem Watykańskim II termin ewangelizacja był stosowany głów-
nie w kontekście ekumenicznym. Światowa Rada Kościołów utworzyła depar-
tament do spraw ewangelizacji. Natomiast ofi cjalnie, w dokumentach wszedł 
do nomenklatury Kościoła katolickiego wraz z Soborem Watykańskim II 
(Jaszczuk, 48-49). Rozumienie omawianego terminu zostało doprecyzowane 
w schemacie przygotowawczym do Synodu Biskupów w 1974 r., który zaj-
mował się ewangelizacją we współczesnym świecie. Według tego dokumen-
tu ewangelizacja oznacza, po pierwsze, wszelką działalność Kościoła zgodną 
z Bożym planem, po drugie, spełnianie misji prorockiej, kapłańskiej i wyko-
nywanie władzy, po trzecie, kerygmat i, po czwarte, głoszenie i wyjaśnianie 
Ewangelii niechrześcijanom oraz pielęgnowanie jej wśród chrześcijan (Sche-
mat 2). Chrystus jest Ewangelią i Ewangelizatorem, dlatego podstawowym 
zadaniem Kościoła jest ewangelizacja, należy to do jego istoty. Głoszenie, 
świadectwo, nauczanie, sakramenty, miłość bliźniego, czynienie uczniami – 
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wszystkie te aspekty są sposobami przekazywania jedynej Ewangelii i stanowią 
nieodłączne elementy ewangelizacji (DOK 36). Papież Jan Paweł II wyróżnił 
trzy rodzaje tego podstawowego posłannictwa Kościoła. Jest to ewangelizacja 
misyjna, tak zwana misja ad gentes, która oznacza głoszenie Ewangelii tym 
osobom, które nie znają Chrystusa, i gdzie brakuje wystarczająco dojrzałych 
wspólnot chrześcijańskich, by mogły pielęgnować wiarę we własnym środowi-
sku i głosić ją innym grupom. Kolejnym rodzajem jest ewangelizacja duszpa-
sterska. Jest ona skierowana do grup, które mają struktury kościelne i ugrunto-
waną wiarę w Chrystusa, w ten sposób, że dają świadectwo innym oraz czują 
zobowiązanie do misji powszechnej (RM 33-72). Każdy rodzaj ewangelizacji 
wymaga też metod, którymi mógłby się posługiwać przy realizacji tej misji.

2. Pojęcie inkulturacji, antropologiczne oraz teologiczne podstawy

Odkrycie rzeczywistości kultury było największym osiągnięciem antro-
pologii pierwszej połowy XX w. Jednak szybko wyszło ono poza ramy swej 
dziedziny i zaczęło przenikać do innych dziedzin humanistyki, w tym także do 
teologii, a co za tym idzie, do misjologii (Różański, 11). To dokonanie antro-
pologii kulturowej w sposób zasadniczy wpłynęło na nauczanie Jana Pawła II 
i obszary, w które angażował się Kościół w XX w. Rozwinęła się świadomość 
znaczenia kultury dla teologii. Także Sobór Watykański II przejął antropolo-
giczną koncepcję kultury, kładąc nacisk na relacje między poszczególnymi 
elementami społeczeństwa. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium es spes przytacza ogólną, opisową defi nicję kultury, 
kładąc nacisk na to, że jest ona właściwością dla osoby ludzkiej i drogą do 
pełnego człowieczeństwa (GS 53):

określa […] wszystko, za pomocą czego człowiek doskonali i rozwija różnorodne 
dary ducha i ciała; usiłuje dzięki poznaniu i pracy podporządkować swojej wła-
dzy świat; zaś przez postęp obyczajów i różnych instytucji czyni bardziej ludzkim 
życie społeczne zarówno w rodzinie, jak i w całej społeczności obywatelskiej; 
a na przestrzeni dziejów wyraża, przekazuje i zachowuje w swoich dziełach wiel-
kie doświadczenia duchowe i pragnienia po to, by służyły rozwojowi wielu, a na-
wet całego rodzaju ludzkiego […]. Z różnego bowiem sposobu wykorzystania 
rzeczy, świadczenia pracy i wyrażania siebie, praktykowania religii, kształtowa-
nia obyczajów, ustanawiania praw i instytucji prawnych, popierania rozwoju nauk 
i sztuk, a także kultywowania piękna powstaje różnorodność form życia i kształ-
tów, w które harmonijnie łączą się wartości życiowe […]. Tak również powstaje 
określone środowisko historyczne, w które włączony jest człowiek każdego na-
rodu lub wieku i z którego czerpie wartości pozwalające mu doskonalić kulturę 
ludzką i obywatelską (GS 53).
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Bóg bowiem objawił się w konkretnej kulturze, w jej konkretnych prze-
jawach, ale objawienie zawiera w sobie wartości transcendentne, które jako 
depozyt wiary są niezmienne, a jednocześnie możliwa jest nieskończona liczba 
interpretacji i wyrażania go w każdej innej, niż judaistyczna, kulturze. Ta in-
terpretacja i reinterpretacja depozytu wiary jest podyktowana zarówno zmiana-
mi w konkretnej kulturze, jak i różnorodnością kultur, do których ma dotrzeć 
Dobra Nowina. Zachowuje ona swoją nienaruszalność i tożsamość, a jedno-
cześnie dopuszcza możliwość różnorodnego wyrażania w wielości kultur. 
Konkretna kultura jest zatem ważnym elementem przekazu wiary, ponieważ 
odbywa się w niej spotkanie Boga z człowiekiem. Jednak Ewangelia nie zosta-
ła objawiona dla jednego kręgu kulturowego, ale jest uniwersalna, tak jak uni-
wersalna jest natura ludzka, pomimo różnic w jej partykularnych przejawach.

Wiara i kultura pozostają zatem w nieustannym dialogu. Wyraża to Wcielenie Bo-
żego Słowa, słowo, które stało się ciałem w konkretnej kulturze, wyraża swojego 
rodzaju kenozis, wyniszczenie, obumarcie Chrystusa. Jednocześnie też prowadzi 
do swoistego obumarcia kultury, jednak nie poprzez jej zniszczenie, ale przemie-
nienie, otwarcie na transcendencję, przede wszystkim zaś na Jezusa Chrystusa, 
który jest sensem misji Kościoła. Tak przemieniona kultura może pokazać, w jaki 
sposób Jezus Chrystus może być Afrykańczykiem, Azjatą, Amerykaninem czy 
Europejczykiem. Ta konkretna kultura staje się także nośnikiem Jego łaski. W ten 
sposób dokonuje się ewangelizacja kultur (Różański 12).

W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że istotną częścią misyjności Kościo-
ła jest podtrzymywanie dialogu międzyreligijnego, który ma być spotkaniem 
prowadzącym do wspólnego podążania ku prawdzie i nawróceniu. Ma być 
wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem przezwyciężania uprzedzeń, nie-
tolerancji i nieporozumień. W żadnej mierze nie ma tutaj mowy o formach 
kapitulacji czy irenizmu (Różański 15; RM 52). 

Przez wcielenie Chrystus wchodzi w krąg różnych kultur, by żyjąca w nich 
istota ludzka osiągnęła pełnię swojego człowieczeństwa. To oznacza, że jeśli 
kultura jest ukierunkowana na humanizację, to powinna być także ukierunko-
wana na Chrystusa, ponieważ to w Nim objawiła się pełnia człowieczeństwa 
(Jaszczuk 64). By wyrazić istotę spotkania chrześcijaństwa z różnorodny-
mi kulturami, poszukiwano terminologii w wielu dziadzinach nauk humani-
stycznych, ale nie zakończyło się to sukcesem. Dlatego konieczne stało się 
poszukiwanie terminu teologicznego, który w sposób adekwatny odda tę rze-
czywistość. Termin inkulturacja w sensie teologicznym zaczął się pojawiać od 
Tygodnia Misjologicznego na Uniwersytecie w Leuven w Belgii w 1959 r. Jed-
nak w dokumentach papieskich zastosował go dopiero Jan Paweł II w 1979 r. 
w Catechesi tradendae (Różański 31).
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Wcielenie (kenoza, ogołocenie, wyniszczenie, epifania) Jezusa w konkret-
nym momencie historii jest fundamentem i najbardziej podstawowym teolo-
gicznym paradygmatem inkulturacji (Różański 37). Bóg przez swoje człowie-
czeństwo zjednoczył się z każdym człowiekiem. Ten dialog Boga i człowieka 
powinien trwać w całej różnorodności kulturowej i bogactwie doświadczenia. 
Kulturowe związki Słowa Bożego z konkretnym narodem nie powinny hamo-
wać tworzenia nowych powiązań kulturowych. Tak jak Chrystus przemawia 
w historii zbawienia w sposób adekwatny do stanu kultury właściwego róż-
nym epokom, tak Kościół jest posłany do wszystkich ludzi jakiegokolwiek 
czasu i miejsca, by nawiązać łączność z różnymi formami kultury, ubogacając 
z jednej strony siebie, a z drugiej różne kultury (Różański 38). Proces in-
kulturacji jest wyrazem fundamentu istnienia Kościoła, czyli ewangelizacji. 
Bez niej Kościół nie ma racji bytu. Dlatego też obok inkulturacji Ewangelii 
drugim ważnym wymiarem jest ewangelizacja kultur (Jaszczuk 22). Dzieło to 
jest zatem środkiem i celem nowej ewangelizacji, gdzie kultura sięga swych 
dynamicznych korzeni i objawia się w procesie inkulturacji. Fundament teo-
logiczny, jakim jest wcielenie, domaga się dopełnienia rzeczywistością miste-
rium paschalnego. Ponieważ to w tym wydarzeniu Chrystus pojednał ze sobą 
nie tylko naturę ludzką i boską, ale także naród wybrany i pogan, którzy od 
tej pory mają udział w tej samej Bożej obietnicy. On prowadzi do pojedna-
nia w swoim Mistycznym Ciele. W kontekście paschalnym inkulturacja jest 
twórczą przemianą, jakiej Zmartwychwstały dokonuje w swoich członkach 
(Raja 61-62). Proces inkulturacji w każdym Kościele partykularnym powi-
nien rodzić większą świadomość katolickości Kościoła. Jednocześnie formy 
wyrazu, które zaczynają istnieć w Kościele powszechnym, powinny stać się 
źródłem jego bogactwa. Takie wzajemne przenikanie ma z kolei prowadzić 
do głębszej jedności Kościoła w różnorodności kultur (Jaszczuk 77-78). Jezus 
przyjął ludzką naturę bez jej niszczenia, a jednocześnie podniósł ją do no-
wej godności (Dyk 236) i podobnie powinien przebiegać proces inkulturacji 
Ewangelii.

Oprócz podstaw chrystologicznych inkulturacja ma także fundament pneu-
matologiczny, który często był niedostrzegany, niedoceniany czy wręcz po-
mijany. Nie znalazł on na przykład wyrazu w Dekrecie misyjnym Ad gentes. 
Tymczasem po pięćdziesiątnicy Kościół wezwany jest nie tylko do głoszenia 
Ewangelii, ale zwracania się do wszystkich narodów, we wszystkich językach 
z przepowiadaniem o Chrystusie. I nie chodzi tutaj tylko o języki w sensie 
ling wistycznym, ale też język w znaczeniu rozumienia świata, na przykład 
sztuki, postmodernizmu. W ten sposób Duch Święty ukazuje się jako ten, któ-
ry kontynuuje dzieło zbawcze. Dokonuje się to za pośrednictwem ludzi, ale 
bez Ducha Świętego nikt nie byłby w stanie zrozumieć słów Jezusa ani nie 
miałby odwagi ich głosić (Różański 40-42). 



88 JUSTYNA NOWICKA

Inkulturacja zawsze przebiega w trzech etapach. W pierwszym chodzi 
o kontakt z kulturą, którą chce się ewangelizować, i o wejście z nią w dialog. 
Druga faza to asymilacja, która oznacza umiejscawianie się Ewangelii w cen-
trum danej kultury. Wtedy to dochodzi do konfrontacji wartości ewangelicz-
nych z fundamentalnymi wartościami ewangelizowanej kultury. Konieczne 
jest wówczas także oczyszczenie jej z tych elementów, które nie są do po-
godzenia z Ewangelią. Trzecim etapem jest wyrażenie doświadczenia wiary 
w nowych, zgodnych z danymi tradycjami, formach kulturowych (Jaszczuk 
73-75). Faktem jest, że w akcie wiary spotykają się osoby, a nie kultury. Jed-
nak te osoby żyją w konkretnej kulturze, która kształtuje ich wartości i ideały. 
Także przez język kultury człowiek wyraża wizję Boga, świata, innych ludzi 
i samego siebie. Kiedy człowiek w procesie ewangelizacji doświadczy osobi-
stego, egzystencjalnego spotkania z Chrystusem, wtedy dąży do tego, by wy-
razić tę relację zgodnie ze swoim sposobem odbierania świata, ukształtowa-
nym przez jego kulturę. W efekcie tego wyłaniają się inuklturowane oblicza 
Zbawiciela (Jaszczuk 65). 

Inkulturacja nie jest więc jedynie adaptacją języka, symboliki czy zwy-
czajów. Jest to proces głęboko egzystencjalny, który ma przenikać najgłębsze 
doświadczenia każdej kultury. Trzeba przy tym mieć świadomość, że inkul-
turacja jest procesem długofalowym. Wymaga uwzględnienia wymiaru hi-
storycznego i czasu, wzajemnego przyjęcia i dialogu, krytycznego sumienia 
i rozsądku, wierności i nawrócenia, przemiany i wzrostu, odnowy i innowacji 
(Dyk 236). W innym wypadku nie zaistnieje proces trwałego zakorzenienia 
Ewangelii we wspólnotach chrześcijańskich (Różański 8), Ewangelia pozosta-
wałaby jedynie na poziomie idei, ale nie znalazłaby odzwierciedlenia w życiu. 
Proces ten konieczny jest także, aby naprawić błędy, które były popełnione 
przy wcześniejszej ewangelizacji (Różański 10). 

Inkulturacja powinna brać pod uwagę zmianę kulturową i wszystkie obecne 
współcześnie trendy (Różański 10). Jest to konieczne, aby nastąpiła integracja 
przesłania Ewangelii ze złożonym kontekstem ludzkiego życia, by złączyć to 
wszystko w jedną, ukierunkowaną ku Bogu rzeczywistość chrześcijańskiego 
życia. Oznacza to stawianie sobie pytania: Jakie zachowanie i myślenie wy-
brałby Chrystus? oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi, w takiej, a nie innej 
rzeczywistości i kontekście kulturowym (Różański 23). Inkulturowanie wiary 
nie jest po prostu powtórną lekturą Ewangelii z perspektywy kultur, ale oceną 
kultury z perspektywy Ewangelii, tak aby kulturę mogły przenikać ewange-
liczne wartości. Celem tego działania nie są zmiany kulturowe, ale ożywienie 
kultur przez działanie łaski Bożej (Jaszczuk 23). Proces ten na pewno nie jest 
jednorazowym aktem, ale wymaga cierpliwego i konsekwentnego zaangażo-
wania Kościoła w przekaz i ugruntowanie Ewangelii.
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3. Nowa ewangelizacja jako inkulturacja Ewangelii 
i ewangelizacja kultur

Podejmując próbę zdefi niowania pojęcia inkulturacja, teologowie za-
stanawiali się, czy jest ono synonimem ewangelizacji  kultur. Oba te ter-
miny nazywają ten sam proces, który ma przezwyciężyć dychotomie między 
kulturą i wiarą, ale akcentują różne aspekty. Termin ewangelizacja kultur 
podkreśla akcję, która nie utożsamia się z żadną kulturą i której celem jest in-
kulturacja. Natomiast termin inkulturacja podkreśla konieczność zaistnienia 
procesu, w którym ewangelizacja powinna być inkarnacją Ewangelii w kul-
tury, z uwzględnieniem jej wartości (Jaszczuk 71-72). Ciągle trwa proces po-
głębiania rozumienia zarówno samej ewangelizacji, jak i kultury. Dlatego Ko-
ściół, uświadamiając sobie rozdźwięk między wiarą i kulturą, zaczął mówić 
o inkulturacji Ewangelii oraz ewangelizacji kultur, widząc w nich integralne 
elementy nowej ewangelizacji (Jaszczuk 89-90).

Zatem z inkulturacją i ewangelizacją kultur nierozłącznie związany jest 
termin nowa ewangelizacja. Jako genezę tego pojęcia trzeba wskazać 
Sobór Watykański II, który położył fundament pod odnowę Kościoła i jego 
działalności ewangelizacyjnej. W papieskim nauczaniu po raz pierwszy ter-
min ten został użyty w 1979 r. podczas homilii wygłoszonej w Nowej Hucie 
przez papieża Jana Pawła II. Powiedział on wtedy: „Kiedy postawiono opodal 
tego miejsca nowy drewniany krzyż, było to w okresie Millennium. Otrzyma-
liśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – wchodzi na nowo Ewangelia… 
Rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co 
pierwsza” (Jan Paweł II 1997, 192). Wkrótce papież doprecyzował, że treścią 
nowej ewangelizacji:

Jest Jezus Chrystus, Ewangelia Ojca, który czynami i słowami objawił, że Bóg 
jest miłosierny dla każdego stworzenia, że kocha człowieka miłością bezgranicz-
ną i że chciał wejść w jego historię za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, umęczo-
nego i zmartwychwstałego za nas, aby uwolnić nas od grzechu i wszystkich jego 
następstw i uczynić nas uczestnikami swego życia (Jan Paweł II 1990, 7-8). 

Nowa ewangelizacja nie polega na tworzeniu nowej Ewangelii, która 
miałaby powstać z analizy kultury czy potrzeb człowieka. Nie chodzi o two-
rzenie ludzkiego wymysłu o zbawieniu ani pozbawianie Ewangelii tych ele-
mentów, które są trudne do zaakceptowania przez współczesną kulturę. To 
nie kultura jest miarą Ewangelii, ale Chrystus jest miarą kultury i wszelkiego 
dzieła ludzkiego. Wynika to z pewności, że w Jezusie jest pełnia, której nie 
wyczerpie żadna z kultur i żadna epoka (Jaszczuk 87). I to ta pełnia jest w cen-
trum nowego głoszenia.
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Nowa ewangelizacja ma trzy wymiary: ogólnoświatowy, regionalny i wza-
jemnie uzupełniający się. 

Na pierwszym miejscu ma on wymiar ogólnoświatowy, ponieważ stawia sobie za 
cel odpowiedzenie na ogólnoświatowe zjawisko globalizacji. Zbliżenie i zjedno-
czenie całej ludzkości widzi jako znak czasu. Dostrzega się również niepokojącą 
dwuznaczność tego zjawiska. Jedność niejednokrotnie jest pretekstem do domina-
cji ekonomicznej i kulturowej, czego efektem jest pogłębiająca się przepaść mię-
dzy bogatymi i ubogimi. Jedności nie można utożsamić z jednorodnością. Istnieje 
więc nagląca potrzeba podkreślenia wartości tego, co regionalne i jednoczes nej 
adaptacji ewangelizacji do różnych środowisk i kultur. Nowa ewangelizacja po-
winna być zatem różnorodna, zróżnicowana i inkulturowana. Różnorodność 
i zróżnicowanie nie oznaczają niezależności poszczególnych projektów ewange-
lizacyjnych. Ewangelizacja powinna być regionalna, lecz zarazem zintegrowana 
z ogólnoświatowym procesem ewangelizacji, co świadczyłoby o jedności Kościo-
ła powszechnego i różnorodności Kościołów lokalnych (Jaszczuk 80).

Nowość ewangelizacji ma polegać na świadectwie życia, które ukaże prze-
zwyciężenie rozdźwięku między życiem i wiarą, na poszukiwaniu nowych 
sposobów głoszenia Ewangelii adekwatnych do zmieniających się warunków 
społeczno-kulturowych, tak by uwzględnić mentalność słuchaczy. Ma pole-
gać także na spojrzeniu na pierwszą ewangelizację i zbilansowaniu tego, co 
było pozytywne, a co negatywne, by dostosować sposób ewangelizowania do 
nowych warunków (Jaszczuk, 88-89). Współczesna kultura stała się nowym 
wyzwaniem dla Kościoła. Jednak doświadczenie ewangelizacyjne, a przede 
wszystkim ponadczasowa i ponadkulturowa treść Ewangelii, to znaczy Jezus 
Chrystus, nie pozwala pogrążyć się w pesymizmie. Kościół, pozostając de-
pozytariuszem Ewangelii, musi pamiętać, że to Bóg prowadzi ewangelizację 
i czyni to w każdych okolicznościach i w każdej kulturze. 

Świadomość adresatów i celów nowej ewangelizacji pozwala na wyodręb-
nienie kilku zasadniczych metod ewangelizowania. Stanowią one o tożsamo-
ści nowej ewangelizacji. Sposoby te można określić jako kerygmatyczną me-
todę duszpasterstwa misyjnego, metodę ożywienia wiary członków Kościoła 
oraz metodę inkulturacji (Dyk 63). Metoda kerygmatyczna dotyczy zwłaszcza 
ochrzczonych, ale których życie nie jest żywo związane z Ewangelią i Kościo-
łem. Metoda duszpasterstwa misyjnego skierowana jest na tych, którzy już nie 
uważają się za członków Kościoła, zatem znajdują się poza oddziaływaniem 
duszpasterstwa parafi alnego (Dyk 63-68). W nowej ewangelizacji metodą jest 
także inkulturacja, która uwzględniając kulturowy kontekst współczesnego 
świata, będzie inicjowała i prowadziła proces inkulturacji Ewangelii. Papież 
Franciszek także powiedział, że: „istnieje nagląca potrzeba ewangelizowania 
kultur, by inkulturować Ewangelię” (EG 69). Ta potrzeba wciąż istnieje, po-
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nieważ dialog Ewangelii z kulturą do tej pory prowadzony był często dość 
powierzchownie. Należy też pamiętać, że kultury podlegają nieustannej trans-
formacji i dlatego Kościół powinien wciąż podejmować nowy wysiłek ewan-
gelizacyjny (Dyk 69; Lewek 94). Fakt, że proces ten w zasadzie nie będzie 
miał końca, może budzić frustrację, ale także nadzieję, że żadna z kultur nie 
jest tak zdegenerowana, żeby nie mogła poznać, przyjąć i inkulturować Ewan-
gelii.

4. Płaszczyzny współczesnej kultury jako nowe obszary inkulturacji

Punktem wyjścia dla nowej ewangelizacji jest rzeczywistość i kultura 
wcześniej ewangelizowana. Zatem nowa ewangelizacja jest etapem rozpoczę-
tej ewangelizacji, która jest odpowiedzią na nowe warunki i wyzwania. Nowa 
ewangelizacja powinna być więc kontynuacją tej pierwszej i czerpać z jej 
doświadczenia (Jaszczuk 81-82). Jej adresatem są wszyscy, którzy przyjęli 
chrzest, a w zasadzie nie znają Ewangelii, ponieważ odbierana jest ona z przy-
zwyczajeniem, jako wyraz minionej tradycji. Dlatego orędzie ewangeliczne 
powinno być ukazane jako nowe i ciągle aktualne, aby odkrycie i spotkanie 
z Bogiem mogło doprowadzić poszczególnych ludzi i całe kultury do egzy-
stencjalnego doświadczenia radości (Dyk 19). Nowa ewangelizacja jest zatem 
kierowana do wszystkich, którzy reprezentują pozachrześcijańską mentalność, 
są zdechrystianizowani w wyniku odrzucenia lub zagubienia wiary przekaza-
nej przez przodków. Środowiskiem nowej ewangelizacji jest nowy świat, zse-
kularyzowany, który zatracił zmysł religijny i poczucie sacrum. Istnieją w nim 
pozostałości chrześcijańskie, ale jest wiele elementów innej, nowej kultury. 
Osoby reprezentujące taki sposób postrzegania świata często uważają, że zna-
ją chrześcijaństwo, ale przestali się nim interesować, ponieważ ono ich nie 
pociąga (Suquia 45). Mówił o tym także Jan Paweł II:

Nie możemy ewangelizować wielu regionów, bowiem wiele środowisk kultural-
nych pozostaje jeszcze obojętnych na Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa. Myślę tu 
o kulturach rozległych obszarów świata, znajdujących się poza zasięgiem wiary 
chrześcijańskiej. Mam na myśli te rozległe dziedziny kultury w krajach tradycyj-
nie chrześcijańskich, które dzisiaj są wobec Ewangelii obojętne lub wręcz odwra-
cają się od niej (Jan Paweł II 1985, 278).

Ewangelizacja powinna być odpowiedzią na kryzys kultur, który objawia 
się zatracaniem wartości ogólnoludzkich i ewangelicznych. Zatem w nowej 
ewangelizacji nie chodzi o pojedynczego człowieka, ale o całe grupy społecz-
ne. Stąd też potrzeba prawdziwej inkulturacji Ewangelii, która doprowadziła-
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by do pełnego wyzwolenia człowieka. Problem nowej ewangelizacji wynika 
ze spotkania Ewangelii z kulturą. Kultura ta stawia przed ewangelizacją wy-
zwania, na które nie można udzielić odpowiedzi, jeżeli chcemy zastosować 
stare metody. Konieczne jest poszukiwanie i przyjęcie nowego sposobu wcie-
lania Ewangelii w kultury. Dlatego nowa ewangelizacja powinna być przede 
wszystkim inkulturacją Ewangelii (Jaszczuk 31). Chodzi zatem o to, by wy-
pracować nowe środki wyrazu, które umożliwią współczesnemu człowiekowi 
adaptowanie, a następnie wyrażanie przekazu Ewangelii (Kamiński 229-231). 
Chodzi tutaj o stopniowe przekształcanie zachowań charakterystycznych dla 
konkretnego środowiska, to znaczy nawyków, zwyczajów związanych z ży-
ciem rodzinnym, z odpoczynkiem, ale także z życiem społecznym, gospo-
darczym i politycznym tak, by człowiek uczył się rozróżniać i wartościować 
oraz rozróżniać pomiędzy tym, co jest zmienne, a co niezmienne w jego ży-
ciu. Aby możliwe było przeobrażenie struktur międzyludzkich, ewangelizacja 
musi docierać do samego jądra kultury. W niektórych przypadkach oznacza 
to wystąpienie przeciw kulturze lub niektórym jej przejawom. Jednak mimo to 
ewangelizacja kultur ma polegać przede wszystkim na pozytywnym głoszeniu 
Dobrej Nowiny, tak by była w stanie w sposób pozytywny odpowiedzieć na 
ukryte aspiracje tak osób, jak i kultur (Jaszczuk 67-69).

Kościół powinien ewangelizować każdy element dobra w nowych ru-
chach ekonomiczno-społecznych, stowarzyszeniach czy kościelnych wspól-
notach podstawowych. Rozeznanie powinno doprowadzić do uznania błędów 
i sprzeczności współczesności, ale również wartości. Są one bowiem częścią 
doświadczenia ludzkiego, która powinna być ewangelizowana, ponieważ in-
kulturacja Ewangelii polega na tym, że ewangelizacja wciela ją w wartości 
charakterystyczne dla kultury współczesnej i oczyszcza w ten sposób kulturę 
ze wszystkich antywartości. „Związku między Ewangelią a kulturą nie nale-
ży rozumieć zatem w kategoriach opozycji (przeciwstawienia), lecz korelacji 
i harmonii, na podobieństwo związku, który istnieje między łaską a naturą” 
(Dyk 234). Istotnymi składowymi tej rzeczywistości są: religijność typu New 
Age, postmodernizm, duży wpływ środków masowego przekazu i globaliza-
cji, a także urbanizacji. W tych właśnie okolicznościach celem jest wychowa-
nie dojrzałych w wierze ludzi i wspólnot.

Nowej ewangelizacji wymaga przede wszystkim kultura miejska. Od sa-
mego początku Kościół podejmował wyzwanie ewangelizacji w tym środo-
wisku. Jednak od dwóch stuleci proces urbanizacji uległ dużemu przyspie-
szeniu, przez co konieczna stała się głębsza refl eksja teologiczna, zwłaszcza 
że z tym procesem wiążą się zjawiska sekularyzacji i sekularyzmu (Jaszczuk 
345-346). W mieście najszybciej rozwija się nauka i technika, modyfi kuje to 
także sposób życia jego mieszkańców, zapewnia bardziej komfortowe warun-
ki życia, ale często skazuje jednostkę na odosobnienie i anonimowość. Relacje 
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międzyludzkie często przybierają charakter funkcjonalny. Przez to człowiek 
jest w większym stopniu narażony na utratę swojej tożsamości kulturowej pod 
wpływem kultury masowej i mass mediów. Zatraca także kontakt z przyrodą 
i z jej wymiarem sakralnym (Juszczak 358). 

Znaczenia nabiera to, co zmysłowe, doświadczalne i praktyczne. W mie-
ście życie nie jest regulowane przez społeczność lokalną, gdzie także wiara 
byłaby rezultatem wychowania w pewnej tradycji. Wiara staje się przedmio-
tem osobistego wyboru. Przekazywania jej na przykład w rodzinie nie uła-
twia także duża mobilność. Człowiek żyjący w mieście często zmienia adres 
zamieszkania ze względu na nową pracę, dużo czasu poświęca na dojazdy do 
niej oraz do miejsca, gdzie spędza wolny czas. Jest to wielkie wyzwanie dla 
duszpasterstwa, ponieważ taki człowiek nie zakorzenia się w jednym miejscu. 
Traci poczucie przynależności do danej grupy społecznej, w tym także do pa-
rafi i (Jaszczuk 359). Znaczną rolę w kształtowaniu człowieka odgrywają środ-
ki masowego przekazu. Formują one jednostkę powierzchowną, niezdolną 
do głębszej refl eksji oraz oddaloną od medytacji i życia modlitwy (Jaszczuk 
360). Tworzą się kultury efemeryczności, natychmiastowości, pozorów, czyli 
niezdolne do pamięci o przeszłości i do myślenia o przyszłości (Kowalczyk 
80). Wiele z tych elementów odpowiada tak zwanemu postmodernizmowi. 
Z jednej strony człowiek postmodernistyczny odnajduje w sobie pragnienie 
nieskończoności, która przeciwstawiałaby się ograniczeniom naszego życia. 
Z drugiej strony wszystko chciałby osiągnąć bez bólu i wysiłku. To prowa-
dzi do odrzucenia miłości, zamknięcia się w sobie i pragnienia przyciągnię-
cia wszystkiego ku sobie. Nowa ewangelizacja, a zatem i inkulturacja ma 
za zadanie uświadomić człowiekowi, że jeśli nie zaakceptuje swojego życia 
wraz z jego ograniczeniami, jego życie będzie pełne udręk i niezaspokojonych 
prag nień oraz pretensji do Boga i innych (Dyk 349). 

Ideały społeczne zostały porzucone na rzecz konsumpcji dóbr material-
nych, a projekty społeczne często nie przynoszą rezultatu z powodu apatyczne-
go indywidualizmu, z uwagi na który człowiek nie chce zajmować się proble-
mami innych. Tak zwana kultura chrześcijańska staje się bezpłodną nostalgią, 
jeśli nie jest w stanie zinkulturować wartości chrześcijańskich i przekształcić 
się w rzeczywistość (Jaszczuk 376-377). Pomimo wpływu tendencji sekulary-
zacyjnych człowiek nie zadowala się jedynie własnym byciem. W społeczeń-
stwie wciąż potrzeba doświadczeń wewnętrznych i wspólnoty. Obserwuje się 
powrót do praktyk religijnych lub indywidualne szukanie Boga, ale także po-
szukiwanie nowych form religijności, zabobonu, magii, sekt. Człowiek współ-
czesny najczęściej nie szuka doświadczenia religijnego w Kościele, ponieważ 
pojmuje go tylko jako instytucję (Dyk 239). Innym ważnym przejawem men-
talności postmodernistycznego człowieka jest liberalizm i relatywizm. W ta-
kiej rzeczywistości chrześcijaństwo jest postrzegane jako religia nakazów i za-
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kazów, a nie fundament radosnego życia (Dziewiecki 27). Także prywatyzacja 
i indywidualizacja jest typowym zjawiskiem postmodernizmu (Bełch 338). 
Zatem należy przede wszystkim ewangelizować cielesność, afektywność, na-
turę, intelektualny aspekt wiary, naukę, działanie przez kontemplację (Jasz-
czuk, 343-345). Konieczne jest w tym celu tworzenie alternatywnej, w pełni 
chrześcijańskiej kultury (Dyk 255).

Głównym nośnikiem współczesnej kultury są środki komunikacji maso-
wej, które rozprzestrzeniają się w dużym tempie i sprawiają, że świat stał się 
globalną wioską. Procesy społeczne mają wymiar międzynarodowy. Ogólno-
światowe relacje społeczne łączą ze sobą różne miejsca w ten sposób, że to, co 
dzieje się na jednym krańcu globu, ma wpływ na zdarzenia z drugiego krańca. 
Także ogólnoświatowa kultura masowa wpływa na najbardziej oddalone rejo-
ny świata. W tym wymiarze globalizacji główną rolę odgrywają telewizja ka-
blowa i satelitarna oraz Internet (Jaszczuk 375). Powstała specyfi czna cyfro-
wa przestrzeń kulturowa, niepowiązana z żadnym obszarem geografi cznym. 
Sposoby oddziaływania nie są już ograniczone czasem i przestrzenią. Kultura 
stała się też elementem przemysłu i zaczęła rządzić się prawami korporacyj-
nymi, tworząc swój własny rynek i konkurencję. Stąd formy symboliczne są 
preparowane i sprzedawane (Jaszczuk, 376). 

Sprzedawane się także informacje. W wyniku badań przeprowadzonych na 
uniwersytecie Santa Croce w Rzymie ustalono, że sobotnio-niedzielne wyda-
nie „New York Timesa” zawiera więcej informacji, niż otrzymał przez całe 
życie przeciętny człowiek żyjący w XIX w. Taki natłok informacyjny sprawia, 
że człowiek nie jest w stanie dokonać krytycznej oceny. Ma problem z okre-
śleniem swojej tożsamości i w związku z tym z podjęciem odpowiedzialno-
ści za swoje czyny i otaczający go świat (Dajczak 201). Rzeczywistość jest 
kreowana i odbierana w sposób obrazowy i do takiej mentalności musi do-
trzeć przekaz Ewangelii (Hajduk 190). „Kościół powinien stawać się zawsze 
«dwujęzyczny», obok własnego, specyfi cznego, teologicznego języka mówić 
też językiem tych, przez których chce być zrozumiany” (Dyk 265). To element 
pewnej kenozy, a zatem i inkarnacji, którą może podejmować na wzór Zbawi-
ciela.

Ewangelizacja w postmodernizmie poza oczyszczeniem współczesnej kul-
tury powinna także w sposób pozytywny pokazywać, w jaki sposób Ewange-
lia może odpowiedzieć na ludzkie pytania, niepokoje i tęsknoty. Może pomóc 
odnaleźć nadzieję, którą współczesny człowiek utracił wraz z utratą Chrystusa 
(Dyk 254-255).

*
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Inkulturacja Ewangelii we współczesne kultury jest wielkim wyzwaniem 
dla Kościoła. Ze względu na swoją powszechność nie może on pozostawać 
obcy wobec żadnego narodu, środowiska czy kultury. Ma ewangelizować 
wszystkie te rzeczywistości i inkulturować w nie Ewangelię. Jednak trzeba 
także podkreślić, że różnorodność kulturowa jest przez Boga chciana, ponie-
waż odzwierciedla piękno, geniusz i bogactwo Jego stworzenia. 

Nowa ewangelizacja wynika z misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jest eta-
pem wcześniej rozpoczętej ewangelizacji, który uwzględnia nowe warunki 
i wyzwania. Nowa ewangelizacja powinna być zatem kontynuacją tej pierw-
szej i czerpać naukę z jej doświadczeń. W związku z tym wydaje się, że poję-
cie inkulturacji , które powstało wyniku badań nad misjami ad gentes, moż-
na stosować jako metodę także w nowej ewangelizacji współczesnych zjawisk 
społeczno-kulturowych, takich jak postmodernizm, cyfryzacja i rozwój mass 
mediów, globalizacja czy ruch ekologiczny, również w tak zwanych krajach 
wysokorozwiniętych. Oznacza to, że nie jest konieczne porzucenie i kontesta-
cja całej kultury współczesnej, ale zrezygnowanie w niej z błędu i grzechu, 
z możliwością zachowania jej tożsamości. Dialog międzykulturowy i między-
religijny, który jest istotnym elementem misyjności Kościoła, może być sto-
sowany przez analogię w dialogu z kulturami współczesnego świata wzorem 
wspólnego podążania do nawrócenia i prawdy. Ponadto ma być obopólnym 
otwarciem, świadectwem przezwyciężania obustronnych uprzedzeń, nietole-
rancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy irenizmu. Kulturowe po-
wiązania Słowa Bożego z konkretną kulturą nie powinny hamować tworzenia 
nowych powiązań.

Naukowa i pastoralna refl eksja nad nową ewangelizacją nie jest i nie bę-
dzie czymś statycznym czy zakończonym, ponieważ jest ona zawsze ukie-
runkowana na przyszłość. Jest rzeczywistością dynamiczną, podążającą za 
zmieniającym się kontekstem społeczno-kulturowym, a jej celem jest poszu-
kiwanie nowych metod i form przekazu Ewangelii dla nowego człowieka.

THE ROLE OF INCULTURATION IN THE NEW EVANGELIZATION

A B S T R A C T

The article includes an attempt to describe the relationship between inculturation 
and the new evangelization, focusing on inculturation as a method of the new evan-
gelization. In the literature of the subject there are many studies on inculturation in 
indigenous cultures of Africa or Latin America. However, there is little scientifi c liter-
ature on contemporary culture, which is also the subject of missionary activities of the 
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Church. Therefore there is a need to systematize and investigate this topic. As a result 
of the analysis, the article shows that it is possible to use analogies in the application 
of inculturation, and it is possible to speak of inculturation in the new evangelization. 
An outline of the areas of contemporary culture is also presented which particularly 
require evangelization and inculturation.

Keywords: new evangelization; inculturation; methods of the new evangelization

Słowa kluczowe: nowa ewangelizacja; inkulturacja; metody nowej ewangelizacji
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J�����
 N����
 (ur. 1981), uzyskała dyplom magistra teologii na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pra-
cy zatytułowanej: Teologia apofatyczna Pseudo-Dionizego Areopagity i próba jej 
przezwyciężenia przez Tomasza z Akwinu. Podczas studiów odbyła roczny staż na 
UK w Pradze. Autorka artykułu Uzależnienia w książce Spowiedź i kierownictwo 
duchowe w sytuacjach szczególnych (2012), a także wielu artykułów popularyzu-
jących życie chrześcijańskie, publikowanych m.in. w „Przewodniku Katolickim”, 
„Oremusie”, portalach wiara.pl i misyjne.pl. Aktywnie działa w Klubie Tygodni-
ka Powszechnego w Poznaniu oraz Przymierzu Miłosierdzia. Obecnie doktorant-
ka w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Teologia misji i ruch misyjny w nauczaniu wczesnego Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów)

Jednym z podstawowych celów istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich (dalej Kościół JCh., Kościół LDS, Kościół 
mormonów) jest szerzenie i propagowanie misji Jezusa Chrystusa oraz Jego 
proroków, ze szczególnym uwydatnieniem przesłania pozostawionego zało-
życielowi tej wspólnoty Josephowi Smithowi (1805-1844) i jego następcom. 
Dlatego na mormońskich uczelniach sporo uwagi poświęca się kwestiom mi-
sji oraz odpowiedniemu przygotowaniu do głoszenia Ewangelii. Chcąc być 
skutecznym misjonarzem, każdy członek wspólnoty mormońskiej musi posia-
dać, i to na bardzo wysokim poziomie, przygotowanie w zakresie doktryn i za-
sad ewangelicznych, zawartych w Piśmie Świętym oraz w Księdze Mormona 
uznawanej za „jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie” i stanowiącej 
część ofi cjalnego nauczania Kościoła (Wójtowicz 15). Powinien zdobyć w ten 
sposób taką wiedzę o misjach, która doprowadzi go do zrozumienia i podbu-
dowywania własnej wiary w rację ich prowadzenia. Wiedza ta powinna spra-
wić, że młodzież – bo najczęściej to właśnie młodzi mormoni wyjeżdżają na 
misję – będzie w stanie przygotować innych do percepcji ewangelicznych 
prawd (Gospel Teaching xi).

Zanim młodzi wyznawcy zdecydują się na wyjazd i udadzą się na misję, 
powinni przede wszystkim odkryć w sobie ku temu powołanie. Z pewnością 
łatwiej będzie podjąć to wyzwanie młodemu człowiekowi mającemu kogoś 
w rodzinie, kto już pracował jako misjonarz lub aktualnie przebywa w terenie; 
wtedy taka osoba ma wzorzec do naśladowania. Nieco trudniej jest tym, którzy 
albo dopiero przystąpili do wspólnoty, albo wręcz poczuli i rozpoznali w sobie 
pragnienie bycia misjonarzami. Przyjęło się w Kościele LDS, że po osiągnię-
ciu 19. roku życia młody człowiek powinien wyruszyć służyć; jest to swoisty 
rytuał przejścia, właściwy praktyce tego związku wyznaniowego (Smith 9).
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Zdecydowanie się na wyjazd na misję to zawsze bardzo osobiste posta-
nowienie, wiąże się bowiem z odwiecznym Bożym planem rzeczy: poprzez 
misję nie tylko sam misjonarz zostaje obdarowany wiecznymi błogosławień-
stwami, ale także każdy, kogo spotyka na swej drodze. Władze Kościoła LDS 
zachęcają młodzież do pełnienia takiej właśnie posługi, zanim w jej życiu po-
jawią się inne ważne priorytety, takie jak rodzina, kariera czy studia.

Niekiedy odnosi się to metaforycznie do podróży samolotem, w trakcie 
której pasażer-mormon zagaduje do sąsiada, zamierzając przekonać go do 
swoich racji (Bennett 82-84). Z dyskusji ze znajdującym się obok pasażerem 
rodzą się zręby przyszłej ogólnej teorii, z której wynikają późniejsze działa-
nia misyjne. Na co dzień raczej rzadko można zetknąć się w pismach mor-
mońskich z określeniem misjologia, częściej pojawiają się terminy praca 
misyjna czy misja, oznaczające dwuletni lub półtoraroczny pobyt chłopców 
i dziewcząt na pełnoetatowej służbie w jakiejś kościelnej jednostce geografi cz-
nej lub organizacyjnej, oddalonej od stałego miejsca zamieszkania misjonarza. 
Rzeczownik misjologia nie pojawia się na Konferencjach Generalnych, nie 
ma go również w podręcznikach kościelnych, a nawet w mormońskich prze-
wodnikach misyjnych; brakuje także wzmianek o tym rzeczowniku podczas 
nauki w ośrodkach szkoleniowych, mimo istnienia rozległych programów 
misyjnych i stale rozwijających się placówek oświatowo-katechetycznych. 
Przykładowo, jeden z najważniejszych podręczników do misji, zatytułowany 
Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service, nie dostarcza wyczerpu-
jącej ani żadnej systematycznej wiedzy o teorii i teologii misji; wydaje się, że 
konceptualizacja misji jest tutaj bardziej pojęciem abstrakcyjnym niż czymś 
skatalogowanym (Duff y 28-46).

Mimo pieczołowitości, z jaką traktują mormoni własną historię, sporzą-
dzenia pokaźnej liczby notatek misyjnych oraz dobrze opracowanej bazy 
teoretycznej, misjologia Kościoła LDS prawie w ogóle nie jest uwzględnia-
na w pozamormońskiej dyscyplinie nauki misyjnej (Whittaker 466). Tak-
że w gronie teologów mormońskich tematyka misyjna jeszcze do niedawna 
nie cieszyła się popularnością i nie była przedmiotem zainteresowań: jedną 
z pierwszych prac, poświęconych omawianemu zagadnieniu, była natomiast 
rozprawa doktorska The Mormon Missionary of the Nineteenth Century, obro-
niona w 1991 r. na Uniwersytecie Wisconsin-Madison przez Rexa Thomasa 
Price’a Juniora.
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1. Teoria misji proroka Josepha Smitha i początki ruchu misyjnego

1.1. Podwaliny rozwoju misyjnego Kościoła mormonów

Na dwa lata przed swoją śmiercią prorok nowej konfesji Joseph Smith na-
pisał krótką notatkę o wzroście, postępie, prześladowaniach i wierze młodego 
Kościoła. Pisał, że prześladowania nie tylko nie zatrzymały krzewienia nowej 
wiary – prawdy, ale nawet „dolały paliwa do płomienia”. Założyciel Kościoła 
wymienił pierwsze sukcesy misyjne młodej wspólnoty: misjonarze mormońscy 
przebywali wtedy w Niemczech, Palestynie, Indonezji, a także w Australii (Per-
sonal Writings 241). Smith nigdy jednak nie sprecyzował swojego podejścia 
do misji w taki sposób, jak to uczynił odnośnie do organizacji kapłaństwa czy 
zarządzania Kościołem (Wood 186-187), lecz duch jego przesłań może w pew-
nym stopniu oddać jego przemyślenia o misyjnym podmiocie i przedmiocie.

Prorok przedstawił sylwetki początkujących misjonarzy jako ludzi, którzy 
„są dumni z powodu sprawy, której się podjęli, oraz świadomi swojej niewin-
ności i prawdziwości swojego ustroju” (Personal Writings 247). Według tej 
wizji misjonarz ma być osobą wstrząsającą miastem lub wsią, ponieważ niesie 
deklarację prawdy ewangelicznej, stając się przyczyną nawracania oraz na-
rzędziem rozprzestrzeniania wiary w cywilizowanym społeczeństwie. Istnieje 
tylko jedna, jedyna siła mogąca powstrzymać lub zakończyć pracę misyjną – 
Bóg Jehowa.

Smith wręcz zachęcał, żeby każdy mormon wyobrażał sobie siebie jako 
misjonarza i przenosił się w swoich marzeniach na tereny misyjne. Taka po-
stawa odpowiadała jego antagonistycznemu nastawieniu wobec „ciężaru kon-
wencji teologicznych, […] oraz lęku przebijania się przez tzw. sakralne grani-
ce”, co, jak łatwo się domyśleć, tylko przeszkadzałoby misyjnemu zapałowi 
(Givens 2009, 107-108). Gwoli sprawiedliwości, należy wspomnieć, że Smith 
nie używał nigdy pojęcia misjonarz, ponieważ słowo to nie pojawiało się 
w objawieniach, a zastępował je rzeczownikami starszy, sługa bądź ro-
botnik. W nauczaniu nowej religii słowa praca i służba występowały za-
miennie, co było charakterystyczne dla języka denominacji protestantyzmu 
trzeciej fali (Estey 7).

Zanim Kościół JCh. ukształtował się w 1830 r. oraz przyjął formę znaną 
nam i dzisiaj, teoria misji stanowiła „silnik” napędzający mormońskie dzia-
łania. W początkowej fazie rozwoju mormonizmu Smith czuwał nad krze-
wieniem wiary poprzez propagowanie tekstu Księgi Mormona. Powoływano 
do istnienia odrębne struktury kapłanów nadzorujących i prowadzących mi-
sję. Podczas misyjnej podróży w 1833 r. do kanadyjskiego Mount Pleasant 
sam prorok wygłaszał krótkie kazania misyjne, wędrując przez stany Illinois, 
Nowy Jork, Ohio i Pensylwania (The Joseph Smith 11-16).
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W 1837 r. posłano do Anglii Hebera Kimballa, który rozpoczął na Wy-
spach Brytyjskich szeroką akcję misyjną: już w pierwszym roku istnienia 
misji ochrzczono 600 osób, rok później – jeszcze 727 (Hansen 10). Misja 
zakończyła się w 1890 r. konwersją ponad 50 000 osób – w taki oto sposób po-
wstała pierwsza i najbardziej udana misyjna jednostka Kościoła LDS. W mo-
mencie śmierci założyciela religii mormońskiej (1844) wspólnota wiernych 
liczyła około 25 000 adeptów, a jej misjonarze działali na terenie Australii, 
Indii, Ameryki Południowej, Niemiec, Jamajki, Palestyny i Wysp Towarzy-
stwa we wschodniej części Polinezji (Whittaker 463). Coroczna stopa wzrostu 
członków Kościoła wynosiła ponad 8%, sięgając na przełomie wieków liczby 
250 000 wyznawców (Deseret Morning 634-637).

Mimo braku dokładnych wskazówek i precyzyjnego określenia pojęć pra-
cy misyjnej Smith gorąco popierał indywidualną inicjatywę misjonarzy, którzy 
prowadzili ewangelizację sąsiednich terenów za pomocą egzemplarzy Księgi 
Mormona. Im bardziej wzrastała liczba nowicjuszy, tym bardziej poszerza-
ło się grono misjonarzy. Początkowo Smith naśladował grupy protestantów, 
działające w Ameryce, jednocząc misjonarzy w stowarzyszenia misyjne. Jed-
nak po 1831 r. działalność po nawracaniu nowych członków bardziej skonso-
lidowała się wokół idei objawieniowej będącej już wtedy diff erentia specifi ca 
młodej religii mormońskiej.

1.2. Myśl Josepha Smitha na temat misji

Jak już wyżej wspomniano, refl eksje założyciela nowej religii dotyczące 
misji nie zostały precyzyjnie sformułowane, dlatego stanowią pewne wyzwa-
nie dla biografów i historyków religii Kościoła JCh. Amerykański historyk 
i jeden z czołowych redaktorów spuścizny po Smicie, emerytowany profesor 
Uniwersytetu Columbia Richard L. Bushman (ur. 1931) podkreśla, że myśli 
proroka są trudne do analizowania, gdyż pochodzą głównie z objawień noszą-
cych cechę oralną i epigramatyczną. Nauk Smitha nigdy nie charakteryzował 
logiczny porządek, nie zostały usystematyzowane. Prorok nigdy nie wchodził 
w debaty i dyskusje: podstawowy argument stanowiła teza o niebiańskim źró-
dle każdego objawienia, które – co w tej sytuacji jest oczywiste – nie może być 
dyskutowane, ponieważ a priori ma status bezbłędności (Bushman 2005, xxi).

Obecność osoby Josepha Smitha jawiła się jako centralny moment w pracy 
misyjnej: prorok osobiście wydawał rozkazy i instrukcje o charakterze misyj-
nym oraz wymagał od misjonarzy doniesień, publikując je później w czaso-
pismach i dziennikach kościelnych. I, chociaż nie było żadnego odniesienia 
do tzw. twardej teorii prowadzenia pracy misyjnej, pierwsi misjonarze, w tym 
członkowie rodziny proroka, zawsze konsultowali się ze Smithem i radzili 
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się go w tej materii. Wszystkie decyzje natury teologicznej i administracyjnej 
były w pierwszej dekadzie istnienia tej grupy religijnej zdominowane przez 
jedną osobę, która ogłosiła siebie przywódcą ludu na mocy objawień i proro-
czej sukcesji (Fluhman 82).

Pierwsze rozważania o misjach pojawiają się u Smitha wraz z pierwszy-
mi objawieniami, na rok przed założeniem Kościoła i spisaniem Księgi Mor-
mona, czyli w 1829 r. W sporządzonych notatkach, listach i kazaniach znaj-
duje się wiele wątków, które staną się później dla mormońskich misjonarzy 
źródłem natchnienia, motywacją do pracy poza swoim stałym miejscem za-
mieszkania oraz ogólnym konceptem idei bycia misjonarzem. Odnośnie do 
określenia terenu, gdzie należy poszukiwać gotowych do służby Bogu, tu-
dzież nawróconych, Smith posługiwał się językiem apokaliptycznym, cytu-
jąc fragmenty Pisma Świętego, mianowicie Ap 14,18 i J 4,35: „Zapuść twój 
ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały!; Czyż nie 
mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: 
Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo”. Obecność wąt-
ku aniołów w tym passusie miała sugerować rychłe nadejście czasów osta-
tecznych. Sygnalizowało to konieczność praktykowania cnót przez robotni-
ków na żniwach (Nauki i Przymierza 4,6) w celu uniknięcia kary i zguby 
w dniu ostatecznym. Mimo iż ogólne przesłanie nie zostało przyjęte w sposób 
zrozumiały, Smith nakreślił wizję panującą wówczas w misyjnym dyskursie 
tamtych czasów. Obrazy zbierania dusz, pola pracy, rozpoczęcia służby Bożej 
miały służyć przekazywaniu orędzia misyjnego wspólnocie wiernych, a nie 
zachęceniu do ożywienia służby, tzw. revival ministry, które to ożywienie za-
czynało kiełkować w amerykańskich wspólnotach protestanckich (Long 5). 
Dzieło misyjne niosło ze sobą obwieszczenie Ewangelii niechrześcijanom, co 
miało skutkować – jak twierdzili mormoni – pogłębieniem prozelityzmu i od-
budowywaniem wspólnoty Ducha.

Zgromadziwszy biblijne motywy i uwzględniwszy przekaz z doznanych 
przez siebie objawień, Smith zarysował kontury pracy misyjnej: misjonarz ni-
czym rolnik ma zająć się żniwem, gdyż czasy zbioru plonów nadchodzą. Przed-
miotem misji w tej metaforze jest pszenica, a celem zbieranie jej, żeby móc póź-
niej „zmagazynować zebrane zboże i uchronić je przed sądem”. Główną rolę 
odgrywa tutaj zdecydowanie żniwiarz – mężny sługa Boży, obchodzący pole 
i zaangażowany ze wszystkich sił w służbę; w tym samym czasie pszenica pozo-
staje bezimienną, anonimową rośliną. Obraz pola suponuje konieczność odejścia 
misjonarza z miejsca obecnego pobytu i zarazem sugeruje jego powrót [do gro-
na kościelnego] z już nawróconymi. Takich swobodnych dywagacji i spekulacji 
na temat misji było wystarczająco sporo w okresie przed objawieniem Księgi 
Mormona: wiele osób, mając w kieszeni lub torbie kartki z owymi luźnymi my-
ślami swego przywódcy, śmiało kierowało się w teren (Porter 1988, 73-89).
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Rzekomo dane Smithowi objawienia nie precyzują terminu praca, dlatego 
jest on używany często przy opisywaniu niemalże każdej czynności adeptów 
tego Kościoła, począwszy od pracy misyjnej aż po budowę świątyń; niekiedy 
sam mormonizm określany jest jako praca. W dalszej perspektywie celem 
stało się także, poza służeniem Bogu, tłumaczenie i rozprowadzenie Księgi 
Mormona oraz znoszenie odrzuceń i przestrzeganie przykazań. Miało to uza-
sadniać doktrynę Syjonu: utworzenie Kościoła wraz z jego wiernymi, którzy 
przychodzą, by uczyć się Ewangelii. Techniczne rozumienie koncepcji Syjonu 
w doktrynie mormońskiej nastąpiło dopiero po przeniesieniu się wspólnoty do 
Kirtland w stanie Ohio (Chase 2012, 277).

Ostatnie objawienie, dotyczące misji i zaprezentowane przed przekaza-
niem Księgi Mormona, stanowiła wizja z 14 czerwca 1829 r. Poprzednio misją 
było m.in. ukazanie nowego Pisma i krzewienie owej Księgi w całym świecie; 
teraz Smith porównał siebie do apostoła Pawła, a swoich uczniów do posze-
rzonego grona Dwunastu. Tak jak apostołowie byli odpowiedzialni za misje 
i za chrzest w Kościele pierwszych dekad, tak dzisiaj mormoni powołani są 
do służenia pomocą w udzielaniu sakramentów i przeprowadzeniu ordynacji 
eklezjalnej. Nowe objawienie zawierało sugestię zaniechania sprzeciwu wo-
bec innych Kościołów, oprócz tzw. Kościoła diabła, cokolwiek by to miało 
znaczyć. Zawierało ono również wątek soteriologiczny: zbawi się ten, kto się 
nawróci, przyjmie chrzest, uwierzy i przetrwa do końca. Następująco zwrócił 
się Smith do swojego ucznia Piotra Whitmera Jr.: „najcenniejszą rzeczą bę-
dzie głosić pokutę temu ludowi, abyś przywiódł do mnie dusze i spocząć mógł 
w królestwie mego Ojca” (Nauki i Przymierza 16,6).

Trudności i opór, także we własnym gronie, z którymi borykał się Smith 
podczas prób rozpowszechnienia Księgi Mormona, tylko wzmocniły zapał mi-
syjny, co miało dowodzić słuszności słów proroka o rozpoczęciu walki dobra 
ze złem. Przyjęcie lub odrzucenie misji miało odtąd zadecydować o losie tych, 
którym głoszona będzie Ewangelia wraz z treściami zawartymi w Księdze 
Mormona, której rozpowszechnienie nazywano misją do krewnych i sąsiadów 
(Givens 2002, 58). Misjonarze natomiast oczekiwali od nawróconych przede 
wszystkim wierności nie tyle nawet Kościołowi, wspólnocie czy treściom no-
wego Pisma, ile nadprzyrodzonemu charakterowi źródła wspomnianej księgi 
(Givens 2002, 85).

Księga Mormona stała się centrum odniesień każdego misjonarza w jego 
pracy, jaką stanowiło nawracanie Amerykanów i innych narodów. Nauki Ko-
ścioła miały być głoszone „darmo dla wszystkich, prawdomównie, z wesołą 
radością i głosem donośnym”, a jeśli ktoś zlekceważyłby te rady, miał być 
zniszczony wraz ze swoją własnością (Nauki i Przymierza 19,33). Odtąd wę-
drowny prozelityzm mormonów przekształcił się w nieodzowną część doktry-
ny Kościoła.
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2. Księga Mormona źródłem i przewodnikiem powołania misyjnego

Z chwilą, kiedy nowe Pismo objawione pojawiło się w Kościele, każdy 
misjonarz miał posiadać jego egzemplarze do użytku wewnętrznego oraz 
w celu ich rozdania nowicjuszom i osobom zainteresowanym nową religią. 
Nicią przewodnią powołania każdego misjonarza stały się następujące słowa: 
„Oto nakazuję ci, abyś nie sądził, że cię powołano do nauczania, dopóki nie 
zostaniesz powołany. Poczekaj jeszcze trochę, aż będziesz miał moje słowo, 
moją opokę, mój kościół i moją ewangelię, abyś znał moje doktryny na pew-
no” (Nauki i Przymierza 12, 15-16).

Jedenaście dni po ofi cjalnej proklamacji początku sprzedaży Księgi Mor-
mona Joseph Smith wraz z towarzyszącymi mu pięcioma starszymi formalnie, 
zgodnie z prawem stanowym, ogłosił powstanie Kościoła Chrystusa; niemalże 
natychmiast padło także wezwanie misyjne, skierowane do wiernych nowej 
wspólnoty religijnej (Bushman 2005, 109). We wszystkich notatkach misyj-
nych datowanych na 1830 r. Księga Mormona opisywana jest jako główne na-
rzędzie i sedno przesłania misyjnego.

Pierwszym wyjazdem na misję zagraniczną już ukonstytuowanego Ko-
ścioła była wyprawa brata proroka J. Smitha Samuela, który począwszy od 
kwietnia, zaczął głosić w okolicy Nowego Jorku postulaty zawarte w Księdze 
Mormona, a od 30 czerwca 1830 r. – na północno-wschodnim obszarze Sta-
nów Zjednoczonych i w Kanadzie. Mającego ze sobą 25 egzemplarzy Księgi 
Mormona do sprzedaży1 (pozostającego bez zapasu jedzenia, pieniędzy i do-
datkowej odzieży) S. Smitha nie przyjmowano z entuzjazmem, mimo iż udało 
się mu pozyskać przychylność Johna Greene’a, pastora Kościoła metodystycz-
nego (Chase 2011, 230). Ponadto prasa sceptycznie odnosiła się do nowych 
misjonarzy, powątpiewając przede wszystkim w autentyczność dziwacznych 
twierdzeń, zawartych w mormońskim Piśmie (Opening the Heavens 241-242). 
Należy podkreślić, że S. Smith ofi cjalnie nazywany jest pierwszym misjona-
rzem Kościoła LDS (Crowther 12).

Najwcześniejsze wydanie Księgi Mormona, z 1830 r., prawdopodobnie 
stwarzało pozory zbyt biblijnego i surowego: stanowiło je 588 gęsto zadruko-
wanych stron w okładce z brązowej, cielęcej skóry; analogiczną postać miały 
w tamtych czasach jedynie bestsellery, słowniki i właśnie Biblia (Jones 38). 
Czasem twierdzi się, że to dzięki Księdze Mormona Kościół LDS przetrwał 
w latach 30. XIX w., ponieważ to ona stanowiła najbardziej widoczny skład-
nik nowej religii, wyróżniając ją spośród innych grup i denominacji chrześci-
jańskich wspomnianego okresu (Givens 2002, 64-65).

1 Pierwsze egzemplarze Księgi Mormona sprzedawano w cenie $1,75, ale rychło koszty zosta-
ły obniżone do $1,25 (Porter 1993, 53-59).
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Co ciekawe, wędrowni kaznodzieje-misjonarze niewiele czerpali z prze-
słania Księgi Mormona, odwołując się do Pisma raczej jako do znaku dni 
ostatnich. Niemniej jednak Pismo to zawierało szczegółową historię spotkań 
misjonarskich, a także zasady pracy misyjnej, mające wzmacniać postawę 
wiernych i nowicjuszy co do tematyki eschatologicznej w celu odzyskania 
byłej duchowej potęgi starożytnego Izraela, do czego zresztą dążyli mormoni 
(Underwood 79).

Jednym z najbardziej wymownych wątków misyjnych w Księdze Mor-
mona jest alegoria oliwki. Jakub, bohater narracji, przejmuje płaszcz proroc-
ki z ramienia starszego brata Nefi , o czym mówi fragment Pisania, autorstwa 
biblijnego proroka Zenosa. Zenos porównuje Izrael z ukształtowanym, szla-
chetnym drzewem oliwnym, które gospodarz miał w swojej winnicy. Oliwka 
starzała się i w końcu zaczęła obumierać. Wtedy to gospodarz kazał odciąć 
martwą koronę drzewa, wrzucić do ognia, a na jej miejsce przeszczepić ga-
łęzie z dziczki oliwnej: „Nieważne, jeśli korzeń tego drzewa spróchnieje, bo 
będę mógł zachować jego owoc dla siebie” (Księga Mormona: Jak. 5, 1-10). 
Alegoria umieszcza mormonów w winnicy, aby mogli współpracować z go-
spodarzem, którym jest Bóg. Jest tutaj także zawarta informacja, do kiedy 
mają pracować owi słudzy i misjonarze: „tak pracowali z całą pilnością, zgod-
nie z przykazaniami Pana winnicy, aż złe gałęzie zostały wyrzucone z winnicy, 
a Pan zachował sobie drzewa, które ponownie wydały naturalny owoc. Stały 
się one niczym jedno i ich owoc był jednakowy” (Księga Mormona: Jak. 5,74).

Dalsze wersety mówią o nadejściu czasu, w którym ponownie pojawi się 
zły owoc. Wówczas Pan winnicy zachowa sobie dobry owoc, zły wyrzuci, 
a Jego winnica zostanie spalona. Omawiana alegoria uzmysławia nam rolę 
mormońskiego misjonarza, jaką ma on do odegrania: misjonarz „naprawia” 
Izrael-winnicę, który wyrwał się spod kontroli Pana. Przesłanie skierowane 
jest do Izraela (co zresztą wynika z tekstu), czyli do chrześcijaństwa, będącego 
gałęzią wyrosłą z pnia judaistycznego; nie ma tutaj na razie mowy o innych re-
ligiach. Podobne wątki – samozagłady i destrukcji – ale już w odniesieniu do 
cywilizacji amerykańskiej, wciąż pojawiają się na kartach Księgi Mormona.

Księga Mormona rozwija zupełnie odmienną koncepcję rozproszenia Izra-
ela, tworząc historię i geografi ę niemające potwierdzenia w Biblii, ponieważ 
to Ameryka przedstawiona jest jako Ziemia Obiecana. W tym czasie, podobnie 
jak inne ruchy protestanckie pierwszej połowy XIX w., również mormoni kła-
dli akcent na odbudowę pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej; J. Smith sku-
pił uwagę na powrocie do bardziej pierwotnych czasów Przymierza z Bogiem, 
mówiąc o upadku pierwotnej religii chrześcijan (Księga Mormona: 1 Ne. 19, 
21, 22, 30; 2 Ne. 6, 10; Jak. 5; He. 7; 3 Ne. 21; Et. 13; Sł. Morm. 3, 5).

Analogicznie jak nie było słowa misjonarz w objawieniach proroka Jose-
pha Smitha, tak nie ma go również w Księdze Mormona, aczkolwiek postawa 
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misyjna jest silnie odczuwalna w zachowaniu takich bohaterów z Księgi Almy2 
jak młody Alma, Amulek i synowie Mosjasza. Mowa tutaj o opowieściach 
o nakazie misyjnym wśród upadłych Nefi tów, niecywilizowanych Lamanitów 
i apostatów Zoramitów. Każda z tych opowieści świadczy o trosce o dobrobyt 
narodów-ignorantów oraz o podejmowanym przez misjonarzy ryzyku głosze-
nia chrześcijańskiej prawdy wśród złowrogich ludów. Niegodziwi Nefi ci zmu-
szają Almę i Amuleka do oglądania mordu konwertytów i spalenia ich świę-
tych pism w miejscowości Ammonihah (Księga Mormona: Al. 14, 8-9). Inny 
fragment Księgi Almy mówi o Bożej pomocy osłaniającej nieuzbrojonego Am-
mona na terytorium wroga, gdzie głosi on Słowo Lamanitom. Właśnie ta nad-
przyrodzona pomoc sprawia, że król Lamoni wierzy słowom misjonarza, który 
wielu chrzci oraz zakłada pośród nich Kościół (Księga Mormona: Al. 17-19).

W każdym przytoczonym powyżej fragmencie misjonarz znajduje się 
w komunikacji liniowej, zawsze czuje się wysłany na misję i tylko jego tra-
dycja religijna dysponuje pełnią prawdy. Misjonarz zajmuje tutaj wyjątkową 
pozycję, gdyż to jedynie on ma dostęp do wspomnianej pełni; w odniesieniu 
do niego przedmiot misyjny tudzież ci, których należy nawrócić, albo nie po-
siadają takiej prawdy, albo utracili ją z powodu oszustwa, spiskowania lub 
niewłaściwego zachowania. Jeśli chodzi o konsekwencje niewiary, ukazane 
są jedynie możliwe skutki duchowe; brak tutaj potrzeb i cierpień osadzonych 
w konkretnym czasie (Golding 64).

Główna idea misji wykracza jednak poza dwubiegunowy obraz pracowni-
ka w winnicy i cierpiącego kaznodziei. Księga Mormona ugruntowała solidną 
bazę do przeprowadzenia misji na zasadzie ukształtowania królestwa niebiań-
skiego już na ziemi jako antycypacji eschatonu. Misja ma być skutecznym 
narzędziem odzyskania starożytnego Izraela przed końcem czasów i zarazem 
efektywnym, ostrzegawczym głosem oraz aktywną służbą sakramentalną na 
rzecz tych, którzy zatracili Ducha.

3. Paradygmat misyjny we wczesnym nauczaniu mormońskim

3.1. Misja jako służba

Brak posługiwania się określeniem misja we wczesnych pismach proro-
ka Smitha może przysporzyć sporo trudności przy próbie oddzielenia służby 
rozumianej jako chrześcijańskie powołanie od służby postrzeganej jako pro-

2 Księga Almy, będąca dziewiątym rozdziałem Księgi Mormona, opisuje kronikę Almy – 
pierwszego naczelnego sędziego nad ludem Nefi ego i wyższego kapłana w Kościele, oraz wojny 
Nefi tów z Lamanitami (Księga Mormona 178).
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zelityczna działalność. W początkowej fazie istnienia i rozwoju Kościoła LDS 
oba znaczenia pokrywały się niejako ze sobą, ponieważ młodej wspólnocie 
zależało na głoszeniu swoich prawd za pomocą Księgi Mormona w szerszym 
gronie odbiorców. Misjonarze stawali się powoli samowystarczalną jednostką, 
która nie tylko odgrywa rolę wędrownego kaznodziei, ale jest także obciążona 
bardzo konkretnymi obowiązkami i funkcjami, typu organizacja udziału w cy-
klicznych, kwartalnych konferencjach o nauczaniu zasad Ewangelii i ważno-
ści sakramentów czy też w kongregacjach mających nie tylko niepokoić słu-
chaczy zbliżającym się końcem świata, ale i zachęcać wszystkich wiernych 
do wspomnianej służby. Towarzystwo tych, którzy głosili i rozpowszechniali 
Słowo, tudzież tych, którzy słuchali i przyłączali się do gremium świętych, jak 
nazywali i nadal nazywają siebie mormoni, zaczęło tworzyć grupę bliskich so-
bie – poprzez więzy duchowego pokrewieństwa – osób (Bushman 2012, 205).

Kiedy liczba nawróconych wzrosła, Smith zaczął dywersyfi kować zadania 
swoich misjonarzy, posyłając ich do pełnienia konkretnych funkcji. Promo-
wanie nowego ruchu zaczęto wtedy poniekąd odsuwać na margines; bardziej 
zajęto się organizowaniem różnorakich wymiarów działalności eklezjalnej, 
które stanowiłyby trwały fundament nowej grupy wyznaniowej. Służba na 
rzecz Kościoła zaczynała już być postrzegana jako rodzaj misji, a każdy wier-
ny w pewnym sensie stawał się misjonarzem. Wtedy to właśnie tworzyła się 
misyjna tożsamość mormońska, będąca do dnia dzisiejszego atrybutywną ce-
chą przedstawicieli tego ruchu religijnego.

We wrześniu 1830 r. po raz pierwszy w swoim objawieniu odniósł się 
Smith do pojęcia służba w znaczeniu misja: misja została zdefi niowana za 
pomocą różnych symboli, będących elementami z poprzednich objawień, ta-
kich jak język głoszących, bielejące pole żniw, radość i godność pracy robotni-
ka (Golding 66). W objawieniu tym J. Smith „pracuje” z obrazem misjonarza 
na przykładzie Thomasa Marsha. Mimo motywu zbiorów, eschatologicznej 
przypowieści i nakazu ewangelizowania pojawia się bezpośrednio odniesienie 
do defi nicji misji: Marsh ma na krótki czas pozostawić rodzinę, przygotowując 
Kościoły do zebrania. Misja zaczyna być postrzegana poprzez pryzmat ruchu 
fi zycznego, przemieszczenia się wraz z indywidualnym w nią zaangażowa-
niem: na misję się odtąd „jeździ”, a nie „czyni się” ją lub „poszukuje się” jej. 
Misjonarz zaczyna mówić o „swej misji” tudzież o „misji w terenie”, stając 
się niejako posiadaczem misji. To jednak nie oznacza, że Bóg zmienia swoją 
rolę, stając się jedynie obserwatorem; mormoni twierdzą, że jest On wówczas 
strażnikiem wypełnienia owej misji (Nauki i Przymierza 31,13).
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3.2. Misja a Kościół i millenaryzm mormoński

Uporządkowanie ordynacji kapłańskiej i funkcji osób posługujących w Ko-
ściele – apostołów, starszych i kapłanów – doprowadziło także do usystematy-
zowania nauczania obejmującego przyszłe czasy (Prince 47-50). Do Kościoła 
należeć mogły tylko te osoby, które były odpowiedzialne i zdolne do prawdzi-
wego nawrócenia, dlatego wprowadzono zakaz chrztu niemowląt. Chrzest ten, 
mimo nieistnienia takiego zakazu w Biblii, zaczęto postrzegać jako czyn nie-
właściwy (Mueller 94). W oczach mormonów sprzeciw wobec chrztu dzieci 
stał się znakiem powrotu do epoki apostolskiego chrześcijaństwa.

Zanim młoda wspólnota przeniesie się w 1831 r. do Ohio, Smith poprzez 
nowe objawienia uporządkuje relacje zachodzące między misjonarzami, nie-
mormonami i prawem religijnym. Zgodnie z objawieniem z 6 kwietnia 1830 r. 
chrzczone miały być nawet osoby niebędące mormonami, ponieważ Kościół 
LDS jawił się jako Kościół ustanowiony w dniach ostatnich, jako Nowe 
i Wieczne Przymierze, które zastąpiło martwe dzieła dawnego Przymierza. 
Było to nowe podejście do sprawy głoszenia Słowa: misjonarze mieli odtąd 
ewangelizować także chrześcijan bez względu na ich chrzest w jakiejkolwiek 
wspólnocie kościelnej. Zupełnie inaczej postrzegano tutaj misje niż w powsta-
jących w Ameryce międzywyznaniowych stowarzyszeniach protestanckich: 
praca misyjna polegała tu na prozelityzmie osób innych wyznań lub bezwyzna-
niowców, a nie na wysyłaniu misjonarzy do innych grup i sekt chrześcijańskich.

Swoją postawą misyjną mormoni przeciwstawili się wszystkim pozosta-
łym wspólnotom i Kościołom chrześcijańskim: głosili, że wiara w Jezusa nie 
jest wystarczająca do zbawienia, gdyż konieczne jest spotkanie z Syjonem, 
żeby „Pan Zastępów nie spalił ciał, a kielich oburzenia Bożego nie przepełnił 
się” (The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations 43-51). Joseph 
Smith podzielał wiele protestanckich poglądów dotyczących misji – wszy-
scy czuli się zobligowani do przekształcenia i naprawy świata, a więc każdy 
misjonarz poniekąd mógł uważać się za robotnika Syjonu – z jednoczesnym 
wprowadzaniem nowych elementów. Różnica zewnętrzna polegała na nieco 
innym postrzeganiu tych, których należało nawracać: pogan dla protestantów, 
a Lamanitów dla mormonów.

Dyskusja o zbliżającym się królestwie Jezusa wywarła silny wpływ na 
rozwój misji w Ohio. Poszukiwanie darów duchowych wielu nawróconym ko-
jarzyło się z przepowiedniami z Księgi Mormona, a Kościół LDS uchodził za 
prawdziwą wspólnotę Chrystusa. Już po przeniesieniu się do Kirtland Smith 
rozpoczął nową fazę w teologii misji: podczas gdy protestanci kładli akcent 
na osobistą pobożność, misjonarze w gronie mormonów uwydatniali przyszłą, 
niebiańską chwałę, co doprowadziło do prób utworzenia podwalin społeczeń-
stwa komunalnego jako synonimu Kościoła na ziemi. Misja zaczyna być rozu-



110 SERGIUSZ ANOSZKO

miana jako zebranie wszystkich wiernych pod władzą Syjonu, ponieważ świat 
jest zły; okazuje się to również przyczyną emigracyjnej fali nowicjuszy z te-
renów misyjnych (na przykład z Wielkiej Brytanii) do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (Cowan 3-14). Zasadniczą przesłanką misjonarzy stało się głoszenie 
skruchy jeszcze przed mającą nastąpić Paruzją. Wysyłanie misjonarzy do no-
wych miejsc i zakładanie tam Kościołów pozostawało zatem nadal aktualne.

Pokolenie mormonów z lat 40. XIX w. do takiego stopnia przenikała idea 
misji, że właściwie nie było członka Kościoła, który nie byłby pewien, czy 
jego generacja nie jest ostatnią, a jej dzieło nie zmierza ku ujrzeniu Drugiego 
Przyjścia. Konfrontacja ze światem wymusiła jednak na mormonach osłabie-
nie intensywności przesłania apokaliptycznego i skoncentrowanie się raczej 
na obronie własnej doktryny (Underwood 139-142). Księga Mormona posze-
rzyła biblijne rozumienie narodu wybranego, ponieważ połączyła rdzennych 
mieszkańców Ameryki z ludem przedizraelickim. Przymierze zostało niejako 
rozciągnięte na żyjących jeszcze przed patriarchami. Ucieczka do Utah, która 
rozpoczęła się w 1846 r. z powodu prześladowań, miała być znakiem i nawią-
zaniem do wyjścia ludu wybranego z Egiptu oraz początkiem nowego etapu 
misji po zbudowaniu Nowego Jeruzalem, którym stać się miało miasto nad 
Jeziorem Słonym.

Od lat 40. XIX w. dyskurs misyjny zaczął pozbywać się barw apokalipty-
ki; teraz na pierwszym planie pojawiają się idee gromadzenia i przywracania. 
Tryumfalny powrót Jezusa Chrystusa był oczekiwany tuż po spełnieniu obiet-
nicy przywrócenia Syjonu na amerykańskiej ziemi. Na rok przed swoją śmier-
cią Smith uznał, że Drugie Przyjście nastąpi nie wcześniej niż wtedy, gdy sam 
prorok będzie miał 85 lat, czyli nie wcześniej niż w 1890 r., bez wskazania na 
konkretny termin lub datę (Ankerberg i Weldon 270). Można powiedzieć, że 
w taki oto sposób J. Smith położył podwaliny pod mormońską teologię mi-
sji, składającą się z trzech czynników: zbierania Izraela, motywacji millenary-
stycznej oraz centralizacji działalności misjonarzy poprzez erygowanie placó-
wek i biur misyjnych w różnych miejscach (Golding 113).

Podsumowanie: aktualny stan misyjnego dzieła Kościoła LDS

Zderzenie z rzeczywistością suponowało zmianę postrzegania modelu mi-
syjnego, co miało miejsce we wczesnej fazie mormońskiej historii, mianowi-
cie wtedy, kiedy to Kościół LDS zmuszany był do ciągłego pielgrzymowania 
na zachód kontynentu. Przełom stuleci nie był najłatwiejszym okresem w dzie-
jach Kościoła JCh., niemniej jednak wspólnota rozwijała się, zapuszczając 
korzenie. W 1890 r., wraz z odejściem od praktyki wielożeństwa, mormoni 
poczęli zyskiwać szacunek w oczach społeczeństwa, co m.in. umożliwiło im 
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skuteczniejszą pracę misyjną (Lanier Britsch 22). Misjonarze zaczęli poja-
wiać się w dość egzotycznych jak na Kościół mormoński zakątkach świata, na 
przykład w Japonii i w Ameryce Łacińskiej, gdzie misja nie zawsze kończyła 
się sukcesem, mianowicie z powodu mocnego zakorzenienia tam katolicyzmu.

Obydwie wojny światowe nie przyczyniły się do działalności misyjnej: 
wielu młodych chłopców, którzy mogli zostać misjonarzami, zaciągnięto do 
wojska; w połowie XX w. większość wyznawców religii mormońskiej na-
dal mieszkała w stanie Utah. Lata 50. ubiegłego wieku przyniosły prawdzi-
we ożywienie misyjne, co tłumaczy się solidnym zabezpieczeniem fi nanso-
wym zarówno poszczególnych członków, jak i całej wspólnoty. Mimo udziału 
wielkiej rzeszy młodych mormonów w wojnach w Korei i Wietnamie, jeszcze 
większa liczba młodzieży wyruszyła wtedy na podbój nowych terenów misyj-
nych. Trzeci i chyba najważniejszy czynnik stanowiła metamorfoza nastawie-
nia ciała kierowniczego Kościoła do pracy misyjnej.

Istotne zmiany w dziejach misji wspólnoty mormońskiej miały miejsce 
w 1974 r., kiedy to zaczęto zwiększać liczbę placówek misyjnych i ekspansję 
religijną mormonów na całym świecie. Pod koniec grudnia 1973 r. 12. pre-
zydent Kościoła Spencer W. Kimball (kadencja 1973-1985) zachęcił podczas 
swojego wystąpienia – jak żaden inny przed nim – do „wydłużenia kroku” 
w kwestii służenia misyjnego (Kimball 3-14). Wówczas to jeden ze starszych 
Kościoła, przewodniczący komisji ds. misji, a obecnie jego 16. prezydent (ka-
dencja od lutego 2008 r.) Thomas S. Monson tak scharakteryzował misyjny 
zapał S.W. Kimballa:

Prezydent Kimball naprawdę ma ducha misyjnego. Jego dynamizm ukierunkował 
rozwój misji, jego długoletnie doświadczenie oraz powołanie przez Pana na Pro-
roka, Widzącego i Objawiciela wywarły olbrzymi wpływ na ruch misyjny, powo-
dując wzbudzenie, jedno z największych w historii Kościoła (Monson 8).

W latach 70. minionego stulecia szybko rozbudowywano ogólną strukturę 
misji, wzrastała też liczba pełnoetatowych misjonarzy, a większość placówek 
misyjnych obejmowała ponad 100 osób (Lanier Britsch 22). Wtedy to upadek 
systemu kolonialnego spowodował podważenie autorytetu byłych kolonizato-
rów, którzy często kojarzeni byli z chrześcijańskimi misjonarzami, głównie 
z Kościoła katolickiego, w mniejszym zaś stopniu ze wspólnot protestanckich. 
To wszystko ułatwiło i ułatwia mormonom przeprowadzenie misji wraz z kry-
tyką szybko laicyzującego się Zachodu, gdzie zaczynają dominować ideały 
i wartości spod znaku rewolucji obyczajowej 68. roku (Robert 68).

Na corocznych, generalnych konferencjach poświęcono ostatnio misjom 
sporo uwagi, a pytania kierowane do młodzieży: Czy jesteście przygotowani 
do służby? Czy chcecie pracować? (Who will bring 7), niemalże stały się ży-
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ciowym mottem młodych wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

THE THEOLOGY OF MISSIONARY MOVEMENT 
IN THE TEACHING OF THE EARLY CHURCH OF JESUS CHRIST 

OF LATTER-DAY SAINTS (MORMONS)

S U M M A RY

Mormons are particularly concerned about missionary work, putting much eff ort 
into converting non-Mormons into their faith. The proposed text attempts to focus on 
the goals of the missionary activity of this quasi-Christian new religious movement, 
to explain the processes by which the Mormons formed their view of conversion and 
how to achieve them in daily life during missionary work at the early stages of the his-
tory of the denomination. An analysis of the idea of mission in the teaching and prac-
tice of the Church of Joseph Smith allows us to gain an understanding of the general 
theological and anthropological principles of modern Mormonism.

Keywords: The Book of Mormon; mission; Mormonism; proselytizing; revelation

Słowa kluczowe: Księga Mormona; misja; mormonizm; nawracanie; objawienie
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Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej 
w okresie międzywojennym w ówczesnej refl eksji teologicznej

,,Jest rzeczą jasną, że młodzież naszych uniwersyte-
tów, która chce być awangardą pochodu Ewangelii 
i kultury chrześcijańskiej na drugiej półkuli ziemskiej, 
będzie także twierdzą myśli katolickiej we własnym 
Narodzie” 

kardynał August Hlond 

Okres międzywojenny (1918-1939) śmiało można nazwać czasem odno-
wienia działalności misyjnej wśród wiernych świeckich. Misje przestały się 
jawić jako sprawa jedynie duchownych, zaczęto je traktować jako obowiązek 
każdego ucznia Chrystusa. Po I wojnie światowej zmieniła się nie tylko sy-
tuacja społeczno-polityczna na świecie, ale i Kościoła, zmienił się też spo-
sób organizacji misji. Zauważa się przede wszystkim otwartość na świeckich 
w dziele misyjnym, coraz częściej konsekruje się biskupów autochtonicznych 
z terenów misyjnych, coraz większe znaczenie mają organizacje wspomagają-
ce misje – Papieskie Dzieła Misyjne. Dzięki wydanemu w 1919 r. przez papie-
ża Benedykta XV listowi apostolskiemu „Maximum illud” zwanemu „wielką 
kartą misji” nastąpiło wielkie ożywienie misyjne wśród katolików, zwłaszcza 
świeckich. 

Wyjątkowym zjawiskiem było zaangażowanie studentów w akademicki 
ruch misyjny, który dzięki protestanckiemu przykładowi narodził się w Ko-
ściele katolickim w 1910 r. na Uniwersytecie w Münster w kręgu profesora Jó-
zefa Schmidlina. Misyjna atmosfera dwudziestolecia międzywojennego miała 
wpływ na zaangażowanie młodzieży akademickiej w dzieło apostolstwa mi-
syjnego również w Polsce, a wraz z działaniem studentów na tej płaszczyźnie 
pojawiła się wyjątkowa refl eksja teologiczna, która uzasadniała udział mło-
dych ludzi w dziele misji oraz konstytuowała jego zasady i zakres działania.
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I. Akademicki ruch misyjny na świecie i w Polsce

Idea zaangażowania misyjnego wśród młodzieży akademickiej narodziła 
się na początku XIX w. w Stanach Zjednoczonych i Anglii w kręgu wspól-
not protestanckich wraz z przebudzeniem misyjnym protestantyzmu. Przełom 
XIX i XX w. był okresem rozkwitu organizacji i różnych form zaangażowania 
misyjnego – od systematycznego wykładu misjologicznego na poziomie uni-
wersyteckim po zbiórki charytatywne na wsparcie dzieła misyjnego. W tym 
czasie nastąpiło także wielkie przebudzenie misyjne wśród osób świeckich, 
zwłaszcza młodych, próbowano także nadać temu zaangażowaniu formy orga-
nizacyjne (Fąs 238). 

I.1. Protestancki przykład

To właśnie na gruncie protestanckim powstawały pierwsze organizacje 
akademickie o charakterze misyjnym. Pierwsze koło misyjne Haystack Band, 
czyli Związek Stogu Siana, powstało w Stanach Zjednoczonych już w 1806 r., 
a w 1886 r. powołano do życia Student Volunteer Movement. Głównym celem 
tych organizacji było, jak stwierdza Wilczyński (251), „przygotowanie mło-
dzieży do pracy na misjach w różnych ośrodkach na świecie”. Protestancki 
akademicki ruch misyjny dzięki energicznemu działaniu na polu animacji mi-
syjnej oraz wspomaganiu działalności misyjnej budził wśród studentów świa-
domość i odpowiedzialność za to dzieło. Wskazywał też na konieczność po-
dejmowania systematycznej refl eksji naukowej o zagadnieniach związanych 
z misjami czy też opracowywania nowych metod pracy. Działalność misyjna 
stała się tematem wielu wystąpień na konferencjach, a studenci zaangażowani 
w ruch misyjny organizowali pomoc materialną, a także personalną. Szacuje 
się, że do roku 1927 około 75% misjonarzy protestanckich było zaangażowa-
nych w akademicki ruch misyjny (Rylewicz 1936, 276). Dał on przykład kato-
lickim studentom, w jaki sposób można rozpalać ducha misyjnego w środowi-
sku uniwersyteckim.

I.2. Katolickie przebudzenie misyjne wśród młodzieży akademickiej

Na przełomie XIX i XX w. na fali zainteresowania omawianą tematyką 
wśród protestantów również katolicy podjęli wzmożoną aktywność misyjną. 
Pojawiły się liczne zgromadzenia męskie i żeńskie skierowane do pracy mi-
syjnej wśród pogan. Na uniwersytetach, np. w Münster, Monachium, Rzymie, 
Paryżu, Salzburgu, Bonn, Lublanie, we Wrocławiu, pojawiły się katedry mi-
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sjologii. Choć w 1897 r. w Leuven powstało pierwsze akademickie stowarzy-
szenie misyjne, to początek katolickiego akademickiego ruchu misyjnego wią-
że się z Uniwersytetem w Münster w Niemczech, gdzie 21 listopada 1910 r. 
powstało pierwsze Koło Misyjne. Wkrótce akademicki ruch misyjny rozwinął 
się w całej Europie, a na szczególną uwagę zasługują Niemcy, Belgia i Au-
stria.

Inicjatorem i propagatorem działalności misyjnej wśród studentów kato-
lickich był ks. Józef Schmidlin, profesor historii na Uniwersytecie w Mün-
ster. Pierwsza katedra misjologii, której kierownikiem został właśnie ks. Józef 
Schmidlin, powstała tam 20 sierpnia 1910 r. Studenci pod wpływem jego wy-
kładów postanowili założyć akademickie koło misyjne. Na spotkaniu inaugu-
racyjnym w dniu 21 listopada 1910 r. zapisało się do koła około 600 członków. 
Wkrótce powstały koła misyjne na uniwersytetach w Tybindze, w Passawie, 
w Freising, w Bonn, w Monachium i we Wrocławiu. Cztery lata później liczba 
członków kół misyjnych w Niemczech wynosiła ponad 1600 (Koryncka 26). 

I.3. Rozwój idei misyjnych wśród młodzieży akademickiej

Trzeba zauważyć, że potrzebę tworzenia związku kół dla lepszego rozwo-
ju działalności misyjnej dostrzeżono już przed I wojną światową. Choć czas 
wojny zahamował dalsze prace, to jednak nie zniszczył tej idei wśród młodych 
ludzi. Dnia 29 stycznia 1920 r. został zawiązany Akademicki Związek Misyj-
ny, który miał swoją siedzibę w Münster. Należało do niego około 4000 stu-
dentów. Związek miał swój własny organ Akademische Missionsblatter, reda-
gowane od roku 1923 przez o. Antona Freitaga SVD, a wydawane już od roku 
1913. Głównym celem działalności kół misyjnych w Niemczech było dążenie 
do bezpośredniego werbowania studentów dla misji (Kapitańczyk 173-174).

W Belgii w 1925 r. powstaje L’Aucam (Association Universitaire Catho-
lique d’Aide aux Mission) z siedzibą w Leuven, najprężniejsza akademicka or-
ganizacja misyjna w Europie. Jej twórcą był jezuita o. Piotr Charles. W 1926 r. 
liczyła ponad 1600 członków i miała liczne fi lie w: Liège, Gandawie, Brukse-
li, Namur i Antwerpii. W Leuven działał również Związek Misyjny Studentów 
Flamandzkich, który koncentrował się przede wszystkim na pomocy medycz-
nej dla misji katolickich w belgijskim Kongu (Koryncka 26). Głównym ce-
lem L’Aucam-u było wspieranie misji wszelkimi sposobami dostępnymi dla 
studenta, zwłaszcza poprzez propagowanie idei misyjnej w całym społeczeń-
stwie za pomocą publikacji w czasopismach jak Carnets i Dossier. W tym celu 
akademicy podejmowali studia nad problemami misyjnymi, współpracowali 
z podobnymi organizacjami w innych krajach oraz modlili się za dzieło misyj-
ne Kościoła (Kapitańczyk 172-173). 
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Wkrótce za przykładem Niemiec akademickie koła misyjne narodziły 
się w Austrii. W 1912 r. powstał Związek Misyjny Teologów w St. Gabriel, 
a w kolejnym roku istniało już dziewięć takich kół. Koła misyjne powstały we 
Fryburgu w 1918 r., a rok później sekcja misyjna przy seminarium duchow-
nym w Lucernie. Głównym celem tych organizacji było szerzenie idei misyj-
nej wśród studentów i budzenie wśród nich zainteresowania dla sprawy misji. 
Pierwsze świeckie akademickie koło misyjne powstało w Wiedniu 1923 r., 
a następnie w Grazu i Innsbrucku. Idea zaangażowania katolickich studen-
tów w dzieło misyjne była również obecna w wielu innych krajach. W Sta-
nach Zjednoczonych w 1918 r. powstała Catholic Students Mission Crusade 
z siedzibą w Cincinnati. Inicjatorem jej był pochodzący z Polski o. Hagapiel 
SVD. W 1924 r. miała ona ponad 400 tysięcy członków. Głównym celem była 
modlitwa za misje oraz wspieranie materialne misji. W lipcu 1920 r. w Steyl 
zawiązany został ogólnośrodowiskowy związek. Działalność studentów z Ho-
landii skupiała się zwłaszcza na pomocy studentom pochodzącym z Indii 
holenderskich. Ich dewizą były słowa „Duch misyjny i miłość dla misji jest 
wynikiem znajomości misji”, co konsekwentnie wyrażali w swojej działalno-
ści. Akademickie Koła Misyjne istniały również we Francji, w Hiszpanii (żeń-
ska organizacja akademicka Młodzież Misyjna Terezjańska), we Włoszech, 
w Czechosłowacji, na Węgrzech (Kapitańczyk 172-173). 

I.4. Akademicki ruch misyjny w Polsce 

W Polsce akademicki ruch misyjny zaczął się rozwijać około 1925 r. 
Wcześniej istniały już sekcje misyjne przy sodalicjach uczniów szkół pod-
stawowych i średnich. Nie było natomiast organizacji misyjnej o charakterze 
typowo akademickim, która umożliwiałaby studentom działalność na tym 
polu na poziomie uniwersyteckim. Istotne było, żeby młodzież akademicką, 
która każdego roku zasilała polską inteligencję, poddać animacji misyjnej, by 
w przyszłości budziła zainteresowanie misjami wśród młodszego pokolenia.

Prace nad zapoczątkowaniem ruchu misyjnego wśród studentów w Polsce 
trwały równocześnie w kilku miejscach: w Poznaniu (Kazimiera Berkanówna 
i ks. prof. Kazimierz Kowalski), w Warszawie (o. Wojciech Turowski SAC), 
w Krakowie (o. Marian Pirożyński CSsR., ks. Hugo Król i ks. prof. Wicher), 
w Lublinie (ks. prof. Jacek Woroniecki), we Lwowie (ks. prof. Stanisław Szu-
rek) oraz w Wilnie (o. Kazimierz Kucharski SJ). Działania w poszczególnych 
ośrodkach uniwersyteckich spowodowały, że w latach 1926-1927 przy po-
szczególnych uniwersytetach powstały Akademickie Koła Misyjne, które już 
w 1927 r. utworzyły Związek Akademickich Kół Misyjnych w Poznaniu.
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Według ks. Ambrożego Andrzejaka to, że właśnie Poznań stał u początku 
akademickiego ruchu misyjnego w Polsce, nie było dziełem przypadku, ponie-
waż doświadczenia płynące z pruskiej polityki spowodowały, że mieszkańcy 
byli wyjątkowo pobożni, co sprzyjało rozwojowi idei misyjnej wśród studen-
tów. Istotna również była obecność dwóch prymasów polskich Edmunda Dal-
bora oraz Augusta Hlonda. W Poznaniu też znajdowały się centralne najważ-
niejszych organizacji katolickich (Wilczyński 252). 

Uroczyste zebranie konstytucyjne Akademickiego Koła Misyjnego w Po-
znaniu odbyło się dnia 20 stycznia 1927 r. w obecności prymasa Polski kar-
dynała Augusta Hlonda, wielu profesorów, księży, młodzieży i przedstawicieli 
prasy w Auli Uniwersytetu Poznańskiego. Przemówienie wygłosił ks. prymas 
August Hlond, który wyraził radość z powstania Koła i podkreślił, że od sa-
mego początku należy poważnie podejść do sprawy. Praca misyjna jest obo-
wiązkiem nie tylko z punktu widzenia katolickiego, ale i narodowego, jak wy-
kazują przykłady z zagranicy, gdzie młodzież przez pracę na polu misyjnym 
dobrze zasługuje się Ojczyźnie (Akademickie Koło Misyjne 3). Wkrótce zało-
żono Akademickie Koła Misyjne przy uniwersytetach w Krakowie, Lublinie, 
Warszawie, Wilnie i we Lwowie1. Szybko rozwijający się akademicki ruch 
misyjny w Polsce spowodował, że została utworzona centralna organizacja 
misyjna – Związek Akademickich Kół Misyjnych z siedzibą w Poznaniu. We-
dług Ludwika Fąsa (248) Akademickie Koła Misyjne: 

[…] charakteryzowały się głębokim zaangażowaniem religijno-misyjnym oraz 
odcinały się od wszelkich związków politycznych. Program pracy tych Kół obej-
mował naukowe badania zagadnień misyjnych, szerzenie wiadomości misyjnej 
w innych stowarzyszeniach i ugrupowaniach, zwłaszcza wśród młodzieży akade-
mickiej, oraz moralne i materialne wspieranie katolickiej działalności misyjnej.

Gdy Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka, która ponad 40 lat swojego ży-
cia przepracowała w Ugandzie wśród trędowatych, studiowała medycynę na 
Uniwersytecie Poznańskim, była członkinią Akademickiego Koła Misyjnego 
w Poznaniu i po kilkudziesięciu latach w rozmowie z o. Jarosławem Różań-
skim OMI i ks. Ambrożym Andrzejakiem tak wspominała swoją działalność 
w Kole (Andrzejak i Różański 11):

Praca w Akademickim Kole Misyjnym – jeżeli to jest właściwe słowo – powiem, 
że wychowała mnie. Nauczyła podejścia do sprawy służenia misji, co było ści-

1 W 1927 r. w Polsce mamy już pięć Akademickich Kół Misyjnych. Najpierw powstały one 
w Poznaniu i Krakowie, nieco później we Lwowie, Warszawie i Lublinie.
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śle związane z życiem Kościoła i praktykami religijnymi. Zrozumiałam, że my 
wszyscy jako katolicy czy chrześcijanie jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni 
za stan w jakim żyją ludzie z terenów misyjnych, zwanych dziś Trzecim Świa-
tem. Przynależność do Akademickiego Koła Misyjnego nakładała obowiązek po-
głębiania życia duchowego i modlitwy za misje. Wspólne Msze św., rekolekcje, 
adoracje pogłębiły w nas świadomość, że w pracy misyjnej jesteśmy tylko narzę-
dziem w ręku Boga i powinniśmy dać z siebie wszystko, co najlepsze. Jednak wy-
niki naszej pracy nie będą zależały tylko od nas, lecz od Boga. Praca w Związku 
nauczyła mnie też rzetelności. Cechą charakterystyczną naszej działalności było 
poznanie pracy misyjnej od strony naukowej. Na zebraniach wygłaszaliśmy re-
feraty, które musiały być na odpowiednim poziomie. Po prostu dlatego, że taki 
przykład dawali nam starsi koledzy, asystenci, prof. Wrzosek, ks. prof. Kowal-
ski. Stanowiliśmy grupę studencką bardzo zżytą i serdecznie zaprzyjaźnioną. 
Co jeszcze mi dało Koło Misjologiczne? Ekumeniczne spojrzenie na świat. Już 
wtenczas mówiono, że wszyscy ludzie dobrej woli, którzy szukają prawdy, w ja-
kiś sposób przynależą do Kościoła katolickiego. Praca misyjna to nie nawracanie 
na katolicyzm, a raczej niesienie światła wiary chrześcijańskiej i dopiero potem 
głoszenie Ewangelii. Poznawaliśmy religię ludów z terenów misyjnych, by w ten 
sposób uczyć się cenić ich kulturę, a dobre obyczaje schrystianizować, podobnie 
jak schrystianizowano obyczaje słowiańskie. […] Kiedy patrzę na naszą działal-
ność po upływie ponad czterdziestu lat muszę rzeczywiście powiedzieć: to było 
dobre przygotowanie do pracy misyjnej. Wartościowe i interesujące spostrzeżenia 
socjologów i aktywnych sił misyjnych wymagały uwagi i zrozumienia dla prze-
konań i zwyczajów innych ludów i tworzyły znakomitą podstawę do przyszłego 
życia w Ugandzie, kraju wielu ras i religii. 

II. Zaangażowanie świeckich w misje katolickie na początku XX w. 

Wedle nakazu misyjnego Chrystusa Kościół ma za zadanie głosić i chrzcić 
wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19), św. Paweł 
pisał w 1 Liście do Koryntian (9,16), że biada jeśliby nie głosił Ewangelii, 
a Tymoteuszowi nakazał, aby Ewangelię głosił w każdej sytuacji (2 Tm 4,2). 
Świadomość obowiązku misyjnego Kościoła na początku XX w. była wyraź-
na i dotyczyła zwłaszcza tych, który powierzono pilnowanie słowa Bożego. 
Jednak coraz mocniej w Kościele zastanawiano się, czy wierni świeccy mają 
się wobec działalności misyjnej zachowywać jedynie biernie i zostawić ją du-
chownym, czy też i do nich zwraca się Chrystus, choćby pośrednio. Jak pisał 
ksiądz Władysław Wicher (64-65):

I oto Bóg daje łaskę i siłę apostolstwu Kościoła katolickiego, a wszystkich wier-
nych wzywa do współdziałania w tem wielkim dziele przez modlitwę i umożli-
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wienie tych właśnie przewodów słowa Bożego. Treść Boża w Ewangelji zawsze 
jest silna, zawsze żywa, zawsze skuteczna, ale z wyroków mądrości Bożej potrze-
buje ludzkich naczyń, których nieraz brak, by się wino łaski cudownie rozmna-
żało. Oto apostolstwo ludzi świeckich w akcji misyjnej, by dostarczali prądowi 
słowa Bożego jak najlepszych przewodów. Na waszem, najmilsi, mieniu, które-
mu Bóg błogosławi, na waszym czasie, w którym się macie zbawić, na waszych 
modlitwach i trudach, na waszej głowie i myślach, na waszem sercu i woli spo-
czywa obowiązek dziesięciny misjonarskiej. […] Cząstka ciężaru misjonarskiego 
złożona na barki Kościoła ciśnie i was; czyż możecie zrzucić ze siebie to jarzmo 
i odejść obojętni? Miłość Chrystusowa przyciska nas. […] W pewnych czasach 
przygotował Bóg Kościołowi lepsze i korzystniejsze warunki rozwijania działal-
ności misyjnej, połowu dusz, żniwa bogatszego. Przez obecnego papieża zwraca 
uwagę katolikom, że ten czas stosowny idzie teraz i już jest. Miałażby encyklika 
Piusa XI „Rerum Ecclesiae” nie znaleźć w sercach polskich katolików szerokiego 
echa?

II.1. Odpowiedzialność świeckich za misje w nauczaniu papieży 
Benedykta XV i Piusa XI

Przełomowymi punktami dla budowania świadomości obowiązku misyj-
nego wśród wiernych świeckich były pontyfi katy papieży Benedykta XV oraz 
Piusa XI. Dzięki ich otwartości na nowe rozumienie misji w Kościele następo-
wało wielkie ożywienie wśród katolików świeckich zarówno na polu działal-
ności Kościoła lokalnego, jak również misyjnej działalności Kościoła.

W 1919 r. Benedykt XV wydał tzw. „wielką kartę misji nowożytnych” – 
list apostolski „Maximum illud”2, którym zapoczątkował nową erę w misjach 
katolickich. Papież skierował w nim słowa nie tylko do przełożonych misyj-
nych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że każdy 
ochrzczony jest wezwany do apostolstwa i większego zaangażowania na rzecz 
głoszenia Ewangelii. Papież pisał, zwracając się do każdego wierzącego: 

Obecnie pragniemy zwrócić się do tych wszystkich, którzy z wielkiej łaski mi-
łosiernego Boga już są w posiadaniu prawdziwej wiary i uczestniczą w niezli-
czonych dobrodziejstwach, jakie z tego wypływają. Trzeba więc, aby najpierw 
zwrócili uwagę na fakt, że na mocy świętego prawa zobowiązani są wspomagać 
misje święte wśród pogan. Albowiem „[Bóg] dał każdemu przykazania co do 
bliźniego” (Syr 17, 12, 14). A przykazanie to Jest tym poważniejsze, im więk-
sza potrzeba nęka bliźniego. Która zaś część ludzi bardziej potrzebuje braterskiej 
pomocy niż poganie, którzy nie znając Boga, skrępowani ślepymi i wyuzdanymi 

2 Bardzo często dla podkreślenia rangi tego dokumentu nazywa się go encykliką. Nie ma nu-
meracji akapitów.
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pożądliwościami, pogrążeni są w najgorszej ze wszystkich – niewoli szatańskiej? 
Ci więc, którzy w miarę sił nieść będą im pomoc, przyczyniając się do przekaza-
nia im światła wiary, zwłaszcza wspierając prace misjonarzy, spełniać będą obo-
wiązek w zakresie sprawy najważniejszej i w sposób najmilszy Bogu okażą swoją 
wdzięczność za dobrodziejstwo wiary.

Papież podkreślał najpierw uniwersalizm misyjny Kościoła oraz stwier-
dzał, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych 
i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan i wyraz wdzięczności za otrzy-
many dar wiary. Polecał wiernym trzy formy podejmowania współpracy mi-
syjnej: udział w apostolacie modlitwy, popieranie powołań misyjnych i mate-
rialne wspomaganie działalności ewangelizacyjnej w ramach Papieskich Dzieł 
Misyjnych.

Epokowe znaczenie miał pontyfi kat Wielkiego Papieża Misji św. Piusa XI, 
który kontynuował misyjny nurt działalności swoich poprzedników. Papież 
troszczył się przede wszystkim o rozwój dzieła misyjnego Kościoła, aktyw-
ny udział świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła przez 
czynne zaangażowanie w Akcję Katolicką. W trakcie swojego pontyfi katu 
ogłosił wielkie dokumenty dotyczące dzieła misji Kościoła. 

Najpierw trzeba wspomnieć o motu proprio „Romanorum pontifi cum” 
z 3 maja 1922 r. o Papieskim Dziele Rozkrzewienia Wiary, w którym przy-
pominał wiernym o ich posłannictwie misyjnym (Andrzejak 28). Jeszcze 
dobitniej mówił o powszechnej odpowiedzialności i obowiązku wszystkich 
katolików, kapłanów i wiernych w zakresie współpracy z dziełem misyjnym 
Kościoła w trakcie zwołanego w Rzymie Międzynarodowego Kongresu Mi-
syjnego 4 czerwca 1922 r. w homilii w dniu uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego (Jednodniówka, 29-30). Epokowe znaczenie miała encyklika „Re-
rum Ecclesiae” z 28 lutego 1926 r., w której papież rozwinął idee misyjne 
zawarte w liście apostolskim Benedykta XV „Maximum illud” zwłaszcza 
o potrzebie kształcenia duchowieństwa rodzimego w krajach misyjnych (An-
drzejak 30). W swojej encyklice (Rerum Ecclesiae 7-8) papież przypominał 
biskupom, aby zachęcali wiernych do zajęcia się sprawami misji katolickich:

A naprzód, starajcie się, Czcigodni Bracia, już to słowem, już to pismem zapro-
wadzać, co więcej, nakazujcie wśród wiernych swych diecezji szerzyć piękny 
zwyczaj modlenia się do „Pana żniwa, ażeby postał robotników na żniwo swoje”. 
Niech przy tym się modlą na intencję niewiernych, a mianowicie: niech się modlą 
o oświecenie ich w wierze. Mamy tu na myśli wprowadzenie stałego zwyczaju 
takiej modlitwy, więcej bowiem taka nieustanna modlitwa zaważy na szalach mi-
łosierdzia Bożego aniżeli modlitwy raz lub od czasu do czasu tylko nakazywane. 
[…] Jasną zaś jest rzeczą, że jako każdy ma możność modlenia się, tak też każdy 
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może pośpieszyć misjom z tego rodzaju pomocą i wspomożeniem. Najzupełniej 
też odpowiecie życzeniom Naszym oraz zastosujecie się do umysłowości i prag-
nień ludu, jeśli polecicie, aby przy odmawianiu Różańca świętego lub z racji in-
nych tego rodzaju nabożeństw, odbywanych w kościołach katedralnych lub in-
nych, dodawano choćby jedną modlitwę na rzecz misji oraz o nawrócenie pogan. 
[…] Słusznie też można się spodziewać, że czułe te serca dziecięce, przyzwycza-
jone do modlitw o wieczne zbawienie dla pogan, gdy raz w nich zapanuje miłość, 
za łaską Bożą, zapalą się ogniem apostolskim, które, przy należytym staraniu, 
z biegiem czasu, mogą dostarczyć dla misji nie lada jakich pracowników.

Nakazywał również biskupom zakładanie w diecezjach związków misyjnych, 
aby nieść pomoc misjom. Pisał (Rerum Ecclesiae 14), że świeccy katolicy:

Dziełu temu powinni katolicy pośpieszyć ze wzmożoną szczodrobliwością, dosto-
sowaną do potrzeb zwiększonej dziś pracy misyjnej oraz dla nowej, która w przy-
szłości powstawać będzie. Jakie i jak wielkie są te potrzeby misyjne, jaka nieraz 
nędza dolega zwiastunom Ewangelii, można było się przekonać z wystawy waty-
kańskiej. […] I zarówno pismem, jak żywym słowem, płynącym z głębin serca, 
upominajcie swoich rodaków, ażeby owa składka, jaką corocznie zbiera Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary, przez ich szczodrobliwość coraz wzrastała i pomnażała się. 
A to tym więcej, że przecież niema więcej ubogich i nagich oraz bardziej słabych 
i głodnych i pragnących nad tych, którzy są pozbawieni znajomości Pana Boga 
i jego łaski najświętszej. Każdy też to zrozumie, że ci, którzy najuboższym z ubo-
gich okażą miłosierdzie, sami również dostąpią miłosierdzia Bożego i nie będą 
pozbawieni przynależnej im zapłaty.

Natomiast w encyklice „Mens nostra” z dnia 12 grudnia 1929 r. Pius XI 
przypominał, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do świętości osobistej 
poprzez doskonalenie i pogłębianie życia duchowego. 

II.2. Polska myśl teologiczna o współpracy młodzieży akademickiej 
w dziele misji katolickich

Coraz większa świadomość odpowiedzialności za sprawy misji wiernych 
świeckich skutkowała tym, że wielu katolików angażowało się w organizacje 
wspomagające dzieło ewangelizacji świata. W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego w Polsce funkcjonowało wiele organizacji, z których najpręż-
niej działały: Papieskie Dzieła Misyjne, Związek Misyjny Polek, Sodalicja 
św. Piotra Klawera, Towarzystwo Młodzieży Misyjnej, a od 1927 r. Akademic-
kie Koła Misyjne. Rozwój akademickich kół misyjnych skutkował pogłębioną 
refl eksją teologiczną, w której uzasadniano znaczenie uczestnictwa studentów 
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w misyjnej działalności Kościoła. Nie bano się również sięgać do wzorców 
zarówno protestanckich, jak i doświadczeń ośrodków Leuven oraz Münster. 

Istotne jest, że większość tych tekstów powstała na gruncie poznańskim 
i to właśnie ośrodek w Poznaniu był najbardziej prężny w polskiej myśli teolo-
gicznej o zaangażowaniu świeckich studentów w misje Kościoła katolickiego. 
Publikowano je w ogólnokrajowej misyjnej prasie katolickiej: Misje Katolic-
kie, Roczniki Związku Akademickich Kół Misyjnych, jak również w wydaniach 
książkowych.

II.2.1. Kazimiera Berkanówna – prekursorka akademickiego ruchu misyjnego 
w Polsce

W przedstawieniu najważniejszych tekstów dotyczących zaangażo-
wania młodzieży akademickiej w dzieło misji katolickich należy najpierw 
wspomnieć o Kazimierze Berkanównie (1889-1969), dzięki której w latach 
1925-1927 powstały Akademickie Koła Misyjne na wszystkich polskich uni-
wersytetach i na politechnice w Gdańsku. Reprezentowała Polskę na między-
narodowych zjazdach misyjnych w Litomierzycach (1926) i w Leuven (1928), 
a w 1927 r. była współorganizatorką Międzynarodowego Zjazdu Misyjnego 
w Poznaniu. Cechowała się wielką żarliwością apostolską, a po roku 1928 wy-
cofała się z wszelkich prac organizacyjnych z powodu wielu pomówień i in-
tryg ze strony etatowych działaczy katolickich (Weiss 374).

Kazimiera Berkanówna w listopadzie 1926 r. w Misjach Katolickich opu-
blikowała artykuł, będący wręcz programowym dla działalności akademickich 
kół misyjnych w Polsce. Zwracała uwagę na potrzebę niesienia i propagowa-
nia idei misyjnej nie tylko wśród młodzieży akademickiej, ale w całym społe-
czeństwie w Polsce. Motywami podjęcia pracy misyjnej powinny być: wzrost 
wiary i błogosławieństwo Boga, wdzięczność za dar odkupienia, jedność ro-
dziny ludzkiej oraz miłość bliźniego. Działania w akcji misyjnej przyczynią 
się do rozwoju wartości religijnych i moralnych poprzez modlitwę, czytanie 
Pisma Świętego, uczestnictwo we Mszy Świętej oraz do rozwoju wartości in-
telektualnych i apostolskich dzięki studiowaniu zagadnień misyjnych, opraco-
wywaniu referatów. Pisała również, że w dziele współpracy w akcji misyjnej 
szczególne zadanie mają klerycy z seminariów duchownych, oraz wysuwała 
postulat ścisłej współpracy Akademickich Kół Misyjnych z Kleryckimi Ko-
łami Misyjnymi, z których według niej powinni się rekrutować przyszli mi-
sjolodzy wykształceni na zagranicznych uniwersytetach. Zwracała również 
uwagę na konieczność utworzenia osobnych katedr misyjnych na uczelniach 
akademickich, zwłaszcza na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz wi-
działa potrzebę redagowania naukowego czasopisma misyjnego, w którym 
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misje będą przedstawiane w aspekcie historycznym. We wspomnianym arty-
kule domagała się też opracowania historii pracy misyjnej Polski, życiorysów 
polskich misjonarzy oraz organizowania kursów dla studentów z udziałem 
przedstawicieli ruchu misyjnego z innych krajów. 

Akademickie Koła Misyjne, według inicjatorki akademickiego ruchu misyj-
nego w Polsce, miały za zadanie: opracowywanie artykułów do czasopism na-
ukowych o tematyce misyjnej, korespondencję z misjonarzami, organizowanie 
akademii, wieczornic i pomocy materialnej. Bardzo akcentowała potrzebę mo-
dlitwy za misje oraz współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Miała na-
dzieję, że przyszły Międzynarodowy Kongres Akademicki Misyjny w Poznaniu 
będzie impulsem do założenia we wszystkich środowiskach akademickich i se-
minariach duchownych Kół Misyjnych. Kazimiera Berkanówna (486) pisała:

[…] nie zawiedzie polski akademik w koncercie międzynarodowym dla katolic-
kiej sprawy misyjnej. Polskie imię fi gurować będzie. Nie wyrzekł się ideałów 
w życiu. Potrafi  je krzewić we własnym kraju. Nie tyle bogactwami materialny-
mi, co duchowymi obsypie zapotrzebowania misji katolickich. Przyłoży rękę do 
zbożnego dzieła. Dołoży z silnego przekonania osobistego swą cegiełkę poważ-
nego, wierzącego człowieka. Złoży w darze, co może: myśli, naukę, ochotę nie-
skażoną, a może i coś więcej, jeśli Bóg zechce… 

II.2.2. Ksiądz Wojciech Turowski SAC

Ksiądz Wojciech Turowski (1894-1959) należał do Stowarzyszenia Apo-
stolstwa Katolickiego – ojców pallotynów. Prawdopodobnie jako jedyny Polak 
brał udział w międzynarodowym zjeździe misyjnym w Budapeszcie w 1925 r. 
Odegrał ogromną rolę w kształtowaniu się akademickiego ruchu misyjnego 
w Polsce (Andrzejak 66). Udał się wraz z delegacją studentów na kongres mi-
syjny w Litomierzycach w 1926 r. jako ofi cjalny delegat ks. bpa Nowowiej-
skiego z pełnomocnictwem zaproszenia uczestników na Kongres w Polsce 
w kolejnym roku. Ksiądz Turowski został mianowany drugim wiceprezesem 
Kongresu, a jego sprawozdanie o rozwoju ruchu misyjnego w Polsce zostało 
przyjęte brawami. W latach 1947-1953 był przełożonym generalnym Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Dzięki Kazimierze Berkan uczestniczył w kształtowaniu się struktur aka-
demickiego koła misyjnego w Poznaniu, a także w Warszawie. Na spotkaniu 
24 listopada 1926 r. wygłosił referat „Misje Katolickie, ich potrzeby i współ-
praca młodzieży akademickiej”, który został później opublikowany w Biblio-
teczce Misyjnej. Na tym samym spotkaniu tworzono Komitet Tymczasowy, 
który miał za zadanie przygotowanie spotkania konstytucyjnego. 
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W swoim referacie ks. Turowski przedstawił udział studentów protestanc-
kich w ruchu misyjnym i gorąco zachęcał młodych katolików do apostolstwa 
i współpracy z misjami katolickimi. Nie każdy może wyjechać do odległych 
krajów, ale każdy może w swoim środowisku pracować na rzecz misji. Uza-
sadniał na podstawie Pisma Świętego, że współpraca misyjna jest obowiąz-
kiem każdego chrześcijanina, co wynika z ustalonego przez Boga porządku 
zbawienia. Ksiądz Turowski pisał, że powszechny plan Boga obejmuje wszyst-
kich ludzi (1 TM 2,4). Bóg chce zbawiać człowieka przez świadectwo innego 
człowieka. Chrystus założył Kościół, którzy tworzą wszyscy: papież, biskupi, 
kapłani i wierni, w tym Kościele każdy ma obowiązek troski o rozwój wiary 
na podstawie misyjnego nakazu Chrystusa (Mt 28,19 i Mk 16,15) i przykaza-
nia miłości (J 13, 35). Wskazywał on również na aktualność misyjnego po-
słannictwa z uwagi na trudną sytuację ludów ewangelizowanych i coraz lep-
sze warunki komunikacyjne oraz na realne możliwości spełniania obowiązku 
misyjnego każdego chrześcijanina: budzenia powołań misyjnych i modlitwę. 
Ksiądz Turowski (18-20) apelował do młodzieży akademickiej, by aktywnie 
włączyła się dzieło misyjne Kościoła za przykładem studentów zagranicznych.

Tu właśnie dla akademika otwiera się szerokie pole pracy. Nikt inny do tego tak 
się nie nadaje, jak akademik. Któż tak jak on zdolny jest pojąć i odczuć ideowe 
znaczenie pracy misyjnej i obowiązek współpracy w tem dziele? Któż tak jak on 
włada słowem i piórem. Ta praca zresztą z prawa i obowiązku należy do akademi-
ka. Akademik jest przecież wodzem duchowym ludu i przoduje ludowi w każdej 
dziedzinie, więc przodować i hetmanić mu winien także w rzeczy tak ważnej, jak 
współpraca w dziele misyjnem. […] A więc do dzieła młodzieży akademicka. Nie 
w pojedynkę, ale zwartym szeregiem, ramię przy ramieniu, programowo i sys-
tematycznie. […] Wy sami teraz już możecie służyć sprawie misyjnej umysłem 
i sercem i słowem, a jeśli zapał Wasz, rozniecony w kółku misyjnem, przetrwa 
lata studiów i Wy, wyszedłszy w życie, staniecie się przewodnikami narodu, gdy 
wpływy Wasze sięgać będą dalej i rozporządzać będziecie większemi środkami, 
wtedy dla misyj chętnie uczynicie jeszcze więcej. Związki misyjne akademików 
powinny i na pewno wychowają nam nowe pokolenie, całem sercem oddane 
świętej sprawie misyjnej. Doprawdy wielkich rzeczy dokonać możemy przez pra-
cę w kółkach misyjnych. Nie wszyscy możemy jako misjonarze pójść w dalekie 
kraje, ale zapisać się do akademickiego związku misyjnego i pracować w nim 
możemy wszyscy bez wyjątku.

II.2.3. Ksiądz Kazimierz Kowalski

Ksiądz Kazimierz Kowalski (1896-1972), późniejszy biskup chełmiński, 
był jednym z inspiratorów ruchu misyjnego w Poznaniu i w Gnieźnie. Dzię-
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ki studiom misjologicznym w Leuven zapoznał się z działalnością o. Pierre’a 
Charles’a i akademickim ruchem misyjnym. Na polecenie prymasa Augusta 
Hlonda pełnił funkcję pierwszego kierownika Akademickiego Koła Misyj-
nego przy Uniwersytecie Poznańskim, a w latach 1929-1939 był przywódcą 
ruchu misyjnego wśród młodzieży akademickiej jako delegat Episkopatu do 
Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce. Miał on również wpływ na 
formację misyjną przyszłych kapłanów w Arcybiskupich Seminariach Du-
chownych w Gnieźnie i w Poznaniu.

Warto przypomnieć podstawowe tezy zawarte w referacie „Racja bytu idei 
misyjnej” ks. Kowalskiego, ówczesnego kierownika Koła, wydanym w dru-
gim tomie Biblioteczki Misyjnej. W referacie odpowiada on na dwa zasadni-
cze pytania: Co należy rozumieć przez ideę misyjną oraz jakie są jej podstawy 
teologiczne? W pojęciu idei misyjnej wyróżnia dwa czynniki – szerzenie kró-
lestwa Bożego wśród niechrześcijan, by i oni mogli mieć współudział w życiu 
Bożym, oraz pomoc w integralnym rozwoju. 

Ksiądz Kowalski (1927: 4-5) pisał m.in.:

[…] przez nad wyraz łaskawe wciągnięcie nas – przez chrzest święty – do po-
rządku i życia nadprzyrodzonego, Chrystus powołał nas na bliższych i dalszych 
współpracowników w dziele szerzenia zbawczej nauki, udostępniania środków, 
prowadzących do zbawienia, torowania drogi, która prowadzić ma dusze nie-
śmiertelne do wiecznych i szczęśliwych przeznaczeń. Armią więc mamy być 
Chrystusa–Króla, Chrystusa–Zwycięzcy, Chrystusa–Zbawiciela. Praca nasza mi-
syjna na Jego planie, Jego woli, na Jego sile opierać się powinna, z Nim umysł, 
wola, serce nasze powinno być złączone, boć On najgłębszą jest racją bytu i źró-
dłem światła i siły wszelkiej pracy misyjnej. Zastępcą zaś Chrystusa na ziemi 
jest Ojciec święty, pasterzami wiernych z ustanowienia Chrystusowego są biskupi 
katoliccy. Dlatego też w imię Chrystusa akcja misyjna powinna być prowadzona 
w ścisłej łączności z hierarchią i w zależności od niej. 

Według ks. Kowalskiego (1927: 9) działalność misyjna powinna wynikać 
przede wszystkim z wdzięczności Bogu za dar chrztu świętego. Zwracał uwa-
gę również, że:

plan zbawczy Boga, wola i siła Chrystusa Króla, chrzest święty przez nas otrzy-
many, wspaniałość darów życia nadprzyrodzonego, błogie dla ludzkości i ojczy-
zny skutki są więc racjami bytu idei misyjnej i ruchu misyjnego. Możemy więc 
przejąć się nią z całą szczerością, całym entuzjazmem młodzieży, pokochać ją po-
winniśmy rozpaloną, nadprzyrodzoną Boga i bliźniego miłością, wcielić w czyn 
z wytrwałością i systematyczną pracą – a wtenczas idea misyjna i działalność mi-
syjna i nas samych podniesie i uszlachetni i zrobi z nas tutaj rycerzy, a w niebie 
dziedziców Królestwa Chrystusowego.
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III. Cele i zadania młodzieży akademickiej w dziele misyjnym

Na podstawie wywodu ks. Stefana Abta, pierwszego redaktora Roczników 
Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce, zawartego w artykule „Ruch 
misyjny a młodzież akademicka” z 1928 r., można zdefi niować cele i zadania 
akademickiego ruchu misyjnego w dziele misyjnym. 

Zadania studentów w Akademickich Kołach Misyjnych były zgodne 
z ówczesnym ofi cjalnym nauczaniem Kościoła katolickiego przedstawionym 
w dokumentach papieży Benedykta XV i Piusa XI. Studenci są na mocy chrztu 
świętego zobowiązani do współpracy w dziele misyjnym i mają w nim wiele 
do zrobienia.

Młodzież studencka widziana była jako przyszłość narodu polskiego i nie-
zależnie od podjętych studiów miała za zadanie być, jak pisał ks. Abt (170) 
„drogowskazem i przewodnikiem rzesz katolickich względem obowiązku mi-
syjnego. A każdy niech działa w zakresie swojego zawodu”. Studenci mieli za 
zadanie „zaostrzyć sumienia społeczeństwa całego, stępione na punkcie mi-
syjnym. Głębiej rozumiejąc zamysły Boże i przedsięwzięcia Kościoła, niech 
donioślej o nich mówią i skuteczniej dla nich pracują”.

Zadania Akademickich Kół Misyjnych we współpracy w dziele misyjnym 
widziano w trzech wymiarach: modlitwie za misje, pogłębianiu wiedzy o nich 
i animacji misyjnej oraz pomocy materialnej misjom. Ksiądz Abt (168-169) 
pisał, że ich celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości i zaintere-
sowanie misjami inteligencji polskiej:

Akademickie koła misyjne zamierzają obudzić we wszystkich akademikach 
i w kołach wykształconego starszego społeczeństwa zainteresowanie dla misji 
rzeczywiste, nie tylko pozorne, stałe a nie tylko chwilowe, wydatne a nie ideowe. 
[…] by każdy inteligentny katolik o wykształceniu uniwersyteckim posiadał za-
sadnicze dane z historii misji i wiedział, jakie są jej najbardziej palące potrzeby. 
Akademickie Koła Misyjne mają dostarczyć Dziełom Papieskim: Rozkrzewienia 
Wiary i Św. Piotra Apostoła członków godnych miana katolików–akademików.

Ze sprawozdań Akademickiego Koła Misyjnego zamieszczonych w Rocz-
nikach Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce Annales Missiologicae 
w okresie 1928-1933 i 19353 wynika, że studenci spełniali te postawione im 
zadania. 

3 W Rocznikach 6 (1934), 7 (1935), 9 (1937) i 10 (1938) nie są publikowane sprawozdania 
z działalności akademickich organizacji misyjnych.
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III.1. Modlitwa za misje

W Kole podkreślano ciągle i propagowano modlitwę indywidualną 
i wspólnotową w intencji misji (Wensierski). W każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca członkowie Koła uczestniczyli w specjalnej Mszy Świętej, a w swoim 
lokalu organizowali comiesięczne godziny modlitwy (Andrzejak i Różań-
ski 12). Koło również organizowało z różnych okazji uroczyste nabożeństwa 
w kościele oo. Jezuitów w intencji misji, które miały na celu popularyzowanie 
idei misyjnej w środowisku poznańskim. Do udziału w nabożeństwach zapra-
szano osoby ze starszego społeczeństwa, które cieszyły się autorytetem moral-
nym i naukowym, zainteresowane ruchem misyjnym (Andrzejak 75).

III.2. Pogłębianie wiedzy o misjach i animacja misyjna

Zachowane sprawozdania z działalności Akademickiego Koła Misyjnego 
wskazują, że studenci bardzo wiele uwagi poświęcali poszerzaniu wiadomości 
o misjach, którą zdobywali poprzez odpowiednie lektury oraz samodzielnie 
przygotowane i wygłaszane na zebraniach Koła referaty. 

Wystąpienia te były poświęcone konkretnym tematom: ruchowi misyj-
nemu w Indiach i w innych krajach świata, działalności zakonów misyjnych 
(m.in. karmelitów bosych, pallotynów, jezuitów, oblatów) czy wkładowi Pol-
ski w misje Kościoła. Poziom tych wystąpień był bardzo wysoki, wiele z nich 
zostało umieszczonych w Rocznikach ZAKM-u, a ich krótkie streszczenia pu-
blikowano w Kurierze Poznańskim. Od 1933/1934 r. na zebraniach plenarnych 
wprowadzono reportaże z misji i objaśnienia intencji misyjnych Apostolstwa 
Modlitwy na każdy miesiąc.

Zadanie budzenia zainteresowania zagadnieniami misyjnymi w innych 
środowiskach społecznych zarówno w Poznaniu i Wielkopolsce, jak i w całej 
Polsce, Koło realizowało poprzez założenie „Biblioteczki Misyjnej”, organi-
zowanie nabożeństw misyjnych, wygłaszanie referatów oraz udział w Związ-
ku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce. Członkowie Koła wygłaszali od-
czyty i referaty na zebraniach misyjnych w stowarzyszeniach młodzieżowych, 
w parafi ach i przy Papieskich Dziełach Misyjnych oraz organizowali sekcje 
misyjne w stowarzyszeniach religijnych (Kowalski 1935). W roku 1931 Koło 
nawiązało współpracę z diecezjalnym dyrektorem Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary (PDRW) ks. Lewandowskim, który oddał do dyspozycji 
Koła aparaty projektowe, przeźrocza, fi lmy i samochód. Od tego czasu dzia-
łalność animacji misyjnej Koła uległa znacznemu ożywieniu.
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III.3. Pomoc materialna misjom 

Celem Koła było również bezpośrednie materialne wspieranie misji. Do 
roku 1930 forma pomocy materialnej misji przejawiała się przede wszystkim 
w zbieraniu znaczków pocztowych i staniolu, które przekazywano do centrali 
PDRW. Sporadycznie organizowano również wykłady dla jakiegoś misjona-
rza, na których zbierano potem ofi ary dla niego, jak w maju 1929 r. zorganizo-
wano takie wykłady dla o. Gerarda Piotrowskiego.

Z inicjatywy profesora Wrzoska w lutym 1931 r. została powołana sek-
cja pomocy lekarskiej. Miała ona za zadanie zbieranie leków, narzędzi chi-
rurgicznych, środków opatrunkowych dla polskich stacji lekarsko-misyjnych 
w Chinach: w Shuntehfu założonej i prowadzonej przez polskiego lekarza 
ks. Wacława Szuniewicza CM oraz w Wen-chau, gdzie pracowała dr Jadwiga 
Stermecka (Andrzejak i Różański 12), i w Rodezji. Z wymienionymi misja-
mi studenci utrzymywali kontakt listowny, przez co mieli świadomość, że ich 
wysiłki są doceniane, a lekarstwa są potrzebne i mają natychmiastowe zasto-
sowanie. 

III.4. A co po studiach?

Trzeba zauważyć, że już na samym początku widziano, że studenckie za-
interesowanie misjami, jak działalność w Akademickim Kole Misyjnym, nie 
może się skończyć wraz ze skończeniem studiów. Ksiądz Abt (170) podkreś-
lał: „Po akademikach spodziewamy się, że opuściwszy ławy szkół wyższych 
i wstąpiwszy w pracę zawodową, hojnie darzyć będą dzieła misyjne, gdy do-
chody przewyższać będą konieczne wydatki życia rodzinnego”. Podkreślał też 
wielką rolę, jaką młodzi ludzie mają do odegrania, będąc profesorami szkół 
średnich ogólnokształcących czy zawodowych (170):

Że brak powołań do stanu kapłańskiego czy zakonnego tak nas boli i upoka-
rza, czyż nie wina w tem, że ich się nie budzi? Powołanie suponuje wołającego. 
W pierwszym rzędzie jest nim Bóg i biskup, ale praktycznie biorąc w stopniu wy-
bitnym jest nim profesor. Zwłaszcza do tych profesorów, którzy wyjdą z uniwer-
sytetu katolickiego wolno wołać: Budźcie powołania misyjne! Niech profesor, 
były członek akademickiego koła misyjnego, stworzy w swoim zakładzie gimna-
zjalne koło misyjne, jeżeli go jeszcze nie ma, albo stanie się jego duchem opie-
kuńczym, jeżeli już istnieje.

Ksiądz Abt (170) wskazywał, że nauczyciel, który kocha misje, powinien 
również wtrącać w trakcie lekcji naukę o misjach:
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Wykładając historię powszechną, czy geografi ę, botanikę, czy zoologię, czytając 
z uczniami dzieła pisarzy starożytnych czy współczesnych, ojczystych czy ob-
cych może z łatwością wtrącić uwagę o misjach. Nie trzeba zwalać tego obowiąz-
ku na swego kolegę w sutannie, ale samemu mówić o bohaterskich wysiłkach 
misjonarzy.

*

Od 1927 r. akademickie koła misyjne istniały w Polsce przy każdym uni-
wersytecie: w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, we Lwowie, w Lublinie 
oraz w Wilnie, przy politechnice w Gdańsku, a od 1931 r. przy Wyższej Szko-
le Handlowej w Poznaniu oraz od 1932 r. przy Katolickiej Szkole Społecznej 
w Poznaniu. Akademicki ruch misyjny docierał do setek studentów. 

Po II wojnie światowej odnowienie akademickiego ruchu misyjnego 
w Polsce na uniwersytetach świeckich do czasu upadku komunizmu było nie-
możliwe. Pojawił się on jedynie na Akademii Teologii Katolickiej wraz z po-
wstaniem Katedry Misjologii w 1969 r. Dopiero w 2002 r. w Poznaniu przy 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odrodziło się Akademickie Koło Mi-
sjologiczne, które nadal funkcjonuje. Obecnie w Polsce istnieją dwa koła: Aka-
demickie Koło Misjologiczne w Poznaniu, które zrzesza studentów wszyst-
kich poznańskich uczelni, oraz Koło Misjologów na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla studentów i doktorantów misjologii.

Warto tu przypomnieć fragment rezolucji Międzynarodowego Kongresu 
Misyjnego w Poznaniu z 1927 r., w którym podkreślano doniosłość współpra-
cy inteligencji i studentów w ruchu misyjnym (Andrzejak 83):

W przekonaniu, że ruch misyjny dopiero wtedy w należyty sposób obejmie 
cały kraj, gdy w pierwszych szeregach stanie obok duchowieństwa inteligencja, 
w szczególności akademicy, zwracamy się z gorącym apelem do młodzieży aka-
demickiej, by łączyła się w Akademickich Kołach Misyjnych oraz zjednoczyła się 
w jeden ogólnokrajowy Akademicki Związek Misyjny. 

Uczestnicy Kongresu wzywali także do tworzenia naukowych kółek mi-
syjnych oraz prosili o szybkie utworzenie katedr misjologicznych na uniwer-
sytetach (Andrzejak 83): 

Doceniając w całej pełni ważność naukowego traktowania zagadnień misyjnych, 
wzywamy Przewielebne Duchowieństwo, inteligencję i młodzież akademicką do 
zakładania naukowych kółek misyjnych, a do Najprzewielebniejszego Episkopatu 
zwracamy się z pokorną prośbą o rychłe założenie katedry wiedzy misyjnej.
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regard to the missionary commitment of students, which justifi ed the involvement of 
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Modele pomocy misjom na podstawie działalności 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 

w perspektywie 25 lat (1992-2017) 
w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” rozpoczęła dzia-
łalność 28 maja 1992 r. w Poznaniu, czyli 25 lat temu. Celem jej działalno-
ści było zapewnienie fachowej pomocy medycznej dla misjonarzy i ośrodków 
misyjnych. Od samego początku wiązała się z fenomenem zaangażowania 
świeckich w działalność misyjną Kościoła i była pierwszą fundacją w kraju 
pracującą w ten sposób. Ufundowana została w większości przez osoby świec-
kie, jest przez nie kierowana, a wśród jej wolontariuszy był i jest laikat. Przy-
gotowuje misjonarzy, lekarzy i wolontariuszy do pracy w tropiku. Organizuje 
pomoc medyczną i materialną na rzecz misjonarzy. Propaguje wiedzę o mi-
sjach oraz prowadzi działalność wydawniczą. Taka szeroka działalność może 
stać się archetypem duszpasterskim dla wielu cennych inicjatyw misyjnych 
pojawiających się w działalności eklezjalnej w Polsce.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy Fundacji oraz 
celów jej działalności i sposobów ich realizacji w świetle paradygmatu dzia-
łalności pastoralnej Kościoła na rzecz misji tudzież na misjach. W analizie 
zastosowano badawczą metodę analityczno-krytyczną funkcjonowania oma-
wianej oraganizacji, a także jej dokumentów źródłowych. Proces badawczy 
będzie miał trzy etapy:

 ● analizę genezy Fundacji w świetle dokumentów źródłowych i jej historii;
 ● analizę celów Fundacji w świetle dokumentów źródłowych, nauczania Ko-

ścioła i jej początkowej działalności na rzecz misji;
 ● przedstawienie wniosków pastoralnych dotyczących jej aktualnego zaan-

gażowania misyjnego.
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Dzięki badaniom będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy Fundacja 
stworzyła model zaangażowania świeckich w działalność misyjną Kościoła, 
który można powielać w aktualnych zaangażowaniach misyjnych Kościoła.

1. Geneza Fundacji

Formalny akt erygowania Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” został podpisany 28 maja 1992 r. w kancelarii notarialnej Elżbiety 
Zielińskiej. Jej założycielami byli prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski, ówczes-
ny kierownik Katedry i Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akade-
mii Medycznej w Poznaniu, jej student Norbert Rehlis, a także ks. dr Ambroży 
Andrzejak, misjolog, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych (Akt 
Notarialny, 1-4). Jednocześnie zarejestrowano pierwszy statut Fundacji (Statut 
Fundacji 1991, 1-8; Statut Fundacji 2000, 314-315). Do Krajowego Rejestru 
Fundacji została wpisana 13 sierpnia tegoż roku (Wypis). Jeszcze w tym sa-
mym roku powołano Radę Fundacji, a jej członkowie uczestniczyli w II Kra-
jowym Kongresie Misyjnym w Częstochowie, prowadzili audycje radiowe, 
a także pierwsze zajęcia w Instytucie Misyjnym Laikatu, dziś Centrum Forma-
cji Misyjnej (Kalendarium).

Sam akt powołania jej do życia został poprzedzony kilkoma wydarzenia-
mi, które sprokurowały powstanie Fundacji. Pierwszym z nich było zorga-
nizowanie we wrześniu 1989 r. I Tygodnia Medycyny Tropikalnej. Było to 
pierwsze sympozjum naukowe na ten temat w Polsce. Oprócz treści typowo 
medycznych (epidemiologii chorób tropikalnych, diagnostyki i leczenia tych-
że schorzeń), podejmowano wówczas także tematykę misyjną. Spotkania te, 
kontynuowane co roku, przyciągały osoby zainteresowane stworzeniem zaple-
cza medycznego dla misjonarzy. Wśród nich m.in.: dr Wandę Błeńską, dr. Ma-
riana Miklaszewskiego, ks. dr. Ambrożego Andrzejaka i Bronisława Poćwiar-
dowskiego (Borucka 11-12). Kolejnym wydarzeniem była śmierć misjonarza 
fi deidonisty Marka Gmury w Klinice Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych 
Akademii Medycznej w Poznaniu, który w innych ośrodkach zdrowia nie uzy-
skał należytej pomocy medycznej, a także nie przeszedł profi laktyki antyma-
larycznej w tropikach. Ważnym przyczynkiem powstania Fundacji było uka-
zanie się encykliki misyjnej Jana Pawła II „Redemptoris missio”, której tytuł 
stał się nazwą Fundacji, jak i przychylność metropolity poznańskiego abp. Je-
rzego Stroby, którą wyrażał podczas spotkań z fundatorami 14 stycznia 1991 r. 
i 8 czerwca 1992 r. (Borucka 11-12, Rehlis 1994, 2-3; Andrzejak 2002, 15; 
Magowska 2007). Zaangażowanie studentów medycyny w działania Fundacji 
gwarantowały także wyjazdy na staże do ośrodków misyjnych. Jeden z nich 
odbył się jeszcze przed jej erygowaniem w 1991 r., kiedy to sześciu studentów 
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udało się do leprozoriów misyjnych w Indiach (Norbert Rehlis, Przemysław 
Samolewski, Katarzyna Chrzanowska, Beata Ludek, Leszek Niepolski, Joan-
na Ereńska). Były to ośrodki w Puri prowadzone przez Mariana Żelazka SVD 
oraz Kalkucie – przez Matkę Teresę MC (Rehlis 1992, 1-2). Bez wątpienia do 
powstania Fundacji i nadania jej profi lu pomocy medycznej przyczyniło się 
istniejące zaplecze instytucjonalne, czyli Akademickie Koło Misjologiczne – 
rok założenia 1927, a także funkcjonowanie pierwszej w kraju Kliniki Chorób 
Pasożytniczych i Tropikalnych – rok założenia 1962 (Rehlis 1992, 1-2).

Ważna dla powstania Fundacji ósma encyklika Jana Pawła II „o stałej ak-
tualności posłania misyjnego” to dokument o Kościele misyjnym. Cały Ko-
ściół jest misyjny ze swej natury, stwierdził Sobór Watykański II. Rozważa-
jąc płynące z tego konsekwencje w 25 lat po ogłoszeniu soborowego dekretu 
„Ad gentes”, papież ukazał je w perspektywie trzeciego tysiąclecia chrześci-
jaństwa, a zarazem w kontekście aktualnej sytuacji: perspektywa i kontekst 
sprawiają, że dokument jest z jednej strony przeniknięty optymizmem, z dru-
giej zaś charakteryzuje go głęboki realizm. Encyklika kończy się wizją no-
wej epoki misyjnej. Podejmując to zagadnienie w sposób wszechstronny – od 
uzasadnienia teologicznego sensu misji po analizę wymagań stawianych przez 
nowe sytuacje – stanowi ona uniwersalną katechezę misyjną. W kontekście 
powstania Fundacji kluczowy jest rozdział VIII „Współpraca w działalności 
misyjnej”, który mówi o współudziale laikatu w posłudze misyjnej Kościoła, 
także w dziełach miłosierdzia i związanych z promocją ludzką (RMis 77-86; 
Makowski 257-299; Kluj 2000, 142-143).

Osobami, które stały się szczególnymi orędownikami Fundacji, byli mi-
sjonarze: osoba świecka dr Wanda Maria Błeńska oraz werbista o. Marian 
Żelazek. Oboje zasiadali w Radzie Fundacji, mając wpływ na jej działania, 
a w okresie jej organizacji wspierali jej fundatorów. Wanda Maria Błeń-
ska (ur. 30 października 1911 w Poznaniu, zm. 27 listopada 2014 tamże) nie 
chodziła do szkoły podstawowej, ale uczyła się w domu z ojcem. Ukończy-
ła Gimnazjum Żeńskie w Toruniu. Była absolwentką Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Poznańskiego z 1934 r. Podczas studiów działała w Akademic-
kim Kole Misyjnym, redagowała „Annales Missiologicae”. Podczas drugiego 
roku studiów Wanda została wybrana do zarządu tego Koła, jak również do 
zarządu Związku Akademickich Kół Misyjnych w Polsce. Na trzecim roku 
studiów reprezentowała polski ruch misyjny na Międzynarodowym Kongresie 
Misyjnym w Lublanie. Skończyła kursy medycyny tropikalnej w Hanowerze, 
a w 1948 r. podyplomowe studia w Instytucie Medycyny Tropikalnej i Higie-
ny na Uniwersytecie w Liverpoolu. W latach 1951-1994 pracowała w ośrodku 
leczenia trądu w Bulubie nad jeziorem Wiktorii w Ugandzie, a w latach 1951-
-1983 była tam lekarzem naczelnym. W roku 1983 przekazała kierownictwo 
ugandyjskiemu lekarzowi (swojemu uczniowi), a sama dalej pracowała jako 
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konsultant. Mała placówka prowadzona przez irlandzkie franciszkanki stała 
się pod jej kierownictwem nowoczesnym, noszącym obecnie jej imię (Buluba 
Leprosy Centre, The Wanda Blenska Training Centre), centrum leczniczym 
i szkoleniowym ze 100-łóżkowym szpitalem i oddziałem dziecięcym, zaple-
czem diagnostycznym, domami dla trędowatych i kościołem. Była członkiem 
Rady Fundacji. Dostępne są również publikacje, dzięki którym można zapo-
znać się z życiem i pracą dr Wandy Błeńskiej (Florczak; Andrzejak i Różański; 
Nawrocka; Magowska 2015, 33-42; Molewska i Pawelec; Matka Fundacji). 
Z kolei Marian Żelazek SVD (ur. 30 stycznia 1918, zm. 30 kwietnia 2006) 
pochodził z Palędzia pod Poznaniem, w 1926 r. jego rodzina przeniosła się 
ze wsi do Poznania, gdzie ojciec prowadził sklep warzywny. Marian Żelazek 
po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum Misyjnym 
w Górnej Grupie koło Grudziądza, a następnie, we wrześniu 1937 – nowicjat 
w seminarium duchownym Księży Werbistów w Chludowie koło Poznania; 
dwa lata później, 4 września 1939 r., złożył pierwszą profesję zakonną. Został 
aresztowany 20 maja 1940 r. i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, dwa dni 
później wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Od sierpnia 
do grudnia 1941 r. przebywał w obozie w Gusen, później, aż do wyzwolenia, 
ponownie w Dachau. Po opuszczeniu obozu wyjechał na studia teologiczne do 
Rzymu. Studiował w Instytucie Anselmianum. Trzy lata później, 18 kwietnia 
1948 r. przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie i 21 marca 1950 r. wysłano go 
do Kesramal/Sambalpur w stanie Orissa w północnych Indiach. Przez 25 lat 
pracował wśród Adivasów, żyjących w dżungli koczowników; m.in. w 1968 r. 
organizował placówkę misyjną w Bondamunda. Od 1 czerwca 1975 r. przez 
długie lata, do śmierci, niósł pomoc trędowatym w leprozorium w Puri nad 
Zatoką Bengalską. Był członkiem Rady Fundacji, kandydatem do Pokojowej 
Nagrody Nobla (Pietraszek; Walkowiak i Rehlis; Szyszka; Ojciec Marian). 
Obie wspomniane tu postaci na długie lata stały się ikonami Fundacji (Paw-
łowski 2016, 159-190; 209-2012).

Wydaje się, że Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” 
można uznać w dużej mierze za modelową. Stworzył ją laikat zaangażowany: 
zarówno kadra naukowa, jak i studenci medycyny (choć nie tylko), w odpo-
wiedzi na potrzeby Kościoła misyjnego. Fundacja zyskała oparcie w struktu-
rach eklezjalnych i nauczaniu Kościoła na temat misji, a w jej władzach i pra-
cach uczestniczyli świeccy. Ważnymi osobami dla jej członków byli Wanda 
Błeńska i Marian Żelazek SVD – aktualni kandydaci do beatyfi kacji. Dzięki 
zapleczu akademickiemu miała dobre przygotowanie merytoryczne do pomo-
cy medycznej.
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2. Cele Fundacji

Cele działalności zostały sprecyzowane w pierwszym statucie: „Celem 
Fundacji jest działalność na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą 
w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej, oraz pobudzanie – 
zwłaszcza wśród studentów – wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia i umoż-
liwianie udzielania pomocy innym (§7)”. Do zadań zaliczono: „przygotowanie 
lekarzy, pielęgniarek i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w kra-
jach tropikalnych; organizowanie pomocy medycznej i materialnej dla ośrod-
ków misyjnych; propagowanie wiedzy o pracy, osiągnięciach misjonarzy i le-
karzy w krajach rozwijających się (§8)”. Zadania, które postawili przed sobą 
fundatorzy, miały być realizowane przez: „gromadzenie środków materialnych 
na działania statutowe Fundacji; współdziałanie z instytucjami państwowymi, 
organizacjami społecznymi i osobami fi zycznymi w kraju i za granicą pro-
wadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, a zwłaszcza Akademickim 
Ruchem Misyjnym; kursy szkoleniowe; spotkania z misjonarzami i lekarzami 
pracującymi w ośrodkach misyjnych; pokazy, wydawnictwa, publikacje; reali-
zowanie fi lmów (§9)” (Statut Fundacji 1991, 2-3; Statut Fundacji 2000, 314- 
-315). Z biegiem czasu silniejszy akcent w celach, zadaniach i metodach ich 
realizacji położono w statucie na działalność wolontaryjną, a także na działa-
nia na rzecz promocji człowieka (Statut Fundacji 2004, 2-3).

2.1. Przygotowanie lekarzy, pielęgniarek i misjonarzy, a także 
wolontariuszy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tropikalnych

Pierwszymi zadaniami z niniejszego obszaru działalności Fundacji była 
organizacja Tygodni Medycyny Tropikalnej. Warsztaty medycyny tropikalnej, 
organizowane w 1989 i 1990 r., stały się protagonistami Fundacji. Z założe-
nia kursy były przeznaczone dla studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego 
ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Bardzo szybko zaczęli z nich 
korzystać lekarze udający się z pomocą medyczną do krajów misyjnych, 
a z czasem i misjonarze. W pierwszych kursach wzięli udział m.in. dr Wanda 
Błeńska, dr Marian Miklaszewski, ks. dr Ambroży Andrzejak i ks. Bronisław 
Poćwiardowski. Tygodnie Medycyny Tropikalnej organizował prof. dr hab. 
Zbigniew Pawłowski, ówczesny kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych 
i Tropikalnych. W roku 1991, ze względu na wyjazdy studenckie do Indii, 
Tydzień się nie odbył. Kolejne zostały zorganizowane w latach 1992, 1995 
i 1996. W ostatnim Tygodniu Medycyny Tropikalnej wzięło udział 80 uczest-
ników z zagranicy. Z biegiem czasu Tydzień Medycyny Tropikalnej został 
przekształcony w Dni Medycyny Tropikalnej. Tych ostatnich odbyły się dwie 
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edycje, a ich kolejnym etapem rozwoju był Kurs Opieka Zdrowotna w Tropi-
ku (Borucka 29-31; Pawłowski 2000, 314; Tydzień Medycyny 1995; Tydzień 
Medycyny 1996).

Doczekał się on 15 edycji. Przeznaczony był dla studentów, lekarzy, pielę-
gniarek, położnych i ratowników medycznych, przygotowujących się do pra-
cy w krajach misyjnych bądź jako element ich specjalizacji np. w dziedzinie 
chorób zakaźnych. Brali w nim udział biolodzy, pedagodzy, farmaceuci, techni-
cy – wybierający się jako wolontariusze na misje. Nie brakowało także księży, 
zakonników i sióstr zakonnych. Z czasem, ze względu na prowadzenie kursu 
w Centrum Formacji Misyjnej, w ramach przygotowania rocznego do pracy 
w tropiku ich liczba systematycznie spadała. Poznańskie Kursy Opieki Zdro-
wotnej w Tropiku ukończyło blisko 500 osób. Przygotowywano je w ścisłej 
współpracy z Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych. Oprócz zagad-
nień z epidemiologii i profi laktyki chorób tropikalnych, leczenia chorób tropi-
kalnych i pasożytniczych, stomatologii, pierwszej pomocy i organizacji zdro-
wia, w sześćdziesięciogodzinnym bloku programowym znalazły się elementy 
misjologii i kulturoznawstwa. Wśród prowadzących kurs byli m.in.: prof. dr 
hab. Zbigniew Pawłowski, prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, prof. dr hab. Michał 
Drews, prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechow-
ski, dr hab. Małgorzata Paul, dr Wanda Błeńska, dr Norbert Rehlis, dr Karolina 
Mrówka, dr Sebastian Dieckmann, ks. dr Ambroży Andrzejak. Efektem kursu 
i dowodem jego przydatności są opinie personelu medycznego i misyjnego po-
wracającego z krajów misyjnych (Borucka 31-40; Dni Medycyny 1997; Kurs 
Medycyny 1998; Kurs: Opieka 2000a; Kurs: Opieka 2000b; Kurs Opieka 2001; 
Pawłowski 2004; Rehlis 2003; Przygotowanie do pracy; Opieka Zdrowotna 
2009a; Opieka Zdrowotna 2009b; Podstawowa opieka, Pawłowski 2016).

Kolejnym elementem aktywności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio” jest współpraca z Centrum Formacji Misyjnej (CFM) 
i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Już w pierwszym roku działalności, 
w październiku 1992 r., fundatorzy spotkali się w warszawskiej siedzibie CFM 
w celu zdiagnozowania potrzeb formacji medycznej kandydatów na misjo-
narzy kształcących się w Centrum. Rok później odbyło się pierwsze szkole-
nie z zakresu medycyny tropikalnej, które poprowadziły dr Wanda Błeńska 
oraz dr Barbara Skoryna. Od tej pory zajęcia z medycyny tropikalnej, opar-
te na programie Kurs Opieki Zdrowotnej w Tropiku, odbywają się co roku 
w CFM, w systemie jednego bądź dwóch bloków zajęć. Współpraca ta została 
sformalizowana w 2001 r. dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Komisją 
Episkopatu Polski ds. Misji a Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redempto-
ris Missio”. Zostało ono podpisane 9 kwietnia przez prof. dr. hab. Zbigniewa 
Pawłowskiego i ks. dr. Andrzeja Halembę. Wskutek tego współpraca została 
rozszerzona o prowadzenie jedno- bądź dwudniowych szkoleń przypomina-
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jących tematykę zdrowia w tropiku dla misjonarzy przebywających na urlo-
pach. Spotkania te prowadzili wolontariusze Fundacji: prof. dr hab. Zbigniew 
Pawłowski, prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, dr hab. Małgorzata Paul, dr Wanda 
Błeńska, dr Norbert Rehlis, dr Szczepan Cofta i dr Karolina Mrówka. Ważnym 
elementem współpracy było powstanie Centrum Zdrowia w Kiabakari (Reh-
lis 1999). Fundacja dysponuje tam sprzętem medycznym, który w Tanzanii 
dostępny jest wyłącznie w kilku największych miastach tego kraju. Ośrodek 
zdrowia to obiekt o powierzchni 733,70 m2, wyposażony we wszystkie nie-
zbędne sprzęty diagnostyczne, niezależne źródła energii elektrycznej i wody. 
Zdolny jest przyjmować 150 pacjentów dziennie, co daje ponad 40 tysięcy 
rocznie. Ośrodek oddano do użytku w 2007 r. (Borucka 41-46; Pawłowski 
2004, 214; Sobiech 52-54; Mrówka 9-11).

Ważnym elementem działalności Fundacji jest formacja i prace wolon-
tariuszy. Najczęściej są to studenci, absolwenci i wykładowcy kierunków 
medycznych. Jednak nie stanowią oni, z socjologicznego punktu widzenia, 
jedynej grupy społecznej zaangażowanej w prace Fundacji. Nowa grupa wo-
lontariuszy pojawia się w centrum Wolontariatu Fundacji, które mieści się 
przy ul. Grunwaldzkiej 86, przy kościele św. Jana Kantego, i przy ul. Juni-
kowskiej 48, przy kościele św. Andrzeja Boboli. Wolontariusze oprócz wyjaz-
dów w tropiki pomagają w organizacji transportów materiałów medycznych: 
leków, opatrunków, sprzętu, a także różnego rodzaju pomocy humanitarnej na 
misje i pomagają w prowadzeniu korespondencji z darczyńcami. Organizu-
ją kampanie społeczne związane z działalnością Fundacji. Dla wolontariuszy 
odbywają się spotkania poświęcone pogłębianiu wiedzy medycznej, misjolo-
gicznej i dotyczącej problemów krajów tzw. Trzeciego Świata, a także spo-
tkania z medykami i misjonarzami przyjeżdżającymi na urlopy bądź na stałe 
z misji. Aktualnie Fundacja otwiera centra wolontariatu w nowo powstających 
fi liach w Warszawie i Gdańsku (Borucka 43-46; Rehlis 1995, 1; Rehlis 2003, 
1-2; Walkowiak i Rehlis 1998, 1-2; Kaźmierczak 11; Sill 3; Pawłowski i Stefa-
niak 3-6; Janiec-Palczewska 2017, 23-24; Centrum wolontariatu 3).

2.2. Organizowanie pomocy medycznej i materialnej 
dla ośrodków misyjnych

Organizowanie pomocy medycznej i materialnej na rzecz misji to drugi 
z celów działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 
W tym przypadku najważniejsze wydaje się organizowanie wypraw medycz-
nych i praktyk studenckich. Pierwsza wyprawa medyczna antycypowała for-
malne ustanowienie Fundacji; 4 września 1991 r. sześcioro studentów me-
dycyny wyjechało na misje do dwóch ośrodków w Indiach: Puri i Kalkuty. 
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W każdym z nich przebadano prawie pół tysiąca pacjentów, zajmowano się 
przede wszystkim osobami chorymi na trąd. Na prośbę o. Mariana Żelazka 
SVD dwa lata później, a więc po formalnym ustanowieniu Fundacji, zorga-
nizowano drugą wyprawę medyczną. Głównym jej celem było udzielenie po-
mocy stomatologicznej w leprozoriach. Oprócz Puri i Kalkuty medycy dotarli 
do Jeevodaya i Madhay Pradesh. Prowadzono też badania naukowe dotyczące 
społeczności trędowatych. W 1983 r. do Puri udała się trzecia wyprawa medy-
ków. Od samego początku pomoc wyjazdowa lekarzy i studentów medycyny 
stała się jednym z najważniejszych elementów w funkcjonowaniu Fundacji. 

Kolejne wyjazdy medyczne związane były z Afryką. W 1996 r. wolon-
tariusze udali się do Zambii i Kamerunu, gdzie pracowali wśród chorych na 
cholerę, HIV i choroby tropikalne. W tym samym roku kolejni wolontariusze 
dotarli do Kenii, a także na Papuę-Nową Gwineę. Rok później dwóch wolon-
tariuszy wyruszyło do pomocy medycznej do kolejnych państw afrykańskich: 
Zambii i Ugandy. 

Również w 1996 r. Fundacja zorganizowała kolejną wyprawę do In-
dii. Rok później dwóch lekarzy i pielęgniarka wyjechali do Zambii. Była to 
12. wyprawa medyczna organizowana za pomocą Fundacji. W roku 1999 na 
misje wyjechało pięć wypraw medycznych z poznańskiej Fundacji. W lutym 
troje lekarzy i dwójka studentów udało się do Puri. W marcu jeden lekarz wy-
ruszył do Zambii, na wakacje dwóch studentów medycyny do Indii, a dwie 
kolejne osoby na Papuę-Nową Gwineę. W 2000 r. na misje do Tanzanii dotarło 
czterech studentów medycyny i jeden lekarz. Była to 18. wyprawa medyczna 
Fundacji. Do końca 2017 r. przeprowadzono 215 misji medycznych, w któ-
rych wzięło udział około 500 osób z personelu medycznego. Wolontariusze 
pracowali w 59 krajach (Borucka 47-61; Pawłowski i Stefaniak 4-5; Pawłow-
ski 2004, 200-214; Tarajkowska 1-2; Wojtacha 2-3; Rychter 1996, 2; 1997, 2; 
Walkowiak; Andrzejewska 1997, 3; 1998, 26-27; Woźniak; Piechowiak; Ger-
reth 2002, 14; 2010, 151-156; Banasiewicz 30-31; Bobkiewicz 3; Lipińska 2; 
Jankowska 3; Wyjazd do Zambii 4; Praktyki w Biharamulo 3; Pomoc 4; Misja 
medyczna 1-3) .

Kolejnym elementem pomocy misjom jest wysyłka paczek, zarówno z za-
opatrzeniem medycznym, jak i humanitarnym. Najpierw były to akcje sponta-
niczne, z czasem zaczęto rozsyłać specjalne ankiety do ośrodków medycznych 
z prośbą o informacje dotyczące realnego zapotrzebowania na środki medycz-
ne i pomoc humanitarną. Przez 25 lat wyekspediowano około 100 ton zaopa-
trzenia medycznego (m.in. leki, opatrunki, środki higieniczne, sprzęt medycz-
ny różnej klasy) i humanitarnego (m.in. przybory szkolne, odzież). Paczki 
wysyłane były w kontenerach i za pośrednictwem poczty. Ich wartość szacuje 
się na kilka milionów złotych. W prace te w dużej mierze zaangażowani są 
wolontariusze Fundacji. Przesyłki trafi ały m.in. do: Boliwii, Kamerunu, Kon-
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ga, Tanzanii, Togo, Zambii, Burundi, Indii, Papui-Nowej Gwinei czy Kazach-
stanu (Pawłowski i Stefaniak 4-8; Borucka 61-65; Ankieta 4; Pawłowski 2004, 
200-216; Rehlis 2001, 1-2; Cyklon 3; Podziękowania 4; Leki 3; Kurkowiak 4; 
Pomoc dla Nowej Gwinei 1-2).

Nie mniej istotna od wysyłania zaopatrzenia jest oczywiście pomoc na 
miejscu, zwłaszcza w regionach, które nie są samowystarczalne, jeśli chodzi 
o zapewnienie swoim mieszkańcom ochrony zdrowia. Współpraca Fundacji 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (w ramach 
projektu „Polska pomoc”) oraz Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym przy-
niosła wymierny efekt w postaci budowy ośrodka zdrowia: Blessed Pier Gior-
gio Frassati Health Center w Kaibakari. Wioska ta znajduje się w północnej 
części Tanzanii. Mieszkańcy wsi nigdy nie mieli nawet dostępu do czystej 
wody, więc jednym z elementów inwestycji było wywiercenie studni. Inicja-
torem tego przedsięwzięcia był ks. Wojciech Kościelniak, fi deidonista, który 
pracował tam jako misjonarz. Prace ruszyły w 1999 r. i trwały kilka lat. Bar-
dzo dobrze wyposażono stworzoną tam przychodnię. Pacjenci mogą korzystać 
z: ultrasonografu, elektrokardiografu, analizatora hematologicznego czy urzą-
dzeń do wykrywania wirusa HIV. Największą przeszkodą w sprawnym funk-
cjonowaniu ośrodka jest brak wykwalifi kowanego personelu. Mimo trudności 
mieszkańcy wioski coraz chętniej decydują się na fachową poradę, rezygnując 
z konsultacji z szamanem, co w Afryce wciąż jest jeszcze na porządku dzien-
nym. Centrum Zdrowia w Kaibakari jest dzisiaj jednym z najlepiej wyposażo-
nych ośrodków w Tanzanii. Obejmuje opieką ponad 70 tys. ubogich mieszkań-
ców w rejonie Mara. To sztandarowe dzieło Fundacji, ale oprócz tego może 
ona poszczycić się organizowanymi akcjami, których kolejne edycje wspierają 
środowiska z najbiedniejszych regionów świata (Rehlis 1999, 1-2; Ośrodek 
Zdrowia 3; Wiadomości z Centrum 4; Borucka 65-66; Audiencja 4; Majkut 
2-3; Wizyta biskupa 4; Cofta 2007/2008, 2-3; 2010, 1-2; Cofta i Polowy 4).

Kampanie społeczne prowadzone przez Fundację dotyczą nie tylko wspar-
cia stricte medycznego. „Redemptoris Missio” oprócz opatrunków czy leków 
wysyła do krajów misyjnych również artykuły higieniczne („Kup pan szczot-
kę”), a nawet przybory szkolne. W ramach projektu „Ołówek dla Afryki”, któ-
ry był wspierany przez koła misyjne, szkoły, uczelnie i inne instytucje, uda-
ło się zebrać cztery tony ołówków, kredek, długopisów, gumek do mazania, 
linijek i innych tego typu artykułów. Dzięki temu aż jedna tona przyborów 
została wysłana bez dodatkowych kosztów transportu. Edukacja na Czarnym 
Lądzie pozostawia wiele do życzenia. Szacuje się, że połowa mieszkańców 
tego kontynentu to analfabeci. Regularne wsparcie, choćby takie, jakie prowa-
dzi Fundacja, jest więc nie do przecenienia. Aby móc lepiej pomagać dzieciom 
i młodzieży w rozwoju, Fundacja prowadzi tzw. adopcję na odległość. Benefi -
cjentami tego programu jest młodzież szkolna i studenci z Kamerunu. Rodzi-
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cami adopcyjnymi mogą zostać rodziny, pojedyncze osoby, grupy znajomych 
lub nawet instytucje czy organizacje. Nadzór nad dziećmi prowadzą siostry 
dominikanki. Istnieje możliwość korespondowania ze swoim podopiecznym. 
Co najmniej raz w roku opiekunowie otrzymują informację o sytuacji dziecka 
i o tym, jakie robi postępy w nauce. Koszt takiej adopcji to 100 euro rocznie. 
Dla wielu polskich rodzin taki wydatek nie jest nieosiągalny, więc program 
się rozwija i znajdują się chętni, którzy deklarują swoje wsparcie. Edukację 
utalentowanych dzieci można wspomagać również w ramach akcji „Daj im 
szansę” zapoczątkowanej przez lekarza Adama Bobkiewicza, który w 2009 r. 
przywiózł z Ugandy rysunki nastoletniego chłopca i zaczął rozprowadzać je 
jako cegiełki. Sprzedaż rysunków miała pomóc ugandyjskiemu nastolatkowi 
trafi ć do szkoły. Bardzo chciał rozwijać swoje umiejętności. Podobnie jak po-
zostałe akcje, tak również i ta przyniosła wymierne efekty. Aktualnie kilka-
dziesiąt dzieci otrzymuje taką pomoc. Fundacja wspiera nie tylko potrzebują-
cych z krajów afrykańskich. Już od kilku lat tony czapek, rękawiczek, kurtek, 
swetrów, śpiworów i koców trafi a (z pomocą Wojska Polskiego) do mieszkań-
ców Afganistanu. W tym przypadku Fundacji udaje się połączyć pomoc z ak-
tywizacją woluntarystyczną ludzi starszych, bo to głównie oni przygotowują 
ciepłą odzież. W samym tylko czerwcu 2010 r. transport do Afganistanu skła-
dał się z 12 tys. sztuk ciepłych ubrań. Nie inaczej jest w przypadku kolejnej 
akcji, o której nie sposób wspomnieć, wymieniając działania podejmowane 
przez Fundację. „Puszka dla Maluszka” pozwoliła na zakup aż trzech inkuba-
torów. Polegała na zbieraniu aluminiowych puszek, ale dzięki rozgłosowi me-
dialnemu wielu darczyńców wpłacało fundusze bezpośrednio na konto Fun-
dacji. W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się szkoły, fi rmy i prywatne 
przedsiębiorstwa. Inkubatory dzięki polskiemu wojsku dotarły do Kamerunu. 
Fundacja przekazała również 5 tys. złotych na zakup leków dla najmłodszych. 
Dzięki akcji udało się uratować niejedno ludzie życie. Fundacja prowadzi 
wiele samodzielnych akcji, m.in. „Czary Mary Okulary” – zbieranie i wysy-
łanie okularów na misje, „Stoły dla szkoły”, „Operacja Salapoumbe”, „Dom 
z marzeń”, „Chatka medyka”, „Położna w Afryce”, „Kardiolog w Afryce”. 
Ich sukces zależał od wsparcia medialnego, pracy wolontariuszy, ale przede 
wszystkim od hojności darczyńców. Należy jednak wspomnieć, że w 2008 r. 
Fundacja przyłączyła się do realizacji afrykańsko-europejskiego projektu do-
tyczącego zapobiegania zachorowaniom na malarię „Stop Malaria Now!” Ak-
cja została zainicjowana przez Medicus Mundi International. Kampania ma na 
celu uświadomienie rządów państw o tym, jakie mogą być skutki malarii i jak 
należy jej skutecznie przeciwdziałać. Światowa Organizacja Zdrowia szacu-
je, że malaria co pół minuty zabija jedno dziecko, a rocznie odpowiada za 
trzy miliony zgonów. Oprócz rozdawania ulotek, „Redemptoris Missio” or-
ganizowało koncerty i akcje (w 2009 r. zorganizowano w Poznaniu Tydzień 
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Malarii), które miały przyczynić się do pojawienia się tego tematu w mediach, 
ale przede wszystkim w świadomości większej liczby ludzi. Zimnica hamuje 
i tak powolny wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się. Konsekwencje 
tej choroby nie pozostają zatem bez wpływu na system ekonomiczny, a tym 
samym urastają do rangi problemu globalnego (Adopcja na odległość 3; Stop 
Malaria Now! 1-2; Dar dla Afganistanu 3; Janiec-Palczewska 2009, 2; Paw-
łowski i Stefaniak 4-9; Borucka 68-76; Pawłowska 4-5; Polowy 7-8; Trzy in-
kubatory 3; Medicus).

2.3. Propagowanie wiedzy o misjach i misjonarzach 
przez działalność wydawniczą

W fundacyjnym statucie istnieje zapis o informacji misyjnej, w tym o re-
alizacji fi lmów o tematyce misyjnej. Już od początku swojej działalności Fun-
dacja dokładała starań, aby wspierać produkcję krótkometrażowych fi lmów, 
które ukazują codzienną pracę misjonarzy w najbardziej marginalizowanych 
regionach świata. W 1992 r. założyciele Fundacji, ks. dr Ambroży Andrzejak 
i dr Norbert Rehlis włączyli się w realizację fi lmu o dr Wandzie Błeńskiej, pol-
skiej misjonarce, pracującej w Ugandzie, „W sercu Afryki”. Półgodzinny fi lm 
przedstawia sylwetkę Matki Trędowatych, która wiele lat poświęciła na pracę 
w leprozorium. Film został zrealizowany przez Ryszarda Piaska i Zespół Fil-
mowy Videonik. Rok później powstał piętnastominutowy fi lm poświęcony ży-
ciu i pracy Matki Teresy z Kalkuty. Pokazuje, jak święta troszczyła się o naj-
biedniejszych z biednych na ulicach indyjskiego miasta. Film przedstawia 
bohaterkę i pracujące z nią siostry misjonarki miłości jako osoby, które poma-
gają chorym i umierającym. „Misyjne kliniki w Papui-Nowej Gwinei” to fi lm, 
który powstał w 2002 r. i pokazuje, jak polski personel medyczny pracujący na 
wyspie niesie pomoc pacjentom. W tym samym roku światło dzienne ujrzała 
inna produkcja Ryszarda Piaska – „Misjonarz”. Film został objęty patronatem 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Przedstawiał losy kolejnej ikony polskiej 
pracy misyjnej – ojca Mariana Żelazka SVD. Werbista swoje powołanie, które 
– jak twierdził – polegało na oddaniu się drugiemu człowiekowi, realizował 
głównie na ulicach Puri w Indiach. Był duszpasterzem ludzi z wyższych kast, 
ale przede wszystkim opiekunem trędowatych. Film pokazuje, jak dzięki wy-
siłkom polskiego misjonarza chorzy na trąd odzyskują godność (Pawłowski 
i Stefaniak 4-7; Borucka 77-79; Kalendarium 201).

W propagowaniu wiedzy o misjach Fundacja nie ogranicza się jednak wy-
łącznie do działalności fi lmowej. Już w 1994 r. w Auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu został zorganizowany koncert dla członków 
i sympatyków „Redemptoris Missio”. Także takie wydarzenia są okazją do 
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przybliżania uczestnikom losów polskich misjonarzy na całym świecie. Fun-
dacja przyznaje również medal „Tym, którzy czynią dobro” osobom, które 
propagują działalność charytatywną i humanitarną. Kawalerami tego medalu 
zostali m.in. prof. Stefan Stuligrosz, dyrygent chóru „Poznańskie Słowiki”, 
a także ks. Wojciech Łazewski – ówczesny dyrektor Caritas Polska. Koncer-
ty, połączone z galą wręczenia nagrody, organizowane są do dziś. W 2017 r. 
nagrodę otrzymała s. Mirosława Góra SNMP (Pawłowski i Stefaniak 4-7; Bo-
rucka 80-86; Walkowiak i Rehlis 1998, 1-2; Drozdowicz 1-2; Zaradniak 1-2; 
Owczarzak 24; 10 lat działalności Fundacji 1-2; Koncert pod hasłem ‘Stop 
malaria now!; Koncert charytatywny 3).

Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą. Od 1994 r. wydawa-
ny jest „Raport”, czyli Biuletyn Informacyjny Członków i Sympatyków Fun-
dacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Do przyjaciół Fundacji 
trafi a on listownie i jest dostępny w wersji internetowej. Jest bogato ilustro-
wany i odgrywa ważną rolę informacyjną dla wszystkich zainteresowanych 
działalnością misyjną. Do końca 2017 r. wydano 80 numerów. W ciągu 23 lat 
„Raport” miał kilku redaktorów. Pierwszych 27 numerów zredagował N. Reh-
lis. Głównym redaktorem numerów 28-44 był M. Cofta. Zmianie uległo także 
miejsce druku, na M-Druk Wągrowiec. „Raport” numer 46., 47. i 48. zredago-
wała A. Kurkowiak, a 49. – A. Lipińska. Pozostałe A. Tarajkowska oraz J. Pal-
czewska-Janiec (Borucka 86-88).

Nieco młodszy jest z kolei kwartalnik „Medicus Mundi Polonia” publi-
kowany od 2001 r. Po siedmiu latach wydawania „Raportu” zarząd Funda-
cji doszedł do wniosku, że istnieje potrzeba poświęcenia uwagi problemom 
zdrowotnym krajów Trzeciego Świata. Kwartalnik ma przekazywać ważne in-
formacje o zdrowiu publicznym, a zwłaszcza dotyczące epidemiologii chorób 
tropikalnych i pasożytniczych. Dotyka to oczywiście problemów, z którymi 
na co dzień spotykają się osoby pracujące w krajach misyjnych. Każdy nu-
mer kilkunastostronicowego periodyku skupia się na aktualnościach ze świa-
ta Fundacji oraz tych publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. 
Kwartalnik wydawany jest w nakładzie około tysiąca egzemplarzy i trafi a 
głównie do zakonów i placówek misyjnych oraz Centrum Formacji Misyjnej. 
Od 2001 r. redaktorem „Medicus Mundi Polonia” był prof. Z. Pawłowski, na-
stępnie w roku 2015 prof. A. Magowska, a od roku 2016 prof. J. Marcinkow-
ski (Borucka 88-90; Wrzos 347-350). 

Z kolei „Annales Misiologici Posnanienses” to przedwojenne czasopismo. 
Jego dzieje łączą historię rozwoju misjologii w Polsce z aktualną działalnością 
na rzecz misji, którą realizuje Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio”. Jako pierwsze czasopismo poświęcone zagadnieniom misji, ukazało 
się po raz pierwszy w 1928 r. pod tytułem „Roczniki Związku Akademickich 
Kół Misyjnych w Polsce”. Redaktorem pierwszego numeru był Stefan Abt. 
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Czasopismo nieprzypadkowo wydawane było w Poznaniu. Tam bowiem mie-
ścił się Zarząd Akademickich Kół Misyjnych. Rocznik zawiera głębokie roz-
ważania z zakresu teologii misji, oparte na dokumentach Magisterium Kościo-
ła, wywiady, elementy religiologii i kulturoznawstwa, wiele miejsca poświęca 
także na aktualne wydarzenia w różnych ośrodkach misyjnych w kraju i za 
granicą. Kontynuacja tradycji wydawania najstarszego czasopisma misyjnego 
w Polsce została zachowana dzięki pomocy Fundacji, która od 2000 r. dofi -
nansowuje tę publikację. Dziś pismo publikowane jest przez Wydział Teolo-
giczny UAM i znajduje się na liście czasopism naukowych. Do redaktorów 
naczelnych „Annales Misiologici Posnanienses” należą: Stefan Abt, Zyg-
munt Ołyński, Wanda Błeńska, Kazimierz Kapitańczyk, Kazimierz Kowalski, 
ks. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj OMI, ks. Feliks Lenort, Paweł Zając 
OMI, Piotr Piasecki OMI (Pawłowski i Stefaniak 4-6; Borucka 90-91; Wrzos 
463-468; Szafran-Bartoszek 265-291). 

„Redemptoris Missio” wydało również reprint „Jednodniówki” z 1927 r., 
czyli polsko-francuskiej broszury w formie albumu. „Jednodniówka” ukazała 
się pod redakcją ks. Kazimierza Bajerowicza. Zagadnienia wstępne obejmują 
dział ilustracyjny, prezentujący wizerunki i biografi e członków komitetu ho-
norowego oraz wykonawczego, dalej redaktorów i korespondentów, grupę kół 
akademickich i na końcu głoszących referaty. W 80. rocznicę pierwszego wy-
dania „Jednodniówki”, z uwagi na historyczno-misyjny charakter tej broszury, 
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” postanowiła dofi nan-
sować, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, reprint cyfrowy tejże publikacji. 

Ważnym elementem działalności informującej i propagującej misje jest 
funkcjonująca strona internetowa Fundacji: http://www.medicus.ump.edu.pl, 
jak i „Medicus Mundi Polonia” (http://www.wkn.com.pl/czasopisma/medicus- 
mundi-international) i „Annales Misiologici Posnanienses” (http://annalesmp.
amu.edu.pl) (Pawłowski i Stefaniak 4-6; Borucka 92-93).

Nie mniej ważne od działalności wydawniczej są wystawy i spotkania or-
ganizowane przez Fundację. Są one okazją do przedstawienia osiągnięć, ale 
i problemów, z jakimi spotykają się polscy misjonarze. Fotografi e dokumentu-
jące działalność misyjną cieszą się zazwyczaj dużą popularnością i przyciąga-
ją wielu odbiorców, którzy chcą z bliska przyjrzeć się misjom i ewangelizacyj-
nej działalności Kościoła (Pawłowski 2004, 201-222; Walkowiak i Rehlis 1-2; 
Drozdowicz 1-2; Owczarzak 24; Magowska 6-7).

Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” można 
uznać za modelową. Odpowiada założeniom zawartym w akcie fundacyjnym 
i w statucie. Ze względu na to, że jest to świecka fundacja, nie prowadzi ona 
bezpośredniej ewangelizacji misyjnej przygotowującej do przyjęcia sakra-
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mentów i sakramentalnej, ale pośrednią przez urzeczywistnianie Ewangelii, 
przez pomoc medyczną, a także humanitarną, współudział w przygotowaniu 
misjonarzy do ich pracy w tropikach tudzież informację misyjną.

3. Wnioski pastoralne dotyczące 
aktualnego zaangażowania misyjnego Fundacji

Ze względu na specyfi kę Fundacji, którą w dużej mierze stworzyły osoby 
świeckie i które jako takie stanowią o formach jej aktywności, jej profi l dzia-
łalności nie jest bezpośrednio związany z pracą duszpasterską. Jej funkcjono-
wanie pośrednio ma wpływ na tę działalność i jest prowadzone w łączności 
z nauczaniem Kościoła oraz Kościołem instytucjonalnym.

Zauważalne są akcje związane z pośrednią ewangelizacją misyjną, które 
należy kontynuować. Szczególnie chodzi o prowadzone w Centrum Forma-
cji Misyjnej przygotowanie medyczne misjonarzy do ich działalności przed 
pierwszymi wyjazdami, a także w okresie ich urlopów. Fundacja powinna na-
dal prowadzić działania przypominające im wiedzę dotyczącą profi laktyki me-
dycznej, jak i podstawowej opieki medycznej. Podobnie warto przygotowywać 
świeckich misjonarzy oraz wolontariuszy misyjnych. Jeśli chodzi o medycz-
nych wolontariuszy misyjnych udających się na krótkie pobyty, należy do 
ich przygotowania wyjazdowego włączyć elementy formacji chrześcijańskiej 
i misjologicznej. Tak przygotowane osoby lepiej odnajdują się w rzeczywisto-
ści misyjnej i biorą udział w życiu religijnym misji. Brak tego przygotowania 
w konsekwencji może prowadzić do obniżenia skuteczności działań na styku 
medycyny i ewangelizacji na misjach. Gdy wyjazdy medyczne dotyczą po-
jedynczych osób, nie należy rezygnować z ich autorskiego, indywidualnego 
przygotowania. Jednym z jego elementów, poza misjologicznymi, powinny 
być aspekty bioetyki medycznej.

W wysyłanie materiałów medycznych, pomocy humanitarnej, prowadzo-
ne akcje społeczne, które należy rozwijać, warto włączyć parafi e. Pozwoli to 
z jednej strony pozyskać kolejnych darczyńców i dary, ale także bardziej włą-
czyć parafi e w działalność misyjną Kościoła i współodpowiedzialność za mi-
sje. Parafi e mogą również być miejscem pozyskiwania wolontariuszy.

Z punktu widzenia pastoralnego warto uzupełnić podejmowaną refl eksję 
naukową na łamach czasopism o wątki misjologiczne i opis wpływu świad-
czonej pomocy humanitarnej, medycznej na przekonujące głoszenie Dobrej 
Nowiny, także w publikacjach dotyczących medycyny. Warto też, aby Funda-
cja włączyła się w rozpoczęte procesy beatyfi kacyjne dr Wandy Błeńskiej oraz 
o. Mariana Żalazka SVD, szerzenie ich myśli, kultu, a także włączenie ich 
przykładu życia w formację duchową jej pracowników i wolontariuszy.
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Do tej pory na wolontariat misyjny były wysyłane osoby z doświadcze-
niem medycznym bądź studenci ostatnich lat kierunków medycznych. Warto 
rozszerzyć krąg osób wyjeżdżających o studentów lat młodszych i ewentual-
nie w przyszłości o studentów innych kierunków niż medyczne. Należy tak-
że wykorzystać czas ich pobytu na misjach, aby podczas organizowanych dla 
nich wówczas spotkań formacyjnych pogłębić ich własną wiarę i zachęcić do 
publikacji czy wystąpień w kościołach, by dzielili się doświadczeniem swojej 
wiary. Wnioski pastoralne zostały sprecyzowane na podstawie: „Paradygma-
tów metodologicznych we współczesnej teologii pastoralnej (Przygoda 31-43; 
Bielecki 223-247, Kamiński).

*

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” rozpoczęła dzia-
łalność 28 maja 1992 r. w Poznaniu, czyli 25 lat temu. Celem niniejszego 
opracowania było przedstawienie genezy Fundacji oraz celów jej działalności 
i ich realizacji w świetle paradygmatu zaangażowania pastoralnego Kościoła 
na rzecz misji oraz na misjach. W analizie została zastosowana badawcza me-
toda analityczno-krytyczna jej funkcjonowania, a także analiza dokumentów 
źródłowych Fundacji. Nasze dociekania miały doprowadzić do odpowiedzi na 
pytanie badawcze: czy Fundacja stworzyła model zaangażowania świeckich 
w działalność misyjną Kościoła, który można powielać w aktualnych zaanga-
żowanych misyjnych Kościoła?

Po przeprowadzonych analizach wydaje się, że genezę Fundacji, reali-
zację zamierzonych jej celów, do których zaliczono: przygotowanie lekarzy, 
pielęgniarek i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tro-
pikalnych; organizowanie pomocy medycznej i materialnej dla ośrodków 
misyjnych; propagowanie wiedzy o pracy, osiągnięciach misjonarzy i leka-
rzy w krajach rozwijających się, możemy uznać za modelowe. Fundacja po-
wstała w wyniku poruszenia misyjnego związanego z wydaniem przez Jana 
Pawła II encykliki „Redemptoris Missio”, misyjnych wyjazdów wolonta-
riackich, śmierci misjonarzy nieprzygotowanych od strony medycznej, przy 
wykorzystaniu zaplecza instytucjonalnego Kliniki Chorób Pasożytniczych 
i Tropikalnych ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu (dziś Uniwersy-
tet Medyczny), Akademickiego Koła Misjologicznego oraz wsparcia Kościo-
ła instytucjonalnego, a także dzisiejszych kandydatów na błogosławionych: 
dr Wandy Błańskiej i o. Mariana Żelazka SVD. Takie podstawy decyzji o po-
wołaniu Fundacji, a zarazem szerokie zaplecze akademicko-eklezjalne dały 
fundamenty jej działalności. Działalność Fundacji na rzecz misji wskazuje na 
realizację postawionych przed nią celów. Konieczne jest jedynie poszerzenie 
współpracy z Kościołem partykularnym (parafi alnym) oraz poprawienie przy-
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gotowania misjologicznego i bioetycznego wyjeżdżających wolontariuszy. 
Działalność Fundacji wydaje się modelowa, jeśli chodzi o udział świeckich 
w eklezjalnym zaangażowaniu misyjnym i może być powielana w innych 
ośrodkach duszpasterskich.

MODELS OF MISSIONARY ASSISTANCE BASED ON THE ORIGIN 
AND 25 YEARS OF FUNCTIONING OF THE FOUNDATION 

OF HUMANITARIAN RELIEF “REDEMPTORIS MISSIO” (1992-2017) – 
AN ANALYSIS OF ITS SOURCE DOCUMENTS AND PERIODICALS

S U M M A RY

The Poznań Foundation of Humanitarian Relief “Redemptoris Missio” originated 
twenty-fi ve years ago. Its mission is to provide professional medical assistance to mis-
sionaries and mission centers. It is the fi rst foundation which involved lay people in 
the missionary activity of the Catholic Church. It was also founded mostly by lay 
people and is still managed by them. Many lay volunteers are also engaged in its 
work. In this study the author describes the genesis of the Foundation and its goals in 
the context of the pastoral paradigm. The analytical-critical method of its functioning 
was analyzed, as well as analysis of the source documents of the foundation. On the 
basis of the foundation’s activities an institutional model of secular involvement in the 
Church’s missionary activity is presented, which can be replicated in other pastoral 
centers.

Słowa kluczowe: misje; model pomocy misyjnej; pomoc medyczna; „Redemptoris 
Missio”

Keywords: mission; model of missionary aid; medical assistance; “Redemptoris Mis-
sio”
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World Religions and Their Missions, ed. by Aaron J. Ghiloni, New York–
Bern–Frankfurt–Berlin–Brussels–Vienna–Oxford–Warsaw, Peter Lang, 2015, 
s. 349.

Z uwagi na rozwój zainteresowania i studiów nad innymi religiami potrzeba nam 
również refl eksji nad ekspansją / misjami innych religii. Redaktor tej książki podjął 
się więc bardzo ważnego i ciekawego zadania. Publikacja została podzielona właści-
wie na trzy części, chociaż formalnie zawiera dwie. Rozdział pierwszy można spokoj-
nie określić jako pierwszą z nich. Wtedy następnych siedem rozdziałów stanowiących 
formalnie część pierwszą można potraktować jako drugą, a dwa ostatnie rozdziały, 
czyli formalnie część druga, może być potraktowana jako część trzecia. Z perspekty-
wy metodycznej chyba taki podział byłby właściwszy. 

Pierwsza część książki albo inaczej rozdział pierwszy, zatytułowany The Varieties 
of Religious Mission (s. 1-14), którego autorem jest sam redaktor naczelny – Aaron 
J. Ghiloni – jest swoistym rozdziałem wprowadzającym. Można go potraktować me-
todologicznie. Traktuje on o różnicach w pojmowaniu przestrzennego rozwoju (mi-
sji) w różnych religiach. Pierwszym zagadnieniem, na jakie musimy zwrócić uwagę 
w takiej książce, jest to, że samo słowo „misje” w odniesieniu do różnych religii jest 
nieprecyzyjne i wieloznaczne. Od mniej więcej czterech wieków pojęcie to związane 
jest bardzo ściśle z zachodnią formą rozszerzania wiary chrześcijańskiej. Jeśli więc 
używamy go w stosunku do innych religii (a nawet do chrześcijaństwa wschodniego), 
jest to pewnego rodzaju działanie antydatujące. Ponadto, wyznawcy nie wszystkich 
religii zgodzą się na używanie tego terminu w odniesieniu do własnej działalności. 
Pomijając jednak kwestie czysto terminologiczne, musimy zauważyć, że w każdej 
religii znajdziemy pewien instynkt zachowania i propagowania własnej tożsamości. 
Autor artykułu przypomina, że Max Müller wprowadził pojęcie „religii misyjnych”, 
takich jak: chrześcijaństwo, islam, hinduizm czy buddyzm. Jednak nawet w innych, 
mniejszych formach religijnych obecne są pewne tendencje do zachowania swej wia-
ry i przekazywania jej dalej innym ludziom. 

Autor artykułu proponuje opracowanie metodologii służącej do analizy „misyj-
ności” różnych religii, opartej na czterech pytaniach. Po pierwsze, wyjaśnić trzeba, 
co rozumiemy przez „misje”. Po drugie, dlaczego dana religia prowadzi swoje 
misje. Po trzecie, jak misje danej religii są prowadzone. W końcu, kto jest odpowie-
dzialny za prowadzenie misji w tradycji danej religii. Są to w pewnym sensie pytania, 
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które powtarzają się również w wielu opracowaniach klasycznej katolickiej teologii 
misji. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ideę metodologiczną. Autor zauważa, 
że wiele studiów nad religiami traktuje je jako rzeczywistości statyczne, tymczasem 
po uwzględnieniu zmian zachodzących we wszystkich religiach powinniśmy je ra-
czej badać jako religie w trakcie przemian albo – jeszcze lepiej – właśnie jako religie 
 misyjne.

Główna część książki (czyli ofi cjalnie pierwsza, a w naszym opisie druga) obej-
muje rozdziały od drugiego do ósmego. Traktuje ona o misjach prowadzonych przez 
siedem różnych tradycji religijnych. Zaskakujące dla niektórych osób może być 
umieszczenie na pierwszym miejscu ateizmu. Decyzję tę tłumaczy przyjęcie przez 
redaktora zasady alfabetycznej kolejności przedstawiania poszczególnych religii. Czy 
ateizm możemy traktować jako religię? Niektórzy sądzą, że tak. Autor tekstu zatytu-
łowanego Atheism (s. 17-45) – Jesse M. Smith – podjął się próby ukazania sposobu 
autopromocji ateizmu. Niektóre praktyki grup ateistycznych są oparte (przynajmniej 
intencjonalnie) na wzorach pochodzących z tradycji religijnych. Istnieją różne ate-
istyczne grupy społeczne, nawet wolontariackie. Odbywają się też pewne niedzielne 
zgromadzenia ateistyczne albo działa tak zwany „kościół ateistyczny”. Na stronie 23 
autor omawianego tekstu użył nawet dość specyfi cznego określenia „ewangelizacja” 
ateistyczna. Pod tym pojęciem kryją się różne formy szerzenia ateizmu przez zorga-
nizowane grupy, które mają niekiedy nawet swoich ministrów czy pastorów. Traktu-
jąc ateizm jako religię, pamiętać trzeba, że czymś innym jest ateizm wybrany wolną 
wolą przez ludzi mających takie przekonania, a czymś innym był ateizm narzucany na 
przykład w niektórych krajach. Ci, którzy go nie przyjmowali, często musieli ponosić 
okrutne konsekwencje, łącznie z utratą życia. Wydaje się więc, że w przypadku ana-
lizowanej doktryny trudno mówić o „misji” czy nawet o prozelityzmie ateistycznym. 
Z historii wiemy, jak wiele zła dokonał walczący ateizm, np. w Związku Radziec-
kim, oraz jak brutalne metody stosował. Czy można nazwać ją jednak metodą misyjną 
 ateizmu? 

Kolejną omawianą grupą (religią) jest ruch bahá’i. Artykuł o nim napisał Robin 
Mihishahi (The Baha’i Faith, s. 47-87). Ten, mający islamskie korzenie, ruch staje 
się jednak coraz bardziej niezależny od islamu i został potraktowany tutaj oddzielnie. 
Bahaici, obecni już również w Polsce, też nie używają słów „misja” czy „misyjność”. 
Ważnymi treściami wiary bahá’i (poza monoteizmem pojmowanym nieco inaczej niż 
w chrześcijaństwie) są takie pojęcia, jak np. stopniowe objawienie czy przekonanie 
o zasadniczej jedności różnych religii. Religia ta przypomina również o równości ko-
biet i mężczyzn, a także o harmonii nauki i religii. Jednym z ważnym jej wymiarów 
jest też imperatyw edukacji. Od lat 30. ubiegłego wieku wyznawcy tej religii zaczę-
li organizować planowaną ekspansję swej wiary. Najpierw powstał plan siedmiolet-
ni obejmujący lata 1937-1944, później kolejne. W roku 1963 powstał Powszechny 
Dom Sprawiedliwości (Universal House of Justice), który stał się centralnym orga-
nem ruchu misyjnego bahá’i. O tempie jego rozwoju może świadczyć wzrost liczby 
wyznawców z ok. 200 tys. jeszcze w latach 50. XX w. do ok. 4,5 mln 30 lat póź-
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niej. W tym czasie proporcja wyznawców mieszkających poza Iranem wzrosła z 6% 
w 1954 r. do ok. 94% w 1988 r. Paradygmat tak szybkiego rozwoju był nie do utrzy-
mania. Niewielu „nawróconych” znało podstawy wiary. Wobec tego wzorcowe dla 
ich rozwoju stało się doświadczenie kolumbijskie – pracy w małych grupach (metoda 
zwana „Instytutem Ruhi”). W roku 2000 ten program edukacyjno-formacyjny został 
uznany przez Powszechny Dom Sprawiedliwości za wzór „działalności misyjnej” 
bahaitów. Do roku 2010 ok. 350 tys. osób ukończyło przynajmniej jeden z kursów 
prowadzonych tą metodą, a 70 tys. zdobyło tytuł instruktora tej metody. Jakiś kontakt 
z nią miało ok. pół miliona osób. Największą popularność kursy te mają w takich 
krajach, jak: Demokratyczna Republika Konga, Indie, Kenia, Malezja, Nepal, wyspy 
Pacyfi ku, Papua-Nowa Gwinea, Tanzania czy Zambia. Ponieważ w bahá’i nie ma du-
chownych, więc odpowiedzialność za propagowanie wiary spoczywa na każdym wy-
znawcy. Rozwój „misyjny” bahaitów stanowi ciekawy przypadek. Ponieważ jednak 
„religia” ta powstała dopiero w drugiej połowie XIX w., więc z perspektywy ekspan-
sji (misyjnej) musimy powiedzieć, że jest stale w swoim pierwszym etapie rozwoju. 
Trudno więc zauważyć jakieś zmiany w podejściu bahaitów do postrzegania metod 
rozszerzania się w innych warunkach kulturowych. 

Czwarty, kolejny rozdział książki traktuje o buddyzmie. Autorem tej części jest 
Glenys Eddy (Buddhism, s. 89-121). Mówiąc o buddyzmie, trzeba pamiętać, że ist-
nieją w nim trzy zasadnicze tradycje: terawada (hinajana), mahajana oraz wadźrajana, 
czyli „wozy” mały, duży i diamentowy. Choć ten ostatni rozwinął się z mahajany, dziś 
praktycznie uznawany jest za niezależną, trzecią gałąź buddyzmu. Klasycznie traktu-
je się buddyzm (wraz z chrześcijaństwem i islamem) jako religie światowe; chociaż 
oczywiście ma korzenie geografi czno-kulturowe, to jednak dziś jego zasięg nie jest 
już ograniczony do regionu, z którego się wywodzi. Mamy już kilka dobrych opraco-
wań dotyczących „misji” buddyjskich. Choć sami wyznawcy tej religii nie używają 
słowa „misje”, istnieje wśród nich mocne przekonanie o konieczności przekazywania 
dharmy. Mówi się o tym już od samego początku przedstawionego w opowiadaniu 
o oświeceniu Buddy i we wskazówkach, jakie pozostawił swoim pierwszym uczniom. 
Tradycja „misji” buddyjskich jako przekazywania prawa dharmy zawarta jest już 
w kanonie palijskim. We współczesnej literaturze nawrócenie na buddyzm i decyzja, 
by stać się jego wyznawcą, ukazywana jest jako ucieczka od pogubionego świata. 
Wśród wielu współczesnych ruchów buddyjskich jedynie ruch Soka Gakkai stosu-
je „agresywną” technikę nawracania. Zasadniczo buddyści utrzymują, że Najwyższa 
Prawda może być znaleziona wewnątrz własnej tradycji, choć jednocześnie uznają, że 
istnieją różne poziomy znajdowania tej prawdy. Ponieważ w omawianej doktrynie nie 
ma sytuacji, którą byśmy nazwali po chrześcijańsku „herezją”, nie trzeba więc „bro-
nić” dharmy z perspektywy doktrynalnej. Jest to sytuacja ciekawa, zwłaszcza w od-
niesieniu do chrześcijańskiej koncepcji „inkulturacji”. Buddyzm bardzo łatwo adaptu-
je się do innych tradycji, również kulturowych i religijnych. Stanowi to oczywiście 
wyzwanie zarówno dla samego buddyzmu, jak i dla tradycji przyjmującej „misjona-
rzy” buddyjskich. Integrowanie się z innymi religiami i kulturami prowadzi do prze-
konania, że buddyzm istnieje wspólnie z wszystkimi innymi systemami religijnymi. 
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Proces ten, podobnie jak w przypadku inkulturacji, zakłada dwie strony: „przyjęcie” 
przez kulturę goszczącą (pewnych form buddyzmu), jak też swoistą transplantację 
buddyzmu w nowy kontekst kulturowy i religijny. Na przykład w krajach azjatyc-
kich, gdzie buddyzm dominuje, ukazuje się to na różnych poziomach wierzeń i prak-
tyk związanych zarówno ze sprawami egzystencjalnymi, jak i z celami soteriologicz-
nymi. Mówi się więc o buddyzmie nirwany dla elit, o buddyzmie karmicznym czy 
wręcz o buddyzmie magicznym dla mas żyjących w krajach o kulturze  buddyjskiej. 

Pamiętać trzeba, że pojęcie „misji buddyjskich” to sztuczna konstrukcja koncep-
cyjna, która zrodziła się w świecie zachodnim. Posługiwanie się nią jest odpowiedzią 
na dialog buddyjsko-chrześcijański. Oczywiście już przeszłości buddyzm rozszerzał 
swój wpływ najpierw z Indii na południowo-wschodnią Azję, Indonezję, Afganistan, 
Pakistan, Azję Centralną, Chiny, Koreę czy Japonię. Historia planowanej transplanta-
cji buddyzmu zaczyna się na szeroką skalę od działalności cesarza Aśoki, który około 
roku 247 przed Chr. wysłał pierwszych posłańców na Sri Lankę. W przypadku Mon-
golii możemy mówić o dwóch falach działalności misyjnej, w IV w. po Chrystusie 
oraz XVI-XVII w. Mówiąc o takich krajach, jak: Chiny, Mongolia czy Tybet, trzeba 
pamiętać, że buddyzm stale współistnieje tam z innymi religiami. Jest to więc swoisty 
buddyzm „relacyjny” z innymi religiami. Ponadto pozostaje w relacji z innymi forma-
mi buddyzmu, np. buddyzm Mongolii był duchowo zależny od buddyzmu, który zo-
stał przyjęty z Tybetu. Współcześnie możemy mówić o nowej epoce misyjnej w oma-
wianej religii. Od czasu założenia w 1891 r. Maha Bodhi Society zaczęło się bardziej 
zorganizowane szerzenie buddyzmu. Na przykład Stowarzyszenie Misji Buddyjskiej 
w Niemczech zostało założone w 1903 r. Na współczesne upowszechnianie się bud-
dyzmu trzeba jednak patrzeć również w perspektywie wielkich migracji. Zasadniczo 
chodzi o przekazanie znajomości dharmy, która wyzwala z cierpień spowodowanych 
ignorancją. Z drugiej strony, porównując strategie adaptacyjne buddyzmu, widzimy, 
że jedną z ciekawszych cech „misji” buddyjskich jest wielka zdolność tłumaczenia 
tekstów. Kupcy przemieszczający się Szlakiem Jedwabnym od Morza Śródziemnego 
do Chin uczyli się języków dla celów komercyjnych. Tym bardziej motywowało to 
mnichów do podobnej działalności. Mnisi buddyjscy odgrywali nie tylko rolę nauczy-
cieli dharmy, ale również emisariuszy, dyplomatów czy nawet polityków. Wydaje 
się, że można tu znaleźć wiele analogii do działań podejmowanych przez misjonarzy 
chrześcijańskich.

Kolejny, poświęcony misjom chrześcijańskim, rozdział omawianej publikacji 
budzi najwięcej zastrzeżeń z perspektywy misjologii katolickiej (Wendi Sargeant, 
Christianity, s. 123-152). Wydaje się, że został napisany z perspektywy nie do końca 
chrześcijańskiej, a przynajmniej nie katolickiej, chociaż odwołuje się do dokumen-
tów katolickich. Znajdujemy, co prawda, cytaty z papieża Pawła VI czy wspomnie-
nie ewangelizacji Anglii. Właściwie cały artykuł jest pisany bardziej z perspektywy 
protestanckiej, a autorka częściej wspomina bliższych jej teologów protestanckich. 
W zasadniczej części rozdziału wymienia sześć wymiarów misji chrześcijańskich, ja-
kimi są: (1) kult – liturgia, (2) świadectwo, (3) służba – posługa, (4) wspólnota – ko-
munia, (5) głoszenie – przepowiadanie i (6) nauczanie. Taki podział ma oczywiście 
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uzasadnienie, ale w tym rozdziale najbardziej brakuje skróconej historii misji. Jest, co 
prawda, mała część poświęcona zarysowi historycznemu, ale ma ona charakter wy-
biórczy. Dobrze, że autorka wspomniała o starożytnych misjach wschodnich. Dziwi 
uznanie krucjat za metodę misyjną. W proporcji do innych działań poświęcono im 
sporo miejsca. Autorka nadmienia o misjach średniowiecznych zakonów, jak domi-
nikanie i franciszkanie czy później jezuici. Cytując znaną misjolożkę Danę Roberts, 
zauważa ważne dzieło tłumaczenia Biblii w historii misji protestanckich. Wydaje się 
jednak, że został pominięty wielki ruch misyjny XIX w. Z drugiej strony dobrze, że 
autorka wspomniała o misjonarzach protestanckich, np. niemieckich pietystach, oraz 
o udziale misjonarzy świeckich. Odnotowała też ważne hasło lat 80. i 90. XIX w.: 
„ewangelizacja świata w tym pokoleniu”. Zauważa też, że wielu misjonarzy miało 
słabe przygotowanie merytoryczne. Ich wielki entuzjazm skutkował licznymi błędami 
(o czym już autorka nie wspomniała). Dobrze, że omówiła też Światową Konferencję 
Misyjną, która odbyła się w Edynburgu w 1910 r. Zauważyła również, że współcześ-
nie najprężniejszą misyjnie grupą są członkowie wspólnot pentekostalnych. Obecnie 
coraz większe znaczenie w działalności misyjnej ma posługa społeczna, co wiąże się 
z zakończeniem europejskiej epoki kolonialnej. Część instytucji misyjnych, jak szko-
ły czy szpitale, została przejęta przez rządy narodowe. Współcześnie coraz więcej 
uwagi poświęca się takim zagadnieniom, jak: sprawiedliwość, pokój, integralność 
stworzenia, dialog międzyreligijny, inkulturacja, globalizacja, migracje czy również 
obecność kobiet na misjach. W tekście pojawiają się także pewne drobne błędy, jak na 
przykład informacja o tym, że św. Augustyn był teologiem średniowiecznym (s. 148).

Rozdział szósty poświęcony jest hinduizmowi (Ferdinando Sardella, Hinduism, 
s. 153-181). Mówiąc o tej religii, bardziej nawet niż w przypadku buddyzmu, pamię-
tać trzeba, że właściwie nie jest to jedna religia, ale dość złożona grupa tradycji religij-
nych, które kształtują się od ponad 5000 lat. Zawiera ona m.in. sześć ortodoksyjnych 
szkół fi lozofi cznych. Choć ta tradycja jest długa, to jednak sam termin „hinduizm” 
jest dość współczesny (funkcjonuje od dwóch wieków). Wielu naukowców używa 
raczej precyzyjniejszych terminów, takich jak na przykład: wisznuizm, siwaizm czy 
siaktyzm. Sanatana dharma jest swoistym paralelnym określeniem religii. Powstało 
ono jednak w innym świecie pojęć, w którym nie było pojęcia „misji”. Zrodziło się 
w wyniku spotkania z islamem i później chrześcijaństwem w okresie kolonialnym. 
Wtedy też powstało pojęcie „rekonwersji” (‘z powrotem na hinduizm’), które było 
promowane zwłaszcza przez ruch Aria Samaj. Pewne ślady języka „misyjnego” zna-
leźć można już w Rigwedzie, która mówi o „czynieniu świata aryjskim”. W czasach 
islamskich rządów w Indiach (ok. 1100-1857) hinduizm przetrwał dzięki podziałowi 
społeczeństwa na kasty i dzięki temu zachował swoją tożsamość. W związku z poja-
wieniem się misji chrześcijańskich w Indiach powstawały takie „misje” hinduistycz-
ne jak Brahma Samaj założona przez Ram Mohana Roja w 1828 r. albo Misja Ra-
makriszny założona przez Swamiego Wiwekanandę w 1897 r. Hinduizm, zwłaszcza 
w nurcie bhakti, postrzega nawrócenie nie tyle w kontekście zmiany jednej religii na 
drugą, ile bardziej jako ścieżkę kierującą do wyższej hierarchii lub bardziej zaawan-
sowanego stanu świadomości. W tym sensie „misje” hinduistyczne są rozumiane jako 
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uświadomienie uśpionej zdolności atmana, aby kochać i być kochanym w komunii 
z Bogiem. 

Misje hinduskie w czasach kolonialnych rozwijały się w relacji do innych „mi-
sji”. Jedną z bardziej znanych postaci w tym nurcie był Śankara. Zaadoptował on 
buddyjski system dobrze ustrukturyzowanych instytucji monastycznych, który póź-
niej przydał się bardzo do konsolidacji hinduizmu w epoce postbuddyjskiej. Od mi-
sji chrześcijańskich okresu kolonialnego hinduizm przejął szeroko rozwinięte stoso-
wanie współczesnych instytucji religijnych, służących zwłaszcza takim dziełom, jak 
praca społeczna czy humanitarna, a także otwarty dostęp do edukacji. O tych wyzwa-
niach mówił wprost Swami Vivekanada podczas swej przemowy w Madras w 1897 r. 
Podkreślał, że trzeba stosować te środki, aby „podbić” świat przez hinduską ducho-
wość i fi lozofi ę. Proponował, aby zamiast wyrzeczenia propagowanego przez instytu-
cje monastyczne promować zaangażowanie w społeczeństwo i działania praktyczne. 
Wszystko to było oparte na nowym podejściu do Wedanty. Innym przykładem ini-
cjatora misji hinduskich może być postać Bhaktisiddhanty Sarvatiego, odnowiciela 
ruchu Gaudia, który jeszcze przed II wojną światową dotarł do Londynu i Berlina. 
Osoby, które działały w tym ruchu, musiały odpowiedzieć na trzy wielkie wyzwania. 
Pierwsze stanowiła domena języka. Ponieważ większość tradycyjnej literatury spisa-
na była w sanskrycie i innych językach lokalnych (np. bengali), trzeba ją było prze-
tłumaczyć, przede wszystkim na angielski. Drugie wyzwanie było bardziej hermeneu-
tyczne. Kolonialna (chrześcijańska?) interpretacja historii i tradycji Indii opierała się 
na eurocentrycznych uprzedzeniach. Hinduizm był krytykowany, np. za cześć bóstw, 
niesprawiedliwość kastową, przemoc wobec kobiet i inne. Było to spowodowane pró-
bą usprawiedliwienia systemu kolonialnego i koniecznością „ucywilizowania” hin-
dusów. Trzeba to było zmienić. Trzecim wielkim wyzwaniem były różnice kulturowe 
i rytualne, np. dotyczące wzajemnych relacji płci, czystości jedzenia, diety itd. Wśród 
najbardziej znanych postaci współczesnego hinduizmu, swoistych „misjonarzy” wy-
mienić można: Rammohana Roya, Swamiego Vivekanandę czy A.C. Bhaktivedantę 
Swamiego. Działalność tego ostatniego, zwłaszcza w ruchu, który powstał z jego in-
spiracji, czyli ISKCON (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny), jest 
znana również w Polsce. Poza nimi trzeba też wspomnieć swoistych hinduskich mi-
sjonarzy z Zachodu, z których inspiracji powstało np. Towarzystwo Teozofi czne. Ist-
nieją też takie ruchy, jak: Towarzystwo Wedanty, Medytacja Transcendentalna, Brah-
ma Kumaris, Arja Samaj czy różne towarzystwa szerzenia jogi. 

Warto przyjrzeć się bliżej historii „misji” hinduskich. Szkoda, że autor nie po-
święcił temu zagadnieniu więcej miejsca. Choć hinduizm wpierw rozwijał się w Azji 
Południowej, to jednak od I w. po Chr. wzdłuż linii handlowych docierał do Azji Połu-
dniowowschodniej do takich krajów, jak: Kambodża, Wietnam czy Indonezja. Warto 
wspomnieć, że największy kompleks świątynny na świecie – Angkor Wat w staro-
żytnym imperium Khmerów w Kambodży – był pierwotnie świątynią wisznuistycz-
ną, zanim został buddyjską. Podsumowując „misje” hinduskie, można stwierdzić, że 
znaczenie hinduizmu nie zmniejsza się we współczesnym świecie. Z powodu awer-
sji do słowa „nawrócenie”, spowodowanej negatywnymi skojarzeniami z działalno-
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ścią chrześcijańską, buddyjską i muzułmańską, hinduizm mówi bardziej o osobistej 
„transformacji świadomości”, co jednak sprowadza się prawie do tego samego. 

Rozdział siódmy traktuje o misjach w islamie (Mehmet Ozalp, Islam, s. 183-213). 
Prorok Mahomet przez pierwszych 13 lat głosił islam w Mekce, wywołując wielki 
opór i doświadczając wręcz prześladowań. Ten okres cechuje się bardzo zindywidu-
alizowanym przepowiadaniem. Mahomet rzekomo odwiedzał namiot za namiotem, 
głosząc nową religię. Piętnaście razy został wyśmiany, aż w 16. udało mu się spotkać 
słuchacza. Drugi okres rozpoczął się od ucieczki ze współwyznawcami do Medyny 
w roku 622. To właśnie wydarzenie oznacza początek kalendarza muzułmańskiego. 
Wtedy Mahomet najpierw mocno zorganizował wspólnotę. Później, po nieudanej pró-
bie relacji pokojowych, rozpoczął się czas wojen. W tradycji muzułmańskiej jednak 
utrzymuje się, że zasadniczymi „misjonarzami” islamu byli uczeni, uczciwi handla-
rze, wielcy asceci i święci mężczyźni oraz kobiety żyjący w różnych okolicznościach 
społeczno-politycznych. „Misje” muzułmańskie opierają się raczej na niezorganizo-
wanym odgórnie i bardziej spontanicznym działaniu muzułmanów jako przedstawi-
cieli wiary. Pojęciem podobnym do chrześcijańskich misji jest muzułmański termin 
da’wah oznaczające obowiązek szerzenia wiary. Słowo to oznacza w języku arabskim 
‘nazywać’, ‘wzywać’, ‘zaprosić do świętowania’, a także ‘propagować’. Charakte-
ryzuje się ono mocnym zobowiązaniem do szerzenia wiary. Istnieje też wiele innych 
słów o podobnym znaczeniu. Chociaż współcześnie szerzenie islamu kojarzy się 
z przemocą, walką i wojną, to jednak prorok zalecał, aby islam rozszerzany był przez 
sprawiedliwych muzułmanów, ascetów, świętych mężczyzn i kobiety, a także przez 
uczonych. Religia powinna być przekonująca dla tych, którzy postrzegają wiarę prak-
tykujących muzułmanów. Zasadniczo każdy z nich jest odpowiedzialny za jej szerze-
nie, jest jednak pewna specjalna grupa, która ma się temu poświęcać w pełni. Do tej 
kategorii wlicza się imamów, zaangażowanych w przepowiadanie oraz w nauczanie. 

Perspektywa geografi czna pokazuje, że upowszechnianie islamu odbywało się 
głównie za pomocą miecza. Na niektórych terenach miejscowa ludność odkrywała 
jednak w panowaniu islamu zasady bardziej tolerancyjne niż w Bizancjum czy im-
perium perskim. Niekiedy nawet wspólnoty żydowskie lub chrześcijańskie pomagały 
muzułmanom w ich podbojach. Wśród wczesnych propagatorów islamu wspomina 
się Ayyasha, który nawrócił Jemeńczyków. Współtowarzysze proroka przyczynili się 
do rozszerzenia islamu na resztę Bliskiego Wschodu, Persji i północnej Afryki w cią-
gu pół wieku po śmierci Mahometa. Później zniewoleni muzułmańscy rzemieślnicy 
przyczyniali się do nawrócenia Mongołów, którzy ponieśli islam w głąb Azji. Mi-
styk sufi  i poeta Khoja Ahmet Yassawi (1093-1166) miał wielki wkład w islamizację 
ludów turkijskich. W Indiach obecność islamska została ugruntowana przez afgań-
skich i tureckich wojowników, którzy po podboju ustanowili sułtanat Delhi w 1206 r. 
Również w rejonie Azji i Pacyfi ku konwersje były następstwem ruchu komercyjnego 
i często efektem oddziaływania sufi ch. 

Współczesne islamskie ruchy odnowy rozwijają się w dwóch kierunkach. Ruchy 
„odgórne” są bardziej polityczne. Chcą dokonać zmian społecznych i w ten sposób 
 islamizować poprzez sprawowanie władzy. Często posługują się przemocą. Ruchy 
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„oddolne” są bardziej duchowe i społeczne. Propagują ideę przemiany duchowej jed-
nostek, która może dokonać zmian społecznych. Mają one charakter bardziej maso-
wy. W 1988 r. 17 organizacji współpracowało w utworzeniu Światowej Islamskiej 
Rady Przepowiadania i Pomocy. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tego 
drugiego nurtu jest ruch Fethullaha Gülena. Poprzez diasporę muzułmańską nurt ten 
jest obecny w wielu krajach. Dziś jedna trzecia muzułmanów żyje właśnie jako mniej-
szości. Pomimo różnych negatywnych przykładów stopniowo coraz więcej muzułma-
nów stara się praktykować islam jako wysiłek osobisty i działalność społeczną. 

Ósmy, ostatni rozdział z tej podstawowej części poświęcony jest przedstawieniu 
„misji” w perspektywie mormonów (David Golding, Mormonism, s. 215-262). Moż-
na powiedzieć, że wśród mormonów nastąpiła pewna zmiana w postrzeganiu misji, 
od perspektywy końca świata do osobistego zbawienia. Mówiąc bardziej teologicz-
nie, można ją określić jako zmianę z orientacji eschatologicznej na soteriologiczną. 
W latach 90. XIX w. liderzy ruchu rozciągnęli rozumienie misji mormońskich na cały 
świat, wzywając młodych ludzi do tej posługi i kierując po raz pierwszy do niej rów-
nież kobiety. Współcześnie mówi się, że każdy mormon jest misjonarzem. Dzisiaj 
dość powszechnie rozpoznawane na ulicach są postaci misjonarzy w wieku około 
20 lat, w sportowym ubraniu, białej koszuli z czarnym krawatem, z czarną tabliczką 
z imieniem i posługą. Często pojawiają się na naszych ulicach. Niewiele z doświad-
czeń mormonów czy – jak sami o sobie mówią – przedstawicieli Kościoła Wszystkich 
Świętych Dni Ostatnich jest tak powszechnych, jak właśnie misje. Formalnie mormo-
ni nie angażują się w refl eksję misjologiczną, ale ich sposób działania może stanowić 
dla niej inspirację. W ciągu ostatniego półwiecza wielu młodych ludzi udało się na 
roczne (lub dwuletnie) doświadczenie, które stało się dla nich swoistym „rytem przej-
ścia”. Dzisiaj, zniechęceni małą skutecznością chodzenia od drzwi do drzwi, dość czę-
sto mormoni angażują się w głoszenie swej wiary za pomocą mediów cyfrowych, np. 
Facebooka. Patrząc na rozwój rozumienia „misji” tej wspólnoty, można zauważyć, że 
z czasem oczekiwanie eschatologiczne przemieniło się w bardziej klasyczną motywa-
cję obowiązku głoszenia Ewangelii i zapraszania słuchaczy do uwierzenia. Z powodu 
swoistego rozumienia chrztu za zmarłych mormoni bardzo rozwinęli dziedzinę badań 
genealogicznych, stając się w niej niekwestionowanymi liderami. Od połowy XX w. 
asystowali przy dziele mikrofi lmowania wielu archiwów, również kościelnych. Gdy 
w latach 90. XX w. rozwinęła się technologia cyfrowa, wiele z tych archiwów zosta-
ło zdigitalizowanych. Dziś ich strona Family Search chlubi się największą kolekcją 
historii rodzinnych. Trudno jednak powiedzieć, czy jest to ich metoda misyjna, czy 
raczej skutek ich przekonań.

Dwa ostatnie rozdziały recenzowanej książki tworzą jakby trzecią (choć ofi cjal-
nie nazwaną „drugą”) jej część. Pierwszy z nich, czyli rozdział dziewiąty, autorstwa 
Aarona J. Ghiloniego (redaktora całości) jest próbą opracowania metodologicznych 
podstaw komparatystycznego studium misji. Nawet jeśli można mieć zastrzeżenia do 
pewnych propozycji autora, sam pomysł zasługuje na wielkie uznanie. Ghiloni uka-
zuje, że żyjemy nie tylko w czasach pluralizmu religijnego, ale również pluralizmu 
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misji. Takie tradycyjne określenia jak „religie misyjne” czy „niemisyjne” stają się 
podstawowym punktem odniesienia komparystycznego studium religii. Różnorod-
ność prowadzenia misji zakłada też różnorodność ich rozumienia. Nawet wewnątrz 
tej samej religii mamy duże różnice. Ponadto niektóre religie są mocno związane ze 
swymi terenami i okolicznościami powstania albo pewnymi grupami etnicznymi lub 
też językami czy też formami społeczno-kulturowymi. Z drugiej strony spotykamy 
religie, które rozwinęły się w formy ponadkulturowe, dostosowujące się do różnych 
kultur. Można w pewnym sensie powiedzieć, że religie misyjne przenoszą ortodoksję 
ponad granicami kulturowymi, tak więc nie są kategorią statyczną. Innym pytaniem 
pozostaje kwestia, jak wtedy można porównywać religie. Czy różnią się one między 
sobą, czy wchodzą ze sobą w konfl ikty? Autor tekstu sugeruje cztery pojęcia, które są 
związane z terminem „misje”. Po pierwsze, jest to pewien obowiązek. Po drugie, jest 
to pewien ruch. Po trzecie, jest to pewna metoda komunikacji prawdy. W końcu, po 
czwarte, jest to pewna wspólnota. W tym kontekście trzeba stawiać takie pytania teo-
logiczne, jak: Kim jest misjonarz? Jak się dokonują misje? Dlaczego je prowadzimy? 
Gdzie je prowadzimy?

Warto przemyśleć też tę kwestię, że globalna ekspansja religii nie wyeliminowała 
różnic między nimi, a przekraczanie granic nie zniszczyło ich samych. Mówiąc o mi-
sjach, trzeba brać pod uwagę zdolność różnych religii do „przekładania się” na inne 
języki i kultury (translatability). W sikhizmie (nieomawianym w tej książce) mówi 
się, że Guru Arjan, piąty guru sikhów, polecił uczonym przetłumaczenie hymnów, aby 
mogły być śpiewane w różnych językach. Tłumaczenie tekstów religijnych pozwala 
na przenoszenie idei na różne wspólnoty. Religie misyjne nie tylko przekładają teksty, 
ale także modyfi kują je i nadają im nowe formy, tak aby pasowały do wspólnot, do 
których się udają misjonarze. Elastyczność hermeneutyczna może wspierać świado-
mość międzyreligijną i międzykulturową. 

Ostatni rozdział książki (Brian J. Adams, Mission and Interreligious Dialogue: 
A Deliberative Democratic Framework, s. 307-342) jest pewną metodyczną próbą 
porównania misji i dialogu międzyreligijnego do sytuacji demokracji. Choć próba ta 
oparta na modelu pracy Johna D. Dryzeka opracowanym w jego książce Deliberati-
ve Democracy and Beyond: Liberal, Critics, Contestations (Oxford 2000) może być 
ciekawa z powodów metodycznych i formalnych, to jednak wydaje się, że nie wno-
si wiele do samego pojęcia misji. Jest to opracowanie bardzo socjologiczne, a głów-
nym horyzontem takiej analizy powinna być jednak misjologia / teologia lub religio-
znawstwo. 

Podsumowując krótko całą książkę, należy wyrazić uznanie dla autora za pomysł 
stworzenia misjologii komparatywnej. Można mieć zastrzeżenia do niektórych pro-
pozycji szczegółowych, ale kwestia ta staje przed współczesną misjologią jako jedno 
z większych wyzwań. Jak to zwykle bywa w przypadku prac pionierskich, warto bę-
dzie poprawić wiele treści. Wydaje się, że największym brakiem tej książki jest bar-
dzo słabe opracowanie z perspektywy historycznej. Jednak zastrzeżenie to nie obniża 
znacząco bardzo pozytywnej wartości tej książki. Wydaje się, że współczesny misjo-
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narz powinien być również nauczycielem międzyreligijnym, więc pozycja ta powinna 
znaleźć swoje stałe miejsce zarówno w bibliografi i religioznawczej, jak i misyjnej.

Wojciech Kluj OMI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny



Annales Missiologici Posnanienses t. 22 (2017), s. 167-169
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Kilian Stumpf, The Acta Pekinensia or Historical Records of the Maillard de 
Tournon Legation: First transcribed edition and English annotated transla-
tion. Vol. I: December 1705 – August 1706. Editors Paul Rule, Claudia von 
Collani. Rome, Institutum Historicum Societatis Iesu; Macau, Macau Ricci In-
stitute, 2015 (Monumenta Historica Societatis Iesu. Nova Series 9).

Dziewiąty tom nowej sekcji serii Monumenta Historica Societatis Iesu to owoc 
wspólnej inicjatywy wydawniczej Macau Ricci Institute oraz rzymskiego Institutum 
Historicum Societatis Iesu. Kuratorami publikacji są znani sinolodzy Paul Rule i Clau-
dia von Collani, ale w jej przygotowaniu uczestniczyło też kilka innych osób, również 
z Polski. Transkrypcja opublikowanego tutaj łacińskiego tekstu to dzieło absolwentek 
fi lologii klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Ewy Jarma-
kowskiej, Moniki Miazek-Męczyńskiej i Katarzyny Prychitko, zaś jego tłumaczenia 
na język angielski dokonali australijscy jezuici Ian Falconer i Joseph Holland.

Pokaźnych rozmiarów tom (CLXX + 736 ss.) to zaledwie część większego pro-
jektu: zawiera tłumaczenie na angielski pierwszych 400 stron znanego, choć nigdy 
nieopublikowanego rękopisu tzw. Acta Pekinensisa (niewielki fragment, odpowiada-
jący stronom 82-92 obecnej książki, wydał w łacińskim oryginale Francis A. Rou-
leau: „Maillard de Tournon Papal Legate at the Court of Peking. The First Imperi-
al Audience [31 December 1705]” Archivum Historicum Societatis Iesu 31 [1962], 
ss. 264-323). Obecna publikacja to zatem mniej niż jedna trzecia rękopisu przecho-
wywanego w Rzymskim Archiwum Towarzystwa Jezusowego pod sygnaturą ARSI, 
Jap. Sin. 138, liczącego 1467 stron.

Acta to sporządzona przez niemieckiego jezuitę i misjonarza w Chinach Kiliana 
Stumpfa (1655-1720) kompilacja z elementami dossier dokumentującego istotną dla 
sprawy rytów chińskich wizytę, którą w początkach XVIII w. odbył w Państwie Środ-
ka specjalny wysłannik papieski Charles Maillard de Tournon (1668-1710). Stumpf 
pisał po łacinie, ale dołączył do swej kolekcji teksty w innych językach. Genezy jego 
dzieła należy dopatrywać się w fakcie, że jako notariusz papieski musiał dokumento-
wać wizytację rzymskiego purpurata, a jako reprezentant jezuitów był odpowiedzial-
ny za utrzymywanie z nim kontaktu z upoważnienia zakonu. Działał więc niejako 
z podwójnego mandatu, a jego dzieło ma znamiona ofi cjalnej dokumentacji przekaza-
nej do Rzymu celem poinformowania Stolicy Apostolskiej i przełożonych zakonnych 
o tym, co zaszło. 
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Oprócz samego tekstu Acta książka zawiera część wstępną oraz pewne narzędzia, 
które wydawcy oddają do dyspozycji czytelnika celem ułatwienia lektury.

Część wstępna składa się z przedmowy autorstwa Johna O’Malleya (Preface; 
s. III-X) oraz samego wstępu (Introduction; s. XIII-LXXXVIII), który jest wspólnym 
dziełem kuratorów, natomiast do narzędzi ułatwiających korzystanie z publikacji na-
leżą: przypisy, którymi opatrzyli oni tekst raczej dyskretnie (970 przypisów na 712 
stronach książki to niedużo); obszerna, zawierająca również sekcję chińską, bibliogra-
fi a (s. LXXXIX-CXI); lista skrótów (s. CXIII-CXV); angielskie tłumaczenie tytułów 
poszczególnych części dzieła i adnotacji na marginesie rękopisu (s. CXVIII-CLXI); 
indeks osób, pojęć i niektórych nazw geografi cznych (s. 715-736). Ponadto do książki 
dołączono CD z cyfrową reprodukcją opublikowanego w niej rękopisu oraz plikiem 
PDF zawierającym, oprócz transkrypcji łacińskiego oryginału, również listę występu-
jących tam skrótów (trudno zgadnąć, dlaczego wydawcy proponują ją aż dwa razy: 
na s. 2-4 oraz na s. 42-44 tego pliku…), a także wspomnianą wyżej listę tytułów po-
szczególnych części dzieła i adnotacji na marginesach rękopisu (tę opublikowaną na 
s. CXVIII-CLXI książki).

W słowie wstępnym O’Malley przypomniał, że spór o ryty był częścią większej 
historii i dlatego dotyczył nie tylko dziejów jezuitów czy Kościoła katolickiego, ale 
historii ogólnej, o czym nie powinno się zapominać, czytając Acta Pekinensia.

Dość długi, bo liczący 76 stron, wstęp właściwy składa się z kilku części. Naj-
pierw Rule i von Collani przedstawiają rzymski rękopis będący przedmiotem ich 
publikacji: jego charakter, zawartość i historię. Acta to dzieło Stumpfa, ale prze-
chowywana w rzymskim archiwum kopia została sporządzona przez jednego z jego 
współbraci Giampaola Gozaniego (1659-1732). Stumpf wprowadził kilka popra-
wek i dodał własnoręczne noty na marginesach. Choć całe Acta dokumentują wizytę 
 Maillarda de Tournon w Chinach w latach 1705-1710, ich pierwsze 400 stron publi-
kowanych tutaj dotyczy jedynie wydarzeń z okresu jego pobytu w Pekinie, czyli od 
grudnia 1705 r. do sierpnia roku następnego. 

W drugiej części wstępu autorzy przypominają dzieje misji w Chinach, począw-
szy od przybycia Mattea Ricciego, oraz problemy zaistniałe tam pod koniec XVII w. 
w kontekście napięć i konfl iktów pomiędzy Portugalią zazdrosną o utrzymanie swoich 
słabnących wpływów w regionie a Stolicą Apostolską zainteresowaną stabilizacją lo-
kalnych struktur kościelnych. Nie mniejszym wyzwaniem były też różnice wewnątrz-
kościelne dotyczące głównie strategii misyjnej stosowanej w Chinach przez jezuitów. 
Oprócz rozbieżności interesów poszczególnych środowisk kościelnych, takich jak: 
zakony, rzymska Propaganda Fide czy paryskie Missiones Étrangères, dawały się też 
odczuć napięcia narodowe pomiędzy samymi misjonarzami, żeby wspomnieć tylko 
szczególną konfi gurację misji jezuickiej w Pekinie po pojawieniu się tam zakonników 
przysłanych przez króla Francji Ludwika XIV (s. XLV).

Obecności jezuitów w chińskiej stolicy poświęcona jest trzecia część wstępu. Po-
cząwszy od Ricciego, najbardziej znaną i cenioną przez cesarzy formą aktywności 
Patres Pekinenses była działalność naukowa. To dlatego prowadzili oni obserwato-
rium astronomiczne, uczestniczyli w reformie kalendarza itd. W okresie opisywanym 
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w Acta w Pekinie istniały trzy rezydencje Towarzystwa Jezusowego, które autorzy 
opisują pokrótce, wspominając o najważniejszych postaciach związanych z każdą 
z nich.

Następne części wstępu zawierają prezentację sylwetki autora publikowanego rę-
kopisu Stumpfa (część 4) oraz protagonistów opisywanych przezeń wydarzeń, a więc 
wysłannika papieskiego de Tournon (część 5), innych ważnych postaci, które miały 
wpływ na przebieg wydarzeń tak ze strony katolickiej (część 6), jak chińskiej (część 
7 dotyczy cesarza Kangxi, niektórych jego współpracowników oraz jego stosunku do 
religii w ogóle i chrześcijaństwa w szczególności). 

Ósma i ostatnia część wstępu przypomina szerszy, międzynarodowy kontekst, 
w jakim rozegrały się wypadki opisywane w Acta. Nie jest to oczywiście żadne 
streszczenie sytuacji politycznej epoki, ale raczej przypomnienie niektórych czynni-
ków istotnych dla rozwoju wydarzeń, o których mowa w książce.

Większość publikacji (s. 1-714) zajmuje oczywiście sam tekst Stumpfa. Referując 
wydarzenia, których był świadkiem i protagonistą, przyjął on styl diariusza, w którym 
opisał, co działo się dzień po dniu lub z przerwami, które zazwyczaj nie są dłuższe niż 
1-2 dni, począwszy od przybycia de Tournona do Pekinu 4 grudnia 1705 r. W zależno-
ści od referowanych wypadków notatki są dłuższe lub krótsze i zajmują od kilku zdań 
do kilku stron obecnego wydania (jedynie kilka wpisów jest dłuższych). 

Wspominając o dokumentach, Stumpf zamieszcza często ich teksty, np. w przy-
padku memoriału, w którym legat wyjaśnia cesarzowi cel swojej misji (s. 63-65), 
lub deklaracji jezuitów odnośnie do projektu ustanowienia kościelnego przełożonego 
całej misji chińskiej, czego zamierzał dokonać de Tournon, uzyskując zgodę Kangxi 
na ustanowienie w Pekinie stałego przedstawiciela dyplomatycznego reprezentujące-
go Stolicę Apostolską i zarządzającego wszystkimi misjonarzami katolickimi (s. 75). 
Gdy dokumenty są w innym języku niż łacina (jak w przypadku pierwszego, który 
był napisany po włosku), Acta zawierają ich wersję oryginalną, którą czytelnik może 
skonsultować dzięki załączonemu CD.

Rezultat delegacji de Tournona jest znany, podobnie zresztą jak cała historia spo-
ru o ryty chińskie, zaś ograniczone rozmiary recenzji nie pozwalają na choćby najbar-
dziej skrótowe streszczenie opisanych przez Stumpfa wydarzeń. Zapewne Acta, które 
sporządził, nie zmienią dotychczasowej historiografi i ani ogólnie przyjętych sądów na 
temat tej w gruncie rzeczy tragicznej historii, ale niewątpliwie ubogacą naszą jej zna-
jomość. Dlatego książka zainteresuje w równym stopniu historyków Chin, Kościoła, 
jak tych zajmujących się dziejami Towarzystwa Jezusowego, oraz wszystkich, którym 
nieobca jest problematyka historii misji. Wydawcy wspominają dyskretnie o następ-
nych tomach (s. XII). Czytelnicy tego będącego przedmiotem obecnej recenzji będą 
czekać na nie z niecierpliwością.

Robert Danieluk SJ
Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego, Rzym
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VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich 
Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 lipca 2017 r.

W dniach 10-15 lipca 2017 r. w mieście Pattaya w Tajlandii miało miejsce 
VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów 
(IACM – International Association of Catholic Missiologists). 

W spotkaniu wzięło udział 68 uczestników, w tym trzech z Polski: prof. UKSW 
dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW), ks. dr hab. Franciszek Jabłoński (WT UAM) 
i ks. mgr Julian Wawrzyniak z Gniezna. Uczestnicy reprezentowali wszystkie zakątki 
świata: Azję (40 osób), Europę (18), Afrykę (6), Amerykę (2), Australię i Oceanię (2). 
Krajem, z którego przybyło najwięcej osób (25), były Filipiny. 

Organizatorzy zebrania, które przebiegało pod hasłem „Chrześcijańskie świadec-
two w multireligijnym świecie”, założyli kilka głównych celów: w pełni ukazać temat 
konferencji w odniesieniu do misji, a konkretnie do nowej ewangelizacji; zapewnić 
drogę do wzajemnego porozumienia, współpracy i działania na każdym kontynen-
cie przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy i doświadczenia; wykazać konieczność dal-
szych badań naukowych.

Program wypełniły wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty w grupach te-
matycznych, w czasie których miały miejsce fakultatywne prezentacje badań nauko-
wych. Każdego dnia sprawowana była Eucharystia.

Tematy wygłoszonych referatów to m.in.: Chrześcijańskie świadectwo, nawró-
cenie i prozelityzm; Chrześcijańskie świadectwo w świeckim, wielokulturowym i glo-
balnym świecie; Chrześcijańskie świadectwo: przemoc i pojednanie; Chrześcijańskie 
świadectwo w zmieniających się kontekstach religijnych, kulturowych i społecznych.

Polscy misjolodzy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Ojciec W. Kluj OMI 
przewodniczył dyskusji na temat roli kobiety w sytuacjach konfl iktowych, zaprezen-
tował referat Septuaginta jako studium inkulturacji tekstów niechrześcijańskich oraz 
wygłosił homilię w czasie jednej z Eucharystii; ks. F. Jabłoński wygłosił referat Mi-
syjność małżeństwa i rodziny – Kościoła domowego (obrazując wykład specjalnie 
przygotowanymi planszami grafi cznymi). 

Codziennie relatorzy przedstawiali zagadnienia, które były poruszane dnia po-
przedniego. Zobrazowaniu prac, jakie się toczyły, niech posłuży jedno ze sprawozdań 
z 11 lipca, czyli z pierwszego dnia obrad. Konferencja plenarna na otwarcie doty-
czyła kontekstu i tła historycznego dokumentu Chrześcijańskie świadectwo w świecie 
 wieloreligijnym – ks. prałata dr. Indunil Janaka Kodithuwakku, podsekretarza Papie-
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skiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Omówił zasady dotyczące wypełniania za-
leceń Chrystusa, w szczególności w relacjach z przedstawicielami innych religii. 

Forum dyskusyjne, zorganizowane po konferencji, moderował prof. Bryan Lobo 
z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ukazując Chrześcijańskie 
świadectwo w świecie wieloreligijnym z perspektywy rosnącego fundamentalizmu, 
prof. Lazar Thanusraj wskazał na potrzebę proroczego posłuszeństwa, proroczego 
współczucia i proroczego dialogu. Profesor Chiaretto Yan podjął dyskusję na ten te-
mat, patrząc na Chrześcijańskie świadectwo… w świetle praw człowieka i złotej re-
guły wzajemności, wspólnej dla kultury konfucjańskiej i chrześcijaństwa, wzywającej 
do harmonii, wolności i przyjaźni. Z kolei prof. James Kroeger wyjaśnił, że konwer-
sja ma być postrzegana na trzech różnych poziomach: pogłębiania własnych wartości 
i religii, przyjęcia wartości i wizji Jezusa, zmiany przynależności religijnej. Wystą-
pienia w panelu doprowadziły do dalszej debaty, skupionej m.in. na relacjach pomię-
dzy dialogiem i misjami oraz podmiotowością wierzącego w procesie komunikacji. 
Cztery popołudniowe warsztaty koordynowali: Markus Luber, Vivian Rocco, Norbert 
Hintersteiner i Wojciech Kluj. W czasie pierwszego warsztatu dotyczącego świado-
mego chrześcijaństwa, nawrócenia i prozelityzmu Andrew Reception mówił na temat 
proklamacji i konwersji według św. Jana. W trakcie drugiego, poświęconego chrze-
ścijańskim świadkom w świecie świeckim, wielokulturowym i globalnym, temat for-
macji młodzieży w społeczeństwie multireligijnym i kulturalnym podjął dr Florence 
Oso. Z kolei Patrick McInerrey wygłosił referat Większy niż sobie wyobrażaliśmy. 
Podczas trzeciego warsztatu dotyczącego chrześcijańskiego świadka, konfl iktu i prze-
mocy oraz pojednania Norbert Hintersteiner przedstawił projekt badawczy Od prze-
kładu kulturowego do kontrowersji międzyreligijnych: Jerome Xavier (1549-1617) 
– zaangażowanie w Mughal w Indiach i Safavid w Persji. W czasie czwartego warsz-
tatu, dotyczącego chrześcijańskich świadków i granic misji w zakresie zmian kul-
turowych, religijnych i kontekstów społecznych, M.Th. Thomas przedstawił referat 
Inter aktywna dynamika chrześcijańskich misji. Eucharystii w tym dniu przewodniczył 
ks. Anthony Kalliath, który upamiętnił św. Benedykta – patrona Europy. W homilii ks. 
Anthony podkreślił konieczność pogłębiania świadomości chrystologicznej, która jest 
już obecna w każdym człowieku i przynosi danej osobie pełnię życia w Chrystusie. 

Zobrazowaniu pracy w grupach może posłużyć sprawozdanie grupy, której koor-
dynatorem był o. W. Kluj OMI:

W naszej grupie usłyszeliśmy pięć wykładów, po których nastąpiły dyskusje. Pierwszy no-
sił tytuł: Interaktywna dynamika misji chrześcijańskiej (M.D. Thomas). W dyskusji po tej 
prezentacji podkreślono, że chrześcijańska misja polega zasadniczo na pragnieniu bycia 
podobnym do Chrystusa. Ta rzeczywistość nigdy nie jest ruchem jednokierunkowym. 
Jest koniecznie interaktywna w swojej dynamice. Ona ewoluuje w procesy: angażowanie 
się siebie, innych i Boga w wierze. Jest to podmiot relacyjny, taki jak „jedno ciało, z wie-
loma częściami”. To celebracja „ducha wspólnoty” z ludźmi wszystkich wiar, ideologii, 
perspektyw i kultur. Kolejny wykład nosił tytuł: Chrześcijańskie świadectwo i granice mi-
sji w kontekście misjologii (Anthony Kalliath, Indie). W dyskusji powtórzono, że musimy 
patrzeć na misje z perspektywy ludzi. Misjonarz musi przekroczyć wiele granic. Trzeba 
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pamiętać, że nie posiadamy Chrystusa. On jest dziedzictwem całej ludzkości. Nie moż-
na spojrzeć na Niego z ograniczonej strony. W rzeczywistym życiu nawiązuje się do Nie-
go. Dowody biblijne dotyczące dialogu z kulturami i religiami (Joseph Shaji SDB, Indie, 
Rzym) to tytuł trzeciego referatu. Podkreślono w nim, że w Starym Testamencie istnie-
je wiele pogańskich opowieści. Ewangelizacja musi zatem wziąć pod uwagę to bogate 
dziedzictwo pluralizmu kultur i religii poprzez prawdziwy dialog międzyreligijny i mię-
dzykulturowy. Zauważamy również kulturową otwartość w całej literaturze mądrościo-
wej. Księga Mądrości zawiera wspólną mądrość ludzkości – także sąsiednich, pogańskich 
narodów. Kolejne wystąpienie nosiło tytuł: Atak niezależnego globalnego neoliberalnego 
kapitalizmu na rzecz ubogich i środowiska naturalnego jako nowej granicy misji Kościoła 
(Alexander Jebadu SVD, Indonezja). Ta dobra analiza socjologiczna zwróciła uwagę na 
zagrożenia współczesnej gospodarki, które stały się koszmarem, przynosząc śmierć ubo-
gim i klęski ekologiczne. Nie jesteśmy w stanie zmienić świata gospodarczego, ale można 
zacząć współpracę z ludnością lokalną. Septuaginta jako studium inkulturacji tekstów nie-
chrześcijańskich (Wojciech Kluj OMI) to tytuł ostatniego wykładu. Przy próbie przybliże-
nia ważnych tekstów z innych religii, jako studium można wziąć za przykład Septuagintę. 
Choć to była księga Żydów, przyjęli ją pierwsi chrześcijanie jako natchnioną i włączyli do 
kanonu świętych ksiąg. Bóg zawsze mówi do ludzi. Patrząc na kwestię inspiracji, dobrze 
byłoby uznać narody jako zainspirowane, a nie tekst. To staje się jasne w procesie życia” 
(W. Kluj OMI). 

W czasie sympozjum pojawiały się także m.in. takie wypowiedzi: 

Dziś symbole religijne zastępuje rewolucja cyfrowa i globalizacja. Ludzie muszą spotkać 
Jezusa nie przez ambony z kamieni, ale poprzez żyjących – kamienie chrześcijańskich 
świadków. W świecie wielu religii każdy z nas staje się drogą . Możemy medytować rów-
nież w części liturgii – wstępne obrzędy są drogą, słuchanie słowa jest prawdą, a ołtarz jest 
darem życia.

Nasza wiara katolicka skupia się bardzo na duchowieństwie. Musimy odkryć nowe po-
dejścia i nowe obszary. Biskup Sylwester z Indii zaprasza osobę świecką do głoszenia re-
kolekcji dla kapłanów w swojej diecezji. Osoba świecka przyciąga swoją wiarą. Możemy 
znaleźć wiele zaangażowania w świeckich. Mają odmienną dynamikę. Niestety duchowni 
muszą rozpoznać wspólne kapłaństwo. Jeśli nie dojdzie do radykalnej przemiany w du-
chowieństwie, sprawy nie ulegną zmianie.

Papież Franciszek wymienia trzy pokusy, które czynią nas (duchowieństwo) mniej atrak-
cyjnymi dla ludzi: funkcjonalizm – prowadzenie Kościoła jako fi rmę; kseryzm – kul-
tura uprawnień, samooceny, dominujące przestrzenie, a nie innowacyjność przestrzeni; 
przekształcanie  Ewangelii w ideologię – aby psychologizować Ewangelię lub prze-
kształcić ją w reformę społeczną.

Wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiło miejsce tego spotkania, a miano-
wicie wielki ośrodek składający się z kompleksu budynków fundacji założonej przez 
amerykańskiego redemptorystę o. Raymonda Brennana CSsR. Ośrodek ten służy 
niepełnosprawnym niezależnie od wyznawanej przez nich wiary, wskutek czego jest 
przykładem dobrych kontaktów ludzi reprezentujących różne religie.
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Podczas spotkania wygospodarowano także czas na rekreację i poznanie miej-
scowej kultury. Uczestnicy mogli: spotkać się z buddystą, odwiedzić największy na 
świecie targ wodny (Floating Market), który podzielony jest na cztery części odpo-
wiadające regionom Tajlandii, złożyć wizytę w Nong Nooch Tropical Botanic Gar-
den, skupiającym roślinność z całego świata, obejrzeć wspaniały występ słoni oraz 
przespacerować się słynnym deptakiem Walking Street.

Warto przypomnieć, że idea stworzenia stowarzyszenia zrzeszającego misjolo-
gów katolickich z całego świata powstała w 1996 r. na spotkaniu profesorów pracu-
jących na wydziałach misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz na 
Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. Formalnie stowarzyszenie powstało w Rzymie 
w 2000 r. Wówczas odbyło się pierwsze generalne zebranie jego członków. Następne 
generalne zebranie odbyło się w 2004 r. w Boliwii (Cochabamba), kolejne w 2007 
r. w Polsce (Pieniężno), w 2010 r. na Filipinach (Tagaytay) oraz w 2013 r. w Kenii 
(Nairobi). Do stowarzyszenia należy ok. 200 misjologów. Funkcje kierownicze pełnią 
w nim: prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik. Wybierani są także reprezen-
tanci poszczególnych kontynentów. 

Na  spotkaniu w Pattaya wyłoniono nowe władze. Prezydentem (przewodniczą-
cym) stowarzyszenia został o. Wojciech Kluj OMI (Polska), wiceprezydentem (wi-
ceprzewodniczącym) Markus Luber (Niemcy); sekretarzem Rocco Viviano (Wło-
chy–Japonia); skarbnikiem Kevin Hanlon (USA). Reprezentantami poszczególnych 
kontynentów zostali: Bryan Lobo (Europa), Frederic Tusingire (Afryka), Antonio 
Mar queses (Azja), Therese d’Orsa (Australia i Oceania), Kevin Hanlon (Ameryka). 

ks. dr hab. Franciszek Jabłoński UAM – misjolog 



Działalność Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej 
w roku akademickim 2016/2017

Akademickie Koło Misjologiczne (dalej: AKM) rok akademicki 2016/2017 roz-
poczęło 18 października spotkaniem, podczas którego studenci wspólnie przeżyli 
Eucharystię, wysłuchali opowieści z letnich doświadczeń misyjnych w Jerozolimie 
i Weluli, a także wybrali nowy zarząd Koła. W głosowaniu zostali wybrani: Anna 
Tomiak (prezes), Joanna Baranowska (wiceprezes), Agata Wachowiak (sekretarz) 
oraz członkowie komisji rewizyjnej: Luiza Nadstazik, Anna Stachowiak i Wojciech 
 Nowak.

Spotkania, które przybliżają studentom specyfi kę pracy misyjnej oraz kulturę 
danego kraju, odbywały się regularnie, na początku każdego miesiąca w Centrum 
Misyjnym Archidiecezji Poznańskiej, w domu sióstr klawerianek na ul. Dmowskie-
go 130. Regułą jest wspólna Eucharystia, po której odbywa się spotkanie z misjona-
rzem/misjonarką lub wolontariuszem. W październiku 2016 r. członkowie Koła wzięli 
udział w Tygodniu Misyjnym. Dnia 24 października 2016 r. odbyła się Msza Święta 
w kościele parafi alnym pod wezwaniem św. Jakuba przy Seminarium Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej w Obrze oraz audycja Radia Maryja, podczas której przed-
stawiciele AKM opowiadali o swojej działalności. Jeszcze w tym samym miesiącu 
Anna Stachowiak i Anna Tomiak przeprowadziły swoją pierwszą audycję „Misyjny 
Atlas Świata” w Radiu Emaus – odtąd studentki rozpoczęły cykl codwutygodniowych 
audycji poświęconych tematyce misyjnej. 

W listopadzie, w pracowni na Wydziale Teologicznym, studenci rozpoczęli pro-
dukowanie pakietów na święto Objawienia Pańskiego. Jest to coroczna akcja pod na-
zwą „Gwiazda Betlejemska”. Wolontariusze wykonali kilkanaście tysięcy paczuszek 
z kredą, kadzidłem i węglem, aby rozprowadzić je w parafi ach, a przeznaczone środki 
przekazać na utrzymanie Domu Dziecka prowadzonego przez siostry elżbietanki na 
Górze Oliwnej w Jerozolimie. Również w okresie rekolekcji adwentowych studenci 
dotarli do kilku szkół, aby opowiedzieć o zaangażowaniu młodych w misyjną działal-
ność Kościoła. Od listopada trwały animacje misyjne w parafi ach – młodzież odwie-
dzała je, by opowiadać o swoim doświadczeniu i pracy na misjach, a także rozprowa-
dzać cegiełki misyjne, zbierając fundusze na letnie doświadczenia misyjne. W ciągu 
roku akademickiego członkowie AKM odwiedzili kilkanaście parafi i w naszej diece-
zji. Każdego 27 dnia miesiąca członkowie AKM biorą udział w comiesięcznej modli-
twie przy grobie dr Wandy Błeńskiej – patronki i jednej z założycielek Koła. 



178 KRONIKA

W grudniu ruszył misyjny projekt ewangelizacyjno-socjalny „Święty Mikołaj 
2016”. Celem akcji jest odwiedzanie parafi i, szkół, przedszkoli, a także domów pry-
watnych, by przedstawić dzieciom sylwetkę biskupa Mikołaja. Podczas akcji zbierane 
są środki na adopcję trójki dzieci z Cabo Verde. 

Podczas grudniowego spotkania AKM miało miejsce posłanie misyjne małżeń-
stwa Pauliny i Szymona Kwapiszewskich, którzy wyjechali na doświadczenie misyj-
ne do Awassy w Etiopii. Wyjazd małżonków poprzedziła akcja „Zaraźliwa gorączka 
uśmiechu”, podczas której młodzi zbierali potrzebną odzież i zabawki dziecięce, aby 
wesprzeć ośrodek w Awassie. 

Na początku roku, 4 stycznia 2017 r. studenci wraz z innymi przedstawicielami 
środowisk misyjnych wzięli udział w kolędowaniu misyjnym u arcybiskupa Stanisła-
wa Gądeckiego, by podzielić się swoim zaangażowaniem, pomysłami i projektami. 

Dnia 27 stycznia przypadał jubileusz 90 lat istnienia akademickiego ruchu mi-
syjnego w Poznaniu. Z tej okazji opiekun Koła, ks. dr Szymon Stułkowski wraz ze 
studentami odmówili modlitwę przy auli uniwersyteckiej na ul. Wieniawskiego, gdyż 
tam miały początki Akademickiego Koła Misjologicznego. Świętowanie 90. rocznicy 
miało miejsce 10 marca na spotkaniu Koła. Eucharystię sprawował bp Jerzy Mazur, 
a prelekcję o historii ruchu misyjnego w Poznaniu wygłosiła Katarzyna Mich. 

Wiosną 2017 r. studenci wykonali kilkaset palemek na Niedzielę Palmową – jest 
to projekt „Palmy na misje”, czyli wsparcie doświadczeń misyjnych AKM; wzięli 
udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz sympozjum „Świeccy a misje” 
w Warszawie; odwiedzili też szkoły w ramach rekolekcji wielkopostnych. 

Bardzo ważnym momentem w każdym roku akademickim jest posłanie misyjne. 
W katedrze poznańskiej arcybiskup Stanisław Gądecki 28 czerwca wręczył krzyże 
misyjne kilkudziesięciu wolontariuszom z Poznania. Wśród nich znalazło się kilkana-
ście osób z AKM. Na letnie doświadczenia misyjne wyjechały dwie ekipy oraz Robert 
Kharitonov. Ekipa Jerozolima 2017 w składzie: ks. Bartosz Rojna, kl. Oskar Siwak, 
kl. Tomasz Wośkowiak, kl. Wojciech Nowak, Anna Dzik, Katarzyna Wierzbińska, 
Kamila Krzewina i Klaudia Krzewina. Kolejna grupa: ks. Dawid Stelmach, s. Anna 
Jarosz, kl. Jakub Proch, kl. Jan Cieślak, Agata Wachowiak, Katarzyna Mich i Anna 
Tomiak, w lipcu i sierpniu przebywała w Rwandzie. Absolwent Wydziału Teologicz-
nego, Robert Kharitonov, z upoważnienia AKM wziął udział w doświadczeniu misyj-
nym w Kazachstanie. 

Anna Tomiak, prezes AKM 



Doświadczenie misyjne w Kibeho

Studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej oraz 
z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu uczestniczyli w doświad-
czeniu misyjnym w rwandyjskiej miejscowości Kibeho. Anna Tomiak, Agata Wacho-
wiak, Katarzyna Mich, kl. Jakub Proch, kl. Jan Cieślak wraz z ks. Dawidem Stelma-
chem i s. Anną Jarosz SSPC przez trzy tygodnie (16.07.-7.08.2017) przyglądali się 
pracy księży pallotynów w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kibeho oraz dzielili 
się wiarą i radością z napotkanymi ludźmi. Maryja objawiła się tutaj jako Matka Sło-
wa (Nyina wa Jambo).

Studenci pomagali przy budowie domu dla rodziny pani Angeliki, matki trójki 
dzieci, której mąż jest osadzony w więzieniu. Przez trzy tygodnie nosili cegły, zapra-
wę murarską, ale też murowali i tynkowali ściany domu. Budowa cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem lokalnej społeczności, zwłaszcza najmłodszych. Zostało więc 
zorganizowane przy niej „przedszkole”, gdzie wolontariusze urządzali gry i zabawy 
dzieciom, często za pomocą prowizorycznych zabawek. 

W trakcie doświadczenia studenci postanowili zrobić coś więcej, aby pomóc 
w poprawie jakości życia tej rodziny. Ponieważ każdy mieszkaniec Kibeho musi cho-
dzić po wodę do źródła, pani Angelika codziennie przebywa drogę, której pokonanie 
zajmuje jej 30 minut w jedną stronę. Podczas budowy woda do zrobienia zaprawy 
jest przynoszona w ten sam sposób. Studenci postanowili więc postawić obok domu 
zbiornik na wodę deszczową o pojemności 1000 litrów. Dzięki niemu pani Angelika 
nie będzie musiała codziennie chodzić po wodę. Zakup zbiornika jest także projektem 
edukacyjnym dla okolicznych mieszkańców, przykładem lepszego wykorzystania za-
sobów naturalnych. Młodzież liczy na to, że inni mieszkańcy miejscowości również 
wykorzystają ten pomysł w swoich gospodarstwach domowych. 

Uczestnicy doświadczenia misyjnego tworzyli wspólnotę, zwaną „Ekipa od 7 bo-
leści”, nie tylko przez codzienną wspólną pracę przy budowie domu, ale poprzez co-
dzienną Mszę Świętą przeżywaną bardzo często w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
wraz mieszkańcami Kibeho w języku kinyarwanda, codzienną adorację Najświętsze-
go Sakramentu, wspólne posiłki. 

Podczas tego wyjazdu młodzi ludzie mogli zapoznać się z kulturą i historią Rwandy, 
także tą najnowszą, poznać miejscowy Kościół i misjonarzy pracujących w Rwandzie. 
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Czas spędzony w tym afrykańskim kraju był wyjątkowym doświadczeniem zu-
pełnie nowej rzeczywistości. Zderzenie z inną kulturą, odmiennym sposobem po-
strzegania świata dla wielu uczestników było bardzo trudne, ale ubogacające. 

Na temat doświadczenia misyjnego można poczytać: http://rwanda-2017.blog 
spot.com/ oraz: https://www.facebook.com/od7bolesci/

Katarzyna Anna Mich



Działalność Poznańskiej Misyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie

Misyjna Diakonia Ruchu Światło-Życie działa w archidiecezji poznańskiej od 
roku 2009, kiedy to Magdalena Roszak pojechała na roczny wolontariat do Kazach-
stanu. Pierwszym duszpasterzem był ks. Adam Pawłowski. Diakonia składała się 
wówczas z dwóch osób oraz księdza. Po powrocie Magdy z Kazachstanu zaczęła 
wzrastać liczba osób, stąd też działalność objęła również inne obszary. 

Od 2011 r. Poznańska Misyjna Diakonia Ruchu Światło-Życie organizuje corocznie 
„Zaduszki Misyjne”, podczas których odbywają się modlitwy za zmarłych misjonarzy. 
Żywo angażuje się również na rzecz Kościoła w Chinach. Co roku spotyka się w maju 
na modlitwie za Kościół w Chinach, wstawiając się za chrześcijan prześladowanych 
w tym kraju. Wystawia swoje stoisko na Festynie Rodzinnym Caritas, organizując dla 
najmłodszych misyjną zabawę „Mejd in Czajna”. Poprzez różne inne formy zabaw 
(żywą grę „Chińczyk”, chińskie ciasteczka z cytatami z Pisma Świętego, sprzedaż ko-
szulek i toreb z nadrukami „Módl się” i „Pan-da”), przybliża dzieciom i ich rodzicom 
ciekawą kulturę Chin. Jednego roku gościła nawet dwie zakonnice z tego kraju. Do-
chód ze sprzedaży gadżetów przeznaczany jest na pomoc Kościołowi w Chinach oraz 
na wsparcie osób, które przyjeżdżają z tego kraju do Polski na rekolekcje.

Kolejnym kierunkiem działania Diakonii jest Ukraina. Pierwszy pobyt wolonta-
riuszy w tym kraju odbył się w 2013 r. Duża grupa wolontariuszy udała się do Ber-
diańska, gdzie pomagała bezdomnym, prowadziła zajęcia z dziećmi, ewangelizowała 
i pomagała parafi i misyjnej. Ponowny wyjazd w to miejsce jest niemożliwy z powodu 
trwającej na tym obszarze wojny. Potem były inne wyjazdy do tego kraju, m.in. posłu-
ga w Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim i pomoc przy prowadzeniu rekolekcji 
w Gwardiejsku. Diakonia włączyła się również w prowadzenie rekolekcji oazowych 
na Słowacji. Trzymiesięczny wolontariat w Ugandzie odbyło trzech członków Diako-
nii w 2014 r. W międzyczasie był również krótki wyjazd na ewangelizację na Tajwan 
i do Korei Południowej, natomiast cała rodzina Cyrów: Grzegorz, Iwona, Gabrysia, 
Magda i Weronika, udała się latem 2015 r. do Kenii. Ewangelizowali oraz prowadzili 
tam rekolekcje oazowe dla miejscowej ludności. 

Poznańska Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą ewangelizacyj-
ną, stąd od roku 2016 bierze udział w akcjach ewangelizacyjnych POMPA, które roz-
poczęła w Poznaniu wspólnota św. Jacka. Raz w miesiącu odbywa się ewangelizacja 
napotkanych ludzi na poznańskim Starym Rynku. Ważną rolę w Poznańskiej Diakonii 
Misyjnej odgrywa modlitwa, od której rozpoczyna się każda misja i każde głosze-
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nie. Realizowana jest ona podczas wspólnotowych spotkań oraz uwielbień. Aktual-
nie do Diakonii należy kilkanaście osób, a duszpasterzem jest ks. Kamil Szymczak 
SAC, pallotyn. Spotkania odbywają się w parafi i pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu, na 
ul. Przybyszewskiego 30.

Kinga Dudziak, studentka V roku teologii 
na kierunku katechetyczno-pastoralnym WT UAM 
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Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjologji
Red. Stefan Abt, Kazimierz Schwarz. Poznań 1929 ss. 250.

III. R������� Z������ A����������" K#' M�<=>�=�" � P�\<��
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjologji
Red. Zygmunt Ołyński, Wanda Błeńska. Poznań 1930/31 ss. 336.

IV. R������� Z������ A����������" K#' M�<=>�=�" � P�\<��
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjologji
Red. Wanda Błeńska. Poznań 1931/32 ss. 331.

V. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Kazimierz Kapitańczyk, Wanda Błeńska. Poznań 1932/33 ss. 399.

VI. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Wanda Błeńska. Poznań 1934 ss. 333.

VII. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Kazimierz Kowalski. Poznań 1935 ss. 462.

VIII. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Kazimierz Kowalski. Poznań 1936 ss. 285.

IX. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Kazimierz Kowalski, Leon Koczy. Poznań 1937 ss. 485.

X. A���\�< M�<<��\�`����. R������� M�<>�\�`�����
Czasopismo roczne poświęcone zagadnieniom misjowiedzy
Red. Kazimierz Kowalski, Leon Koczy. Poznań 1938 ss. 292.



XI. A���\�< M�<<��\�`���� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Feliks Lenort. Poznań 2000 ss. 384.

XII. A���\�< M�<<��\�`���� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Feliks Lenort. Poznań 2001 ss. 416.

XIII. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj, Feliks Lenort. Poznań 2003 ss. 320.

XIV. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj. Poznań 2004 ss. 320.

XV. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj, Feliks Lenort. Poznań 2006 ss. 321.

XVI. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj, Feliks Lenort, Kinga Puchała,
Jan Szpet. Poznań 2008 ss. 278.

XVII. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj, Feliks Lenort, Kinga Puchała,
Jan Szpet. Poznań 2010 ss. 278.

XVIII. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Ambroży Andrzejak, Wojciech Kluj, Feliks Lenort, Kinga Puchała,
Jan Szpet. Poznań 2012 ss. 356.

XIX. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Paweł Zając, Poznań 2014 ss. 280.

XX. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Paweł Zając, Poznań 2015 ss. 286

XXI. A���\�< M�<<��\�`��� P�<������<�<
Red. Paweł Zając, Poznań 2016 ss. 252


