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Przypadający w tym roku jubileusz 100. rocznicy odnowienia naszego Zgromadzenia 

skłania nas jako wspólnotę do głębokiej refleksji na moŜliwie wielu płaszczyznach. Chodzi o 
odpowiedź przed Bogiem, jak rozpoznajemy jako wspólnota „tu i teraz” nasze miejsce w misji 
Kościoła na progu XXI wieku. Chodzi więc o najbardziej szczere stanięcie przed Prawdą, Jezusem 
Zmartwychwstałym, Panem historii, aby potwierdzić, Ŝe nasze obecne zaangaŜowanie w przeróŜne 
dzieła jest odpowiedzią na niezasłuŜony dar odrodzenia naszego Zgromadzenia. Stanięcie w 
Prawdzie oznacza równieŜ uświadomienie naszych słabości, wad i zaniedbań, które mogą odkryć 
niedojrzałość naszej odpowiedzi na wielkoduszność Stwórcy. A więc moŜe to być konfrontacja 
dosyć bolesna, ale jednocześnie oczyszczająca nas z wszelkich złudzeń i wyimaginowanej 
rzeczywistości. Mam nadzieję, Ŝe stać nas jako Zgromadzenie na taką refleksję.  

W poniŜszym referacie chciałbym przedstawić zaangaŜowanie ewangelizacyjne marianów 
ujęte w specyficznej opcji eklezjologicznej. Czy zgodnie z naszym hasłem „Pro Christo et Ecclesia” 
odpowiadamy na wyzwania, które Kościołowi stawia współczesny świat? Czy dokonała się w nas 
refleksja nad większym zaangaŜowaniem Zgromadzenia w działalność misyjną, do której zachęcał 
ostatni sobór1 i posoborowe nauczanie Magisterium? Czy nasza wspólnota zakonna objęta jest 
nową i pogłębioną wizją Kościoła?2 Nie chodzi jedynie o bardziej czy mniej głęboki rachunek 
sumienia, ale o autentyczną i świadomą odnowę ewangeliczną marianów. 

 
Charakterystyczne cechy odnowionego Zgromadzenia 
  
Jubileusz odnowienia Zgromadzenia skłania do refleksji nad tym specyficznym punktem 

jego historii, który moŜna nazwać cudownym ocaleniem. Nie byliśmy szczególnym zakonem 
przełomu XIX i XX wieku; wszystkie przeŜywały wówczas konsekwencje ukazu carskiego 
zakazującego przyjmowania nowych członków, w wyniku którego część z nich sczezła 
bezpowrotnie. Dla nas Bóg przygotował ocalenie w osobie dojrzałego Odnowiciela – bł. Jerzego 
Matulewicza. Jego proces beatyfikacyjny pozwolił zebrać szereg dokumentów, na podstawie 
których moŜna zauwaŜyć kilka najwaŜniejszych cech duchowości odnowionego Zgromadzenia. 
Zredagowane przez niego, przy współudziale ks. Buczysa, konstytucje podkreślały łączność z 
zakonem załoŜonym przez Ojca Stanisława Papczyńskiego. Wykorzystując 3 podstawowe źródła: 
Konstytucje mariańskie z 1787 roku, Normy Kongregacji Zakonników z 1901 roku i najnowsze 
wskazania Kościoła ks. Matulewicz przystosował je do warunków politycznych i potrzeb 
apostolskich pod panowaniem rosyjskim w zupełnej konspiracji3. Wydaje się, Ŝe za główną cechę 
odnowionego tajnie zgromadzenia uwaŜał on ducha chrześcijańskiego i apostolskiego 

                                                 
1 „Instytuty Ŝycia czynnego natomiast, niezaleŜnie od tego, czy dąŜyłyby do celu ściśle misyjnego, czy teŜ nie, niech 
szczerze zadają sobie wobec Boga pytanie, czy mogą rozciągnąć swoją działalność na szerzenie królestwa BoŜego 
między narodami; czy mogą pewne posługi pozostawić innym, aby swoje siły poświęcać misjom; czy mogą zacząć 
działalność na misjach, dostosowując do tego, jeśli zajdzie taka konieczność, swoje konstytucje, jednak zgodnie z myślą 
załoŜyciela; czy ich członkowie uczestniczą w działalności misyjnej odpowiednio do moŜliwości”. AG, 40. 
2 Por. VFC, 2. 
3 Zob. T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 91-92. 
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uniwersalizmu. Apostolski uniwersalizm, którego nie moŜna utoŜsamiać z bezdusznym 
kosmopolityzmem4, oznaczał otwarcie wspólnoty na wszystkie narody, dlatego ks. Matulewicz w 
konspiracyjnych początkach widział szansę rozwoju apostolatu mariańskiego na inne kraje, gdzie 
Ŝycie zakonne było prześladowane lub krępowane w swym normalnym rozwoju5. Ustawy 
odnowionego zgromadzenia pisane w „wieku Kościoła”, silnie akcentowały powiązanie marianów 
z Kościołem i jego widzialną głową – papieŜem. Stąd w kolejnej redakcji Konstytucji z 1933 roku 
myśl tę wyraŜało hasło wspólnoty: „Za Chrystusa i Kościół”6.  

 JuŜ od samego początku charakterystycznym znamieniem owego apostolskiego 
uniwersalizmu były prześladowania i niezrozumienie. Wiosną 1911 roku, gdy władze carskie 
nasiliły w Petersburgu poszukiwania tajnych organizacji kościelnych, ks. Matulewicz zdecydował 
się na przeniesienie nowicjatu do Fryburga, aby nie naraŜać siebie i innych. Tu po raz kolejny 
doświadcza niezrozumienia i pierwszych represji tak ze strony Polaków, jak i Litwinów7. Bał się 
jedynie, aby te konflikty nie przeniosły się do zakonu, ufał, Ŝe miłość do Chrystusa i Kościoła jest 
zdolna zjednoczyć przedstawicieli róŜnych narodów. UwaŜał, Ŝe członkowie Zgromadzenia nie 
powinni ograniczać się wyłącznie do pracy wśród rodaków, lecz śpieszyć z pomocą tam, gdzie 
potrzeby Kościołów lokalnych są większe. Zachęcał nawet, aby wybierać te miejsca, gdzie Kościół 
jest prześladowany i gdzie podtrzymywanie i rozszerzanie Ŝycia zakonnego jest ograniczane i 
prześladowane8. 

 Konkretnym przejawem takiego myślenia o wspieraniu Kościoła lokalnego przez 
odnowione Zgromadzenie było erygowanie w 1924 roku domu zakonnego w Drui. Będąc juŜ od 
kilku lat biskupem wileńskim, bł. Jerzy dostrzegł palącą potrzebę pomocy ludności białoruskiej, 
która w diecezji była „najbardziej opuszczona, biedna, zaniedbana religijnie i kulturalnie. 
Jednocześnie budziła się w niej świadomość narodowa”9. Biskup zaproponował zorganizowanie 
domu zakonnego absolwentowi Akademii Duchownej w Petersburgu ks. Andrzejowi Cikoto. 
Specyficzny charakter tego domu polegał na tym, Ŝe był on ufundowany z wyraźnym 
przeznaczeniem dla pracy apostolskiej wśród Białorusinów w obrządku bizantyjskim. Ta 
oryginalność była przyczyną wielu nieporozumień i konfliktów z władzami polskimi, które w 1938 
roku zamknęły ten dom zakonny10. W tym miejscy naleŜy zaznaczyć, Ŝe oprócz domu zakonnego w 
Drui biskup Matulewicz zaprosił w 1924 roku do Albertyna jezuitów obrządku bizantyjskiego, a 
rok później bazylianów do klasztoru w Torokaniach11.   

Trudne początki tuŜ po odnowie Zgromadzenia, jak równieŜ pierwsze konflikty uformowały 
drugą waŜną cechę: to podejmowanie trudnych zadań w Kościele i gotowość na prześladowania ze 
strony władz państwowych. Bez wątpienia osobiste doświadczenie Ŝycia zakonnego w konspiracji 
Odnowiciela, który zajmował się formacją w nowicjacie miało w tym wypadku szczególny wpływ. 
UwaŜał bowiem, Ŝe juŜ w postulacie winno się przygotować wstępujących do Zgromadzenia na 
więzienie i zesłanie, aby kaŜdy z braci umiał nawet na zesłaniu być samodzielny12. W 

                                                 
4 „Jak Chrystus najbardziej powszechną miłością ogarnąwszy wszystkich ludzi – za wszystkich umarł i wszystkich 
odkupił, tak i całe Zgromadzenie, i poszczególni bracia niech Ŝywią nie prywatną jakąś i partykularną, lecz katolicką 
miłość względem wszystkich ludzi, aby w miarę moŜliwości w kaŜdym narodzie nad zbawieniem ludzi pragnęli 
pracować”. Cytat za W. Nieciecki MIC, Główne cechy duchowości Zgromadzenia KsięŜy Marianów w świetle 
Konstytucji mariańskich z 1930 r., Rzym 1965, s. 131. 
5 Zob. W. Nieciecki, dz. cyt., s. 137. 
6 Zob. W. Nieciecki, dz. cyt., s. 95. 
7 „Jak później przeciwko nam, zwłaszcza przeciwko mnie, powstali Litwini, sam dobrze wiesz. Obwołano mnie 
polonomanem, ogłoszono, Ŝe zamierzam odrodzić polsko-litewską unię polityczną i na nowo ją zawrzeć. GroŜono, Ŝe  
się wyda nas, Marianów, prosto w ręce policji rosyjskiej, jak się pojawimy na Litwie”. LL, s. 189, List do Fr. Buczysa, 
27 X 1924. 
8 Zob. Dd, 43. 
9 T. Górski, dz. cyt., s. 354. 
10 O specyficznym charakterze domu drujskiego zob. A. Zharnasek, Dzieje Marianów w Drui w latach 1923-1938, 
Lublin 2005; Cz. Sipowicz, Domy białoruskie w Drui, Wilnie i Londynie, w: J. Bukowicz, T. Górski (red.), Marianie 
1673-1973, Rzym 1975, s. 232-243. 
11 Zob. T. Górski, Kościół moją ojczyzną. Artykuły o bł. Jerzym Matulewiczu, Warszawa 1999, s. 137-140. 
12 Por. Dd, 16. 
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zaangaŜowaniu apostolskim doradzał nawet swoisty upór: „Jeśli nas wyrzucą przez jedne drzwi, 
wróćmy przez drugie, choćby nawet przez tylne, gdy tylko tego domaga się większa chwała 
Chrystusa i większy poŜytek Jego Kościoła. JeŜeli nas wyrzucą przez jedno okno, wchodźmy z 
powrotem przez drugie, aby tylko wszędzie wnosić ducha Chrystusowego i pozyskać wszystko dla 
Chrystusa i dla Jego świętego Kościoła”13. Wydaje się, Ŝe w pierwszym pokoleniu marianów 
formowana była świadomość przeznaczenia do trudnych zadań; bł. Jerzy marzył o pracy 
duszpasterskiej w Rosji14, choć miał świadomość, Ŝe wiele domów mariańskich znajduje się jeszcze 
w stanie formacji15. 

Trzecią charakterystyczną cechą odnowionej wspólnoty było zaangaŜowanie świeckich w 
dzieła zgromadzenia. Udział świeckich w misji Kościoła rozumiany był specyficznie, nie była to 
jedynie zwykła pomoc w duszpasterstwie, lecz szczególny, zarezerwowany wyłącznie dla ich 
rodzaj posłania w te obszary, gdzie nie mają dostępu sami kapłani16: „do prywatnych domów, do 
fabryk, do wszelkich instytucji i nie tylko do wierzących, nie tylko do katolików, ale i niekatolików, 
dając wszędzie prawdziwy wzór cnót chrześcijańskich”17. To zaangaŜowanie ma równieŜ za cel 
formowanie świeckich, gdyŜ „wszyscy mają obowiązek brać udział w pracy nad rozszerzeniem 
Królestwa Chrystusowego przez popieranie misji, dostarczając środków do prowadzenia tego dzieła 
BoŜego. Mylne bowiem jest mniemanie, Ŝe apostolstwo wśród niewiernych obchodzi tylko samych 
misjonarzy”18. 

To najwaŜniejsze cechy odnowionego Zgromadzenia, które podkreślał i przekazał swoim 
duchowym synom bł. Jerzy Matulewicz. Cechy te muszą wypływać z oczywistej dla niego i 
fundamentalnej prawdy w Ŝyciu zakonnym: źródłem wszelkiego zaangaŜowania jest relacja z 
Chrystusem, od której zaleŜy nasze osobiste uświęcenie i dąŜenie do doskonałości. 

 
Wspólnota a posłannictwo  
  
Takie cechy charakterystyczne dla odnowionego Zgromadzenia widział bł. Jerzy blisko sto 

lat temu w konkretnej sytuacji Kościoła. Jakie wyzwania stoją przed naszym Zgromadzeniem 
obecnie; na co zwraca uwagę Magisterium? Czy dostosowujemy nasze zaangaŜowanie 
duszpasterskie do rozpoznania kontekstu współczesnego świata? 

Pogłębiona wizja Kościoła, jaka rozwinęła się dzięki nowej eklezjologii wypracowanej w 
okresie posoborowym, kładzie wyraźny nacisk na wymiar duchowy i więź braterstwa, która 
powinna jednoczyć w miłości wszystkich członków wspólnoty zakonnej. Aby dobrze 
ewangelizować współczesny świat naleŜy ponownie uświadomić sobie, Ŝe braterskie Ŝycie wspólne 
jest konieczne dla osoby, która poświęciła się Chrystusowi. Większość współczesnych dokumentów 
Magisterium dotyczy najbardziej podstawowej płaszczyzny dla Ŝycia zakonnego: uświadomienia 
sobie waŜności i jakości Ŝycia wspólnego. Warunkiem owocnego świadectwa Ŝycia wspólnego „na 
zewnątrz”, „dla świata” jest wzajemna, wewnętrzna komunia jego członków. Dlatego, jeśli jako 
Zgromadzenie pragniemy autentycznej odnowy musimy rozpocząć od odbudowy wewnętrznych 
relacji. Stąd, jeśli mówi się o kryzysie naszego Zgromadzenia, to bynajmniej nie polega on na braku 
powołań, ale „na zaniku duchowej wierności Chrystusowi oraz własnemu powołaniu i misji”19. 

Z drugiej strony moŜna zaobserwować przemiany w społeczeństwie, które przechodzi 
nieustanną ewolucję; przemiany te spowodowały zaistnienie nowych struktur we wspólnotach 
zakonnych. „W wielu krajach wzrastająca aktywność państwa w dziedzinach, w których dotychczas 
działały zakony, takich jak opieka społeczna, szkolnictwo, słuŜba zdrowia, a zarazem spadek liczby 

                                                 
13 Dd, 21. 
14 JuŜ w 1911 ks. Matulewicz posiada wyraźną opcję misyjną dla odnowionego Zgromadzenia: „Szczególnie powinny 
nam leŜeć na sercu obszary Rosji i Syberii, gdzie tyle dusz błąka się bez przewodników; następnie Ameryka ze swoim 
gorączkowym i hałaśliwym Ŝyciem oraz inne kraje”. Zob. Dd, 51. 
15 Zob. T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 362-363. 
16 Zob. Dd, 26. 
17 Dd, 73. 
18 Cytat za T. Górski, Kościół moją ojczyzną. Artykuły o bł. Jerzym Matulewiczu, s. 14. 
19 VC, 63. 



 4 

powołań spowodowały zmniejszenie liczby zakonników w dziełach typowych dla instytutów 
apostolskich”20. W tej nowej sytuacji większość instytutów zakonnych stanęła przed trudną decyzją 
reorganizacji swoich dzieł. Nie chodzi tu jednak o czysto zewnętrzne, czy nawet „techniczne” 
ulepszanie zwykłego „funkcjonowania” wspólnoty zakonnej, lecz o najbardziej podstawowy powrót 
do pierwotnego charyzmatu. Grozi nam bowiem niebezpieczeństwo zredukowania wspólnoty 
zakonnej jedynie do zadań duszpasterskich. 

 
Więź z Założycielem i charyzmatem 
  
Odnowa Ŝycia zakonnego, dokonana w ostatnich latach równieŜ w naszym Zgromadzeniu, 

wzbogacona o głębszą refleksję teologiczną, podkreśliła wagę pierwotnego charyzmatu i wpłynęła 
korzystnie na jedność naszej wspólnoty. Powstało wiele publikacji dotyczących naszego 
ZałoŜyciela, Odnowiciela jak i naszego charyzmatu. To bardzo waŜne osiągnięcie naszej 
wspólnoty, gdyŜ zrozumienie charyzmatu pozwala uzyskać jasny obraz własnej toŜsamości, wokół 
której łatwiej jest budować braterską jedność i komunię. Brak tej jasności moŜe zrodzić niepewność 
co do celów działania i konfrontacji ze światem21. Tylko taka wspólnota zakonna, która posiada 
świadomość swojej toŜsamości, moŜe stać się miejscem i podmiotem misji. To rozróŜnienie 
pomaga zachować równowagę między wymaganiami wspólnoty, a jej zaangaŜowaniem 
apostolskim. Te dwa aspekty Ŝycia zakonnego trudno jest zharmonizować, gdyŜ często dochodziło i 
stale dochodzi do niebezpiecznego przeciwstawiania ich sobie. „Tylko wtedy, gdy toŜsamość 
charyzmatyczna [wspólnoty] jest dobrze określona, moŜe ona włączyć się ‘we wspólne’ 
duszpasterstwo pozostając sobą, a nawet wzbogacając swymi dobrami działalność apostolską” 22.  

Przygotowanie do beatyfikacji zarówno Odnowiciela, jak i ZałoŜyciela pobudziło naszą 
wspólnotę do wielkiego i owocnego wysiłku, aby na nowo zinterpretować nasz charyzmat. Stale 
zmieniająca się sytuacja świata i Kościoła zainspirowała nas tym samym do dalszego rozwoju 
charyzmatu, do większej jego aktualności i Ŝywotności. Niezwykle złoŜona współczesna sytuacja 
„Kościoła i świata w fazie przemian”23 domaga się bowiem od naszej wspólnoty poszukiwania 
nowych odpowiedzi na wyzwania świata, zwłaszcza obecnie, gdy wydaje się, Ŝe świat jakby 
przyśpieszył. Czasami odpowiedź ta nie trafia do wcześniej określonego celu, gdyŜ źle rozpoznany 
został kontekst. Wydaje się, Ŝe właśnie na opisanie i rozpoznanie kontekstu, który nie powinien być 
utoŜsamiany jedynie z prostym wprowadzeniem, wskazują intuicje ostatnich dokumentów 
dotyczących ewangelizacji. Wystarczy porównać kolejne adhortacje apostolskie24 dotyczące 
poszczególnych kontynentów, aby stwierdzić, jak waŜne jest to rozpoznanie. Wyzwania misyjne są 
tak wielkie, Ŝe nie moŜna ich skutecznie rozeznać i podjąć bez szerszej współpracy członków 
Kościoła. W ostatnim czasie nauczanie Magisterium podkreśla, Ŝe rozeznanie to przekracza 
moŜliwości pojedynczej osoby i dlatego trudno jest udzielić rozstrzygających odpowiedzi w tym 
względzie, gdyŜ odpowiedź ta wyłania się jako owoc kontaktów i dialogu, a dialog jest nowym 
imieniem miłości25. Skoro Kościół sugeruje, Ŝe dla współczesnej ewangelizacji nie wystarcza juŜ 
zwykła umiejętność odczytywania znaków czasu, ale głównie chodzi o wypracowanie „nowych 
programów ewangelizacji dostosowanych do potrzeb dnia dzisiejszego26, to czy moŜemy znaleźć 
obecnie jakieś „podpowiedzi” dla naszego zaangaŜowania misyjnego? Czy na podstawie ostatnich 
dokumentów moŜna ustalić program ewangelizacji dla naszej wspólnoty zakonnej? Chodzi przede 
wszystkim o konfrontację naszego doświadczenia ewangelizacji z doświadczeniem ewangelizacji 

                                                 
20 VFC, 5a. 
21 Por. VFC, 45. 
22 VFC, 60. 
23 Wydaje się, Ŝe szczególne zainteresowanie papieskie skierowane zostało na Azję (zob. Redemptoris missio, 30, 37, 
55, 91).  
24 W Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Asia opisanie kontekstu zajmuje około 10% całego dokumentu (zob. punkty 
od 5 do 9); w Ecclesia in Europa – nieco więcej (punkty od 7 do 22). 
25 VC, 74. 
26 VC, 73. 
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Kościoła powszechnego. Przestawione poniŜej postulaty dla naszego zaangaŜowania misyjnego 
traktuję jedynie jako propozycję do dyskusji nad wypracowaniem przez naszą wspólnotę zakonną 
programu wynikającego z refleksji nad dokumentami Kościoła wzbogaconymi o niektóre intuicje 
odnowionego Zgromadzenia. 

 
1. Zaangażowanie w misję ad gentes 
Dla naszego Odnowiciela działalność misyjna w Rosji postrzegana była jako jedno z 

najwaŜniejszych zadań dla odnowionego zgromadzenia27. Miało to być szczególne dzieło Kościoła, 
któremu mięli poświęcić się nie tylko współbracia z domu zakonnego w Drui, ale i odpowiednio 
przygotowani księŜa diecezji wileńskiej. Biskup Matulewicz potwierdził ideę takiej pracy w swoim 
wystąpieniu na Kongresie Eucharystycznym w Chicago w lipcu 1926 roku, gdzie wygłosił referat o 
misjach wśród prawosławnych Rosjan28. Sprawie przygotowania marianów dla misji w Rosji 
poświęcił się równieŜ po rezygnacji z biskupstwa w Wilnie. Zdaniem Odnowiciela działalność ta 
była odpowiedzią na starania Stolicy Apostolskiej związanej z początkami tzw. neounii29. 

Skoro dla współczesnych marianów priorytetem w zaangaŜowaniu misyjnym, jaki wyraźnie 
wskazał Odnowiciel było zaangaŜowanie w misję wśród Rosjan, to czy współcześnie, wsłuchując 
się w głos Kościoła, moŜna wskazać podobną misję? Dla współczesnego Kościoła zdecydowanie na 
pierwszym miejscu – zdaniem papieŜa Jana Pawła II – znajduje się misja ad gentes30, bez której 
„sam wymiar misyjny Kościoła byłby pozbawiony swego podstawowego znaczenia i swej wzorczej 
realizacji”31. Jej szczególność polega na tym, Ŝe jest skierowana do niechrześcijan i w Ŝadnym 
wypadku nie moŜna jej sprowadzić do globalnej misji całego Ludu BoŜego. Misja ta – według 
papieŜa – jest bardzo daleka od konkretnego urzeczywistnienia, dopiero się zaczyna32.  

Osłabienie zapału wobec misji ad gentes było przyczyną pojawienia się wątpliwości i 
niejasności odnośnie do misji wśród narodów, którą kwestionowali niektórzy teologowie33. Stąd 
wynikało równieŜ osłabienie gorliwości Kościoła w stosunku do niechrześcijan (ich liczba od 
momentu zakończenia Soboru podwoiła się), którą zaczęto postrzegać jako oznakę głębszego 
kryzysu wiary. Wydaje się, Ŝe kryzys ten w ostatnim okresie pogłębił się do tego stopnia, Ŝe 
obecnie naleŜy mówić o konieczności prawdziwej misji ad gentes na starym kontynencie34. 
JednakŜe „nie wydaje się słusznym stawianie na równi sytuacji narodu, który nigdy nie poznał 
Jezusa Chrystusa, z sytuacją takiego, który Go poznał, przyjął, a potem odrzucił, Ŝyjąc jednak nadal 
w kulturze, która wchłonęła w znacznej części zasady i wartości ewangeliczne. Są to dwie sytuacje 
w odniesieniu do wiary zasadniczo róŜne” (Redemptoris missio, 37). Szczególne „pierwszeństwo” 
misji ad gentes przyznane zostało wyraźnie młodym Kościołom azjatyckim35. 

Wobec tak wyraźnego wezwania Kościoła, by ewangelizować niechrześcijan w Azji, co 
oznacza dla naszego zgromadzenia zwrot sentire cum Ecclesia? CzyŜ hasło naszego zgromadzenia 
                                                 
27 „I mnie coś szepce, Ŝe trzeba nam szykować się do pracy w Rosji; Ŝe nadejdzie tam czas Ŝniwa dla misjonarzy, a 
teraz trzeba przygotować pracowników”. Zob. LP, t. III, s. 168.  
28 „My ślę i rozmawiam o przyszłych misjach w Rosji. Lecz powaŜnie będę mógł się zająć tą sprawą po powrocie z 
Ameryki. Mam nadzieję, Ŝe Bóg mi dopomoŜe, poniewaŜ to Jego sprawa. Bądźcie spokojni, przypadnie wam kiedyś 
apostołować, przygotowujcie się na razie”. Cytat za T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 318. 
29 Por. T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 305-318. 
30 W Redemptoris missio wykorzystano określenie z Dekretu Ad gentes, 6. 
31 Redemptoris missio, 34. 
32 Por. Redemptoris missio, 40. 
33 Poddawano w wątpliwość samą celowość misji Kościoła, niekiedy ukazując ją jedynie w płaszczyźnie horyzontalnej 
jako mądrość czysto ludzką (zob. Redemptoris missio, 2, 4, 11, 36). Niewłaściwe poglądy teologiczne nacechowane 
relatywizmem religijnym spowodowały trudności wewnętrzne wśród Ludu BoŜego juŜ w okresie posoborowym, gdy 
zaczęto powoływać się na niektóre dokumenty Soboru, by usprawiedliwić postawę obojętności (zob. Evangelii 
nuntiandi, 80).  
34 Adhortacja Ecclesia in Europa została wydana blisko 13 lat po encyklice Redemptoris missio. We wcześniejszym 
dokumencie misje ad gentes traktowano jedynie jako potrzebę (Redemptoris missio, 37), w późniejszym – wyraźnie 
jako konieczność. Por. Ecclesia in Europa, 46. 
35 „W szczególności na kontynencie azjatyckim, ku któremu winien się kierować główny nurt (podkr. - Z. G.) misji 
wśród narodów, chrześcijanie są niewielką mniejszością, choć nieraz odnotowuje się tam znamienny proces nawróceń i 
wzorowe przykłady chrześcijańskiej obecności” – Redemptoris missio, 37. 
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nie zobowiązuje nas, by szczególnie wsłuchiwać się w głos Kościoła, aby czuć razem z Kościołem? 
Prawdą jest, Ŝe nasze zaangaŜowania w Afryce, czy ostatnio na Filipinach, pociągnęły za sobą 
wielki wysiłek personalny i finansowy, nie moŜna ich jednak zaliczyć w ścisłym znaczeniu misji ad 
gentes. Z pewnością i dla naszego Zgromadzenia, podobnie jak dla całego Kościoła, misja ta 
dopiero się zaczyna. 

 
2. Bliższa współpraca z Papieskimi Dziełami Misyjnymi 
„Papieskie Dzieła Misyjne, powołane do Ŝycia z inicjatywy Kościołów o starszej juŜ tradycji 

dla popierania działalności misjonarzy na terenach jeszcze nie schrystianizowanych, stały się z 
czasem instytucją Kościoła powszechnego i kaŜdego Kościoła partykularnego”36. Na forum naszej 
wspólnoty zakonnej trudno zauwaŜyć odpowiedzialność za współpracę z czterema głównymi PDM, 
które – zdaniem Jana Pawła II, winny rozbudzać poczucie odpowiedzialności za powszechną misję 
Kościoła37, wyraŜają teŜ szczególną więź z Piotrem naszych czasów. Po reorganizacji Sekretariatu 
Misyjnego i włączeniu go w Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, współpracy tej praktycznie 
nie da się zauwaŜyć, a „wśród dzieł pomocy międzykościelnej Papieskie Dzieła Misyjne winny 
zawsze zajmować pierwsze miejsce”38. Obecnie, gdy wszystkie dziedziny działalności pastoralnej 
są poddawane głębokiej rewizji, uprasza się przełoŜonych instytutów zakonnych o wspieranie 
Papieskich Dzieł Misyjnych „przez uŜyczanie im oddanych i kompetentnych 
współpracowników”39. 

 
3. Zaangażowania świeckich w naszą działalność misyjną 
Wydaje się równieŜ, Ŝe poprzez odpowiednią reorganizację Stowarzyszenia Pomocników 

Mariańskich moŜna byłoby otworzyć moŜliwość bezpośredniego przygotowania świeckich do 
zaangaŜowania osób świeckich w mariańskie misje. W tym konkretnym przypadku chodzi o 
wykorzystanie współpracy, do której zachęca Centrum Formacji Misyjnej. Do takiego 
bezpośredniego zaangaŜowania osób świeckich zachęcał nasz Odnowiciel. 

 
4. Licheń – miejsce studium i refleksji dla misjonarzy 
Małe wspólnoty w naszych domach zakonnych rozpowszechniły się w rezultacie 

świadomych decyzji przełoŜonych, niekiedy jako wynik braków personalnych. JednakŜe wydaje 
się, Ŝe mają one lepszy kontakt z Ŝyciem codziennym i problemami ludzi, choć z drugiej strony 
bardziej naraŜone na wpływ świeckiej mentalności. Magisterium Kościoła nie zaleca, „[…] aby 
instytut składał się wyłącznie z małych wspólnot. Konieczne są teŜ wspólnoty liczniejsze. Mogą 
one oddać cenne usługi tak całemu instytutowi, jak małym wspólnotom: mogą […] stwarzać 
moŜliwość skupienia się i odpoczynku tym członkom zgromadzenia, którzy pracują na 
najtrudniejszych odcinkach misji ewangelizacyjnej”40. Takim miejscem studium i refleksji moŜe 
być nasze licheńskie sanktuarium. Miejsce to, odpowiednio przygotowane i wyposaŜone w 
odpowiednią literaturę i dokumenty Kościoła, mogło by słuŜyć moŜliwością skupienia i 
odpoczynku praktycznie w przeciągu całego roku dla braci oddanych dziełom misyjnym. A takiego 
miejsca do tej pory nie ma w naszym Zgromadzeniu. 

 
Podsumowanie 
Niniejszym wystąpieniem chciałbym zachęcić do poszukiwania nowego zaangaŜowania 

naszego Zgromadzenia w misje stricte ad gentes, do których zachęcają ostatnie dokumenty 
Kościoła. Do odnowy naszego zapału misyjnego skłania równieŜ jubileusz odnowy naszego 
Zgromadzenia i osoba bł. Jerzego Matulewicza. Sobór wyraźnie zaprosił, aby „Instytuty Ŝycia 

                                                 
36 Zob. Statuty PDM, 1. 
37 Por. Redemptoiris missio, 84. 
38 Zob. Statuty PDM, 8. 
39 TamŜe, 27. 
40 VFC 64 d. 
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czynnego natomiast, niezaleŜnie od tego, czy dąŜyłyby do celu ściśle misyjnego, czy teŜ nie, niech 
szczerze zadają sobie wobec Boga pytanie, czy mogą rozciągnąć swoją działalność na szerzenie 
królestwa BoŜego między narodami; czy mogą pewne posługi pozostawić innym, aby swoje siły 
poświęcać misjom; czy mogą zacząć działalność na misjach, dostosowując do tego, jeśli zajdzie 
taka konieczność, swoje konstytucje, jednak zgodnie z myślą załoŜyciela; czy ich członkowie 
uczestniczą w działalności misyjnej odpowiednio do moŜliwości”41. 

Akcentowanie i podkreślanie przy róŜnych spotkaniach naszego hasła Pro Christo et 
Ecclesia nie zmieni automatycznie naszej świadomości i sposobu patrzenia na Kościół. Nowa 
świadomość musi być przełoŜona na konkretne zaangaŜowanie misyjne w Azji, w misje ad gentes. 
Bez wątpienia podobną działalność prowadzimy juŜ w zlaicyzowanej czeskiej Pradze, Niemczech, 
czy na warszawskiej Pradze. Nie chodzi jednak o wzajemne licytowanie się, które placówki są 
„bardziej”, a które „mniej” misyjne, gdyŜ chodzi o świadome zaangaŜowanie się w naszego 
Zgromadzenia w działalność wśród niechrześcijan w Azji. PapieŜ wyraźnie wskazał na kontynent 
azjatycki i jego wielkie aglomeracje. Papieskie sugestie wcale nie oznaczają, Ŝe powinniśmy 
zrezygnować z naszych placówek na Ukrainie, czy Białorusi. Bynajmniej, chodzi o nowe 
zaangaŜowanie w naszym głoszeniu Ewangelii, „aby pobudzać do przechodzenia od wiary 
podtrzymywanej społeczną tradycją […], do wiary bardziej osobistej i dojrzałej, oświeconej i 
płynącej z przekonania” (Ecclesia in Europa, 50). 

                                                 
41 AG 40. 


