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Sekretarze krajowi

PD

„Jednakże główną funkcją Papieskich Dzieł Misyjnych – poczynając
od pierwszego z nich o nazwie Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
stawiającego sobie za cel przede wszystkim wychowanie,
informowanie i uwrażliwianie na sprawę misji – pozostaje budzenie
ducha misyjnego” – napisał Jan Paweł II w orędziu na Światowy
Dzień Misyjny 1988 roku.
TEKST: ELŻBIETA POLKOWSKA, SEKRETARIAT PDRW

POCZĄTKI PDRW W POLSCE
Początki PDRW w Polsce sięgają 1835 r., kiedy zostało ono
wprowadzone w archidiecezji
gnieźnieńsko-poznańskiej. Od
tamtego czasu wiele się wydarzyło, zmieniała się sytuacja
Polski, której w tamtym czasie
formalnie nie było na mapie
świata. Do obecnego kształtu
PDRW w Polsce przyczyniło się
wiele okoliczności, a szczególnie osób. Każda z nich wniosła
coś nowego lub zainspirowała
innych do określonych działań
czy zmian.
OD „ROCZNIKÓW”
DO „MISJI DZISIAJ”
Kiedy w 1822 r. w Lyonie powstawało Dzieło Rozkrzewiania
Wiary, Polska była pod zaborami. Mimo to już w 1825 r. Dzieło trafiło do Gniezna, Poznania
i na Górny Śląsk. Ważne było,
aby je poznano, dlatego w 1863
r. zaczęto wydawać w Poznaniu
„Roczniki Dzieła Rozkrzewiania Wiary”. Jednakże na skutek
Kulturkampfu zostało to zabronione. Ich publikację w 1891 r.
przeniesiono do Krakowa, gdzie
ukazywały się do roku 1921. Na
dziesięć lat przed rozpoczęciem
II wojny światowej „Roczniki
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Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary” wróciły do Poznania.
Jednakże wprowadzenie formalnych struktur Dzieła było
możliwe dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ostatecznie statuty PDRW
dla Polski zostały zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską w 1928
roku. Z okazji dziesięciolecia we
wrześniu 1938 r. odbył się w Poznaniu I Ogólnopolski Kongres
Misyjny. Niestety, rok później
wojna przerwała działalność
PDRW. Ustawą z 1949 r. jego
działalność została zawieszona.
Dopiero po Soborze Watykańskim II powstała w 1967 r.
Komisja Misyjna Episkopatu
Polski podjęła działania, aby
na nowo wdrożyć sprawy misji
w życie Kościoła w Polsce. Ważną inicjatywą było stworzenie
czasopisma z przewodnim motywem wyjaśniającym papieskie
intencje misyjne. Od stycznia
1980 r. Biuro Misyjne rozpoczęło publikację czasopisma pod
tytułem „Papieskie Intencje Misyjne”. Pierwsze numery miały
po osiem stron, a potem stopniowo zmieniały swoją objętość
i formę, ale zawsze pozostawały
w służbie papieżowi. Ten tytuł
przetrwał aż do czwartego numeru w 1997 r., by przekształcić się w wydawane do dziś

„Misje Dzisiaj”, liczące 44 strony
w pełnym kolorze.
NOWE WYZWANIA
Dzięki nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych Polski z Watykanem w 1989 r. i przybyciu
nuncjusza apostolskiego do
naszego kraju Papieskie Dzieła
Misyjne zyskały status prawny.
Oddzieliły się od Biura Misyjnego i zaczęły działać jako odrębna instytucja. Zmieniały swoją
siedzibę, by ostatecznie osiąść
na skwerze Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 9 w Warszawie.
Te zmiany zastały na stanowisku sekretarza krajowego
PDRW ks. Stanisława Bogdańskiego SDB, który tę funkcję
pełnił do 1990 roku.
 Ks. Antoni Kmiecik
(1990-1995)
Ważną postacią nie tylko dla
PDRW, ale także dla wszystkich
PDM był ks. Antoni Kmiecik,
delegat biskupi ds. misji diec.
tarnowskiej i współtwórca
Diecezjalnego Dzieła Misyjnego w Tarnowie, który dyrekcją
krajową Papieskich Dzieł Misyjnych kierował przez dziesięć
lat, najpierw jako prodyrektor
(1990-1995), a potem jako ich
dyrektor krajowy (1995-2000).
Na początku pełnił również
funkcję sekretarza krajowego
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PDRW (1990-1995). W 1992 r.,
zainspirowany encykliką „Redemptoris missio” Jana Pawła II, był inicjatorem i współorganizatorem pierwszego po
II wojnie światowej Krajowego
Kongresu Misyjnego. Kongres
odbył się w Częstochowie pod
hasłem „Wiara umacnia się, gdy
jest przekazywana” (RMis 2).
 Ks. Jan Piotrowski
(1995-1997)
Kiedy ks. Antoni Kmiecik zakończył kadencję na stanowisku
sekretarza krajowego PDRW,
w 1995 r. objął funkcję dyrek-

tora krajowego PDM. Wówczas
sekretarzem PDRW został ks.
Jan Piotrowski, kapłan diec. tarnowskiej (od 2014 r. ordynariusz
diec. kieleckiej). Jako misjonarz,
który pracował w Republice
Konga, czuł potrzebę zorganizowania zaplecza misyjnego. Dlatego w lipcu 1995 r. w Centrum
Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie zorganizowano
spotkanie formacyjne dla świeckich współpracowników dyrektorów diecezjalnych PDM.
Ważnym rokiem dla PDRW
był 1997 r. i związana z nim
175. rocznica powstania tego
Dzieła. Ks. Jan Piotrowski
zorganizował I Ogólnopolskie
Spotkanie Misyjne Młodzieży
w Niepokalanowie, pod hasłem
„Jezus Chrystus Jedyny Zbawiciel”. Wzięło w nim udział 1700
młodych osób z 33 diecezji. 175
lat istnienia PDRW było okazją, aby przypomnieć wszystkim o tym Dziele. W tym celu
promowano czasopismo „Misje
Dzisiaj”, z nową szatą graficzną,
powstałe na bazie „Papieskich
Intencji Misyjnych”. Na Niedzielę Misyjną przygotowano
półtora miliona ulotek. Miały
one zapoznać katolików z tym
Dziełem oraz zachęcić do członkostwa w nim.
Ks. Piotrowski tęsknił za
misjami – w 1997 r. ponownie
wyjechał do pracy misyjnej,
tym razem do Peru. Jednakże w 2000 r. powrócił do PDM
z nominacją dyrektora krajowego PDM (2000-2010).
 S. Krystyna Parafiniuk FMM
(1997-1998)
W 1997 r. sekretarzem krajowym PDRW została s. Krystyna
Parafiniuk FMM, która po 17
latach pracy w Togo i Burkina
Faso wróciła do Polski. Ten rok

był ważny, ponieważ dał początek ogólnopolskiej Szkole Animatorów Misyjnych. Pierwsza
tego rodzaju formacja i szkolenie odbyły się we wrześniu
1997 r. w Skorzeszycach koło
Kielc. Wzięli w niej udział dyrektorzy diecezjalni PDM oraz
animatorzy misyjni. Ta inicjatywa trwa do dziś.
 O. Ludwik Fąs SVD
(1999-2001)
Gdy s. Krystyna Parafiniuk
po dwóch latach zrezygnowała z powodów zdrowotnych
z funkcji sekretarza krajowego,
został nim o. Ludwik Fąs SVD,
misjonarz w Kolumbii. Z jego
inicjatywy w 1999 r. ogłoszono
konkurs dotyczący życia założycielki PDRW Pauliny Jaricot.
Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie napisać opowiadanie
nt. „Jak dzisiaj żyłaby Paulina
Jaricot”.
Był to też czas ostatnich
przygotowań Kościoła do obchodów Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa w 2000 roku.
Sekretariat Krajowy PDRW
zorganizował w maju 1999 r.
we Wrocławiu I Ogólnopolski
Kongres Misyjny Młodych pod
hasłem „Chrystus wzywa i posyła”. Zgromadził on ok. 4 tys.
młodych ludzi ze wszystkich
diecezji w Polsce.
Następnie został zorganizowany III Krajowy Kongres Misyjny w Częstochowie w październiku 1999 roku. Odbył się
on pod hasłem „Misje odnawiają Kościół”. Wzięło w nim
udział ok. 1000 delegatów
z różnych diecezji w Polsce.
Owocem Roku Jubileuszowego
była audycja misyjna, która od
października 1999 r. do dzisiaj
jest nadawana w Radiu Maryja. Audycje misyjne przyjęły się
marzec-kwiecień 2021
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w wielu rozgłośniach diecezjalnych w naszym kraju.
Ważnym wydarzeniem zorganizowanym przez Sekretariat
Krajowy PDRW w październiku
2001 r. były I Międzynarodowe
Dni Kultury i Piosenki Krajów
Misyjnych – Missio 2001 w Chorzowie. Miało to dać początek
działalności Misyjnego Ruchu
Młodych.
 Ks. Eugeniusz Szyszka
(2002-2009)
Ks. Eugeniusz został sekretarzem krajowym PDRW po
powrocie z Republiki Środkowoafrykańskiej. W 2002 r. Jan
Paweł II ogłosił list apostolski
„Rosarium Virginis Mariae”,
w którym podarował nam tajemnice światła. To wydarzenie oraz 25 lat jego pontyfikatu zaowocowały akcją „Żywy
Różaniec. Dar dla Jana Pawła
II i misji”. Sekretariat Krajowy
PDRW zachęcał do całorocznej
modlitwy różańcowej jako daru
serc dla Jana Pawła II i misji.
Następnie, aby zaktywizować młodzież do odkrywania
swojego misyjnego powołania,
w październiku 2004 r. pod
hasłem „Duc in altum” został
zorganizowany IV Młodzieżowy Kongres Misyjny w Toruniu. Uczestniczyło w nim 900
osób z 25 diecezji oraz goście
z Litwy i Białorusi. Natomiast
V Kongres Misyjny Młodych
odbył się pod koniec września
2007 r. w Poznaniu. Jego hasło brzmiało: „Wychwalajcie
Pana wszystkie narody”. Wzięło w nim udział kilkaset osób
z całej Polski.
 Ks. Bogdan Michalski
(2009-2014)
Kiedy ks. Eugeniusz został
powołany do innych zadań,
stanowisko sekretarza krajowe-
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go objął ks. Bogdan Michalski,
misjonarz w Peru. W związku
z przygotowaniami do 150.
rocznicy śmierci sł. Bożej Pauliny Jaricot, rozpoczął działania
zmierzające do odtworzenia
struktury organizacyjnej Żywego Różańca. W 2011 r. została
wydana biografia Pauliny Jaricot oraz film. Na ich podstawie
rozpisano konkurs skierowany do róż Żywego Różańca ze
znajomości życia i działalności
Pauliny Jaricot. W 2012 r., podczas obchodów 150. rocznicy
śmierci założycielki PDRW,
zakończono z sukcesem pierwszy etap tworzenia struktur
Żywego Różańca. Konferencja
Episkopatu Polski zatwierdziła
„Statut Żywego Różańca”. Dzięki temu dzieło misyjne zyskało
modlitewną pomoc członków
Żywego Różańca. Statut ten zaleca współpracę diecezjalnych
moderatorów Żywego Różańca z dyrektorami diecezjalnymi PDM. Na jego podstawie
w skład zarządu Żywego Różańca wchodzi sekretarz krajowy PDRW. Ważnym krokiem
było też wznowienie idei Misyjnego Apostolstwa Chorych.
 Ks. Maciej Będziński
(2014-2021)
Kolejny sekretarz krajowy
PDRW ks. Maciej Będziński
wzmocnił ideę współpracy
z Żywym Różańcem poprzez
stały kontakt z miesięcznikiem
„Różaniec”. We współpracy
z siostrami loretankami przygotowywany jest comiesięczny
biuletyn Stowarzyszenia ŻR dla
róż. Na podstawie zatwierdzonego Statutu Stowarzyszenia
Żywy Różaniec została zainicjowana akcja „Żywy Różaniec
dla Misji”. Ma ona na celu powrót do korzeni duchowości sł.

Bożej Pauliny Jaricot. Zebrane
fundusze w ramach tej inicjatywy dzielone są na połowę: jedna
część na fundusz misyjny PDM,
druga – na Diecezjalne Dzieło Misyjne. Z zebranych w ten
sposób środków realizowane
są budowy oraz remonty kaplic
czy kościołów na terenach misyjnych. W 2018 r. rozpoczęła
się wielka nowenna przygotowująca do 200-lecia powstania
Żywego Różańca.
Nową inicjatywą w ramach
Misyjnego Apostolstwa Chorych stały się „Pierwsze Piątki
w Intencji Misji”. Dzięki tej inicjatywie również osoby starsze i chorzy mogą włączyć się
w dzieło misyjne. W ostatnich
latach chorzy zostali również
włączeni w czuwanie Papieskiej
Unii Misyjnej, które co roku na
początku grudnia odbywa się na
Jasnej Górze.
Ważną inicjatywą w 2016 r.
był przygotowany przez Sekretariat Krajowy PDRW, we
współpracy z animatorami i katechetami, trzyletni program dla
Młodzieżowego Wolontariatu
Misyjnego PDRW, który ma na
celu zaangażowanie młodzieży
w ideę PDM.
W styczniu 2021 r. ks. Będziński objął stanowisko dyrektora krajowego PDM.
NA MIARĘ XXI WIEKU
W tym krótkim artykule nie
sposób było przedstawić
wszystkich inicjatyw podjętych
przez kolejnych sekretarzy krajowych PDRW. Każdy z sekretarzy swoją osobowością i zrozumieniem misji ad gentes służył
Papieskim Dziełom Misyjnym,
inspirując do jeszcze większego misyjnego zaangażowania na
miarę XXI wieku. 


