Misje Kościoła gliwickiego
Proponowane postulaty i struktury animacji misyjnej opierają się na dotychczasowych
działaniach pastoralnych, podejmowanych przez Dzieło Misyjne Diecezji Gliwickiej i wynikają z dostrzeganych braków, potrzeb misji 0raz ankiet przeprowadzonych wśród animatorów
misyjnych diecezji, misjonarzy i misjonarek oraz komisji misyjnej. Działania misyjne zmierzają do wypracowania i wdrożenia jako zarządzeń, jednolitego systemu promocji misji w skali
diecezji, zwłaszcza poprzez struktury dekanalne, Radę Misyjną, Szkołę Animacji Misyjnej,
Diecezjalny Fundusz Misyjny, i mają doprowadzić do:


wzrostu świadomości misyjnej wszystkich diecezjan,



pogłębienia duchowości misyjnej,



upowszechnienia zaangażowania misyjnego,



rozwoju formacji animatorów,



rozbudzenia powołań misyjnych,



poprawy skuteczności pomocy misjonarzom,



ożywienia misyjnego wspólnot parafialnych.

Propozycje:

1.

Funkcja Diecezjalnego Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych i jednocze-

śnie Delegata Biskupa do spraw Misji nie powinna być łączona z innymi funkcjami (np.:
proboszcza) tak, aby pełniący obowiązki dyrektora diecezjalnego mógł swój czas poświęcić
sprawom misyjnym w szerszym zakresie. W skład jego obowiązków będą wchodzić między
innymi: kwartalne spotkania z misyjnymi referentami dekanalnymi, organizacja misyjnych
dni skupienia, troska o rodziców misjonarzy, spotkania z Kołami Misyjnymi (dzieci i dorosłych), współpraca z centralą Papieskich Dzieł Misyjnych oraz z Centrum Formacji Misyjnej,
wyjazdy służbowe związane z działalnością misyjną, współpraca z dyrektorami innych diecezji, kontakt z seminarium, współpraca ze szkołami, katechetami, dyżury w Wydziale ds. Misji
w kurii, kontakt z mediami.

2.

Powołanie w strukturach gliwickiej kurii Wydziału do spraw Misji. Na czele

wydziału stoi dyrektor, którym jest dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. W skład wydziału
wchodzi również Rada Misyjna. Do zadań Wydziału należą w szczególności: inicjowanie,

kierowanie i koordynowanie dzieł misyjnych przez Kościół gliwicki, opieka nad misjonarzami (także nad misjonarzami wracającymi do Polski), współpraca z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, ze Stowarzyszeniem „Żywy Różaniec”, z zakonnymi referentami misyjnymi oraz
księżmi diecezji gliwickiej, pomagającymi w duszpasterstwie poza granicami Polski. Realizacja tych zadań będzie się dokonywała we współpracy z innymi wydziałami kurii gliwickiej.
Dyżury w kurialnym Wydziale ds. Misji będą odbywały się, np.: 3 razy w tygodniu, w określonych godzinach.

3.

Powołanie Rady Misyjnej Diecezji Gliwickiej. Zadaniem tej Rady będzie

wspieranie Dyrektora PDM oraz pomoc w realizacji zadań dotyczących animacji misyjnej w
diecezji i projektów misjonarzy naszej diecezji. Rada Misyjna utrzymuje stały kontakt z Misjonarzami i pośredniczy, względnie inspiruje kontakty pomiędzy Misjonarzami a dziekanami
lub parafiami. Rada Misyjna działa pomocniczo względem działań Dyrektora PDM. W skład
Rady wchodzi 5 osób (misjonarze i animatorzy).

4.

Powołanie dekanalnych referentów misyjnych, którzy będą mogli dobrać so-

bie współpracowników w dekanacie (np.: animator koła misyjnego, katecheta, zelator Żywego Różańca). Dekanalnym referentem misyjnym może zostać kapłan, z nominacji biskupa.
Zadaniem referentów będzie propagowanie Papieskich Dzieł Misyjnych (szczególnie, gdy
chodzi o Koła Misyjne dzieci), zakładanie kół misyjnych, opieka nad nimi, współpraca z Wydziałem do spraw Misji, koordynacja animacji misyjnej w parafiach dekanatu (m.in. przygotowanie Tygodnia Misyjnego, rozprowadzanie materiałów misyjnych, realizacja akcji misyjnych, takich jak np.: Kolędnicy Misyjni, Dzieci Komunijne - dzieciom misji, Orszaki Trzech
Króli, festyny, kiermasze, umisyjnianie wydarzeń parafialnych i dekanalnych), współpraca z
ruchami, stowarzyszeniami, wspólnotami kościelnymi w dekanacie (np. Żywy Różaniec),
promocja prasy misyjnej, promocja muzeów misyjnych w diecezji – np. Gliwice Sośnica par.
MB Wspomożenia Wiernych, Bytom – o. Werbiści.

5.

Powołanie dekanalnego patronatu misyjnego. Patronat ten polega na współ-

pracy konkretnego dekanatu z konkretnym misjonarzem. Patronat misyjny jest koordynowany
przez dekanalnego referenta misyjnego, w porozumieniu z Dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych. Parafie dekanatu otaczają misjonarza wskazanego przez Wydział Misyjny opieką duchową i materialną, przybliżają wiernym jego osobę i posługę misyjną, prowadzą z nim korespondencję. Zadaniem misjonarza jest natomiast utrzymywanie stałego kon-

taktu z parafiami patronackimi, odwiedziny dekanatu i animacja misyjna w ramach swego
pobytu w diecezji (np. poświęcić jedną niedzielę w urlopie na kazania w parafii patronackiej).
Proboszcz miejsca musi wyrazić zgodę na przybycie misjonarza do danej parafii. Kalendarz
wizyt misjonarzy w parafiach będzie ustalany przez Wydział Misyjny.

6.

Powołanie przez biskupa Diecezjalnego Funduszu Misyjnego, dzięki któremu

Wydział Misyjny będzie w swoim działaniu niezależny. Cele i zadania tego funduszu zostały
dołączone do dokumentu komisji misyjnej w załączniku nr 1.

7.

Wprowadzenie do protokołu wizytacji kanonicznej parafii pytań dotyczą-

cych istnienia i funkcjonowania w parafii koła misyjnego, wizyty w parafii misjonarzy z homiliami lub akcjami o tematyce misyjnej (np.: rekolekcje wielkopostne, misje parafialne, Tydzień Misyjny), sposobu włączania parafii w dekanalny patronat misyjny.

8.

W celu usprawnienia animacji misyjnej zachęca się proboszczów do zakłada-

nia w parafiach misyjnych kół parafialnych lub szkolnych kół misyjnych (jeśli istnieją ku
temu warunki). Pomocą służy dekanalny referent misyjny. Zaleca się również organizowanie
w parafii jednego dnia w miesiącu, który zostanie poświęcony misjom, tzw. Dnia Misyjnego,
np. III poniedziałek, Msza św. w intencji misji. Zachęca się także księży odpowiedzialnych za
parafialne Róże Żywego Różańca do odnowienia charyzmatu misyjnego tych wspólnot.

9.

Powołanie w diecezji Szkoły Animatora Misyjnego, której celem jest przygo-

towanie animatorów do animacji misyjnej w parafii i w diecezji oraz służenie wsparciem i
zapewnianie materiałów do animacji. Kandydata zgłasza proboszcz po odpowiednim zaopiniowaniu. W ramach Szkoły Animatora Misyjnego organizowane będą rekolekcje szkoleniowo – formacyjne, szczególnie dla katechetów i liderów grup parafialnych w poszczególnych
ośrodkach rekolekcyjnych na terenie diecezji.

10.

Ściślejsza współpraca diecezjalnego dzieła misyjnego z mediami diecezjal-

nymi, wszystkimi ruchami, stowarzyszeniami, instytutami, wspólnotami kościelnymi w
diecezji oraz zakonami. Włączanie tych środowisk w animację misyjną.

11.

Dla zintegrowania środowisk misyjnych diecezji i nie tylko, oraz wszystkich

ruchów diecezjalnych będzie okresowo organizowany Metropolitarny Kongres Misyjny w
Rudach (diecezja gliwicka, opolska, katowicka, sosnowiecka). Organizowane będą również
sympozja naukowe poświęcone sprawom misyjnym, we współpracy z innymi ośrodkami
naukowymi.

12.

Propozycja organizowania dorocznych spotkań z rodzicami misjonarzy –

Msza św. oraz spotkanie przy stole. Otoczenie rodziców misjonarzy opieką duchową (miejsce
np.: Bytom - o. Werbiści lub Rudy). Zorganizowanie w diecezji Misyjnego Dnia Chorych,
który gromadziłby ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych w celu włączenia ich cierpień
w dzieło misyjne Kościoła (np. Msza św. w dzień patronalny Apostolstwa Chorych - Zesłanie
Ducha Świętego, spotkanie przy stole). Proponowane miejsce: Bytom - o. Werbiści. Zachęta
do ofiarowania Komunii św. w intencji misji w pierwsze piątki miesiąca, podczas parafialnych odwiedzin chorych.

13.

Zacieśnienie współpracy z seminarium duchownym w Opolu, szczególnie z

kleryckim kołem misyjnym. Możliwość misyjnych praktyk dla kleryków V roku seminarium. Wyjazd wakacyjny (np. na 1 miesiąc) do jednego z naszych misjonarzy diecezjalnych w
celu zapoznania się z pracą misyjną „od kuchni”. Bilet fundowany przez Diecezjalny Fundusz
Misyjny. Koszt pobytu opłacają sami klerycy.
14. Osoby świeckie, które wyrażą chęć pracy na misjach powinny zgłosić się bezpośrednio do Dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych oraz włączyć się w działalność dzieła misyjnego diecezji gliwickiej (np. roczny udział w animacji misyjnej swojej parafii lub diecezji).

