Misyjna pobudka dla katechetów i animatorów
Recenzja misyjnych materiałów formacyjnych dla dzieci 2021/2022
„Z Ojcem Świętym budzimy do misji”

Ilekroć katecheci i animatorzy potrzebują misyjnej pobudki, zawsze mogą liczyć na Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci i jego materiały formacyjne. Nie inaczej jest w tym roku, w którym do dyspozycji
mamy opracowany cykl spotkań pod tytułem „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”. Pobudka jest tym
pilniejsza, iż nadchodzi rok wielkich jubileuszy – w 2022 roku będziemy obchodzić 400-lecie Kongregacji
Ewangelizacji Narodów, 200-lecie założenia Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz stulecie trzem dziełom
przydomka „papieskie”. Wreszcie tegoroczne spotkania małych pomocników misjonarzy mają
przygotować ich do przeżywania Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się 17 września 2022 roku
w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Świadomość nadchodzących
wydarzeń nie przysłoniła aktualnego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”, więc ogniska
misyjne będą zagłębiać się w poszczególne części Mszy świętej.
Wprawdzie nie jest to nowością w przypadku misyjnych materiałów formacyjnych, ale na
podkreślenie zasługuje bardzo dobrze przemyślana koncepcja poszczególnych spotkań, w ramach
których każda część jest integralnie powiązana z pozostałymi. Choć przewidziano cykl dziesięciu
spotkań – po jednym w każdym miesiącu roku szkolnego, to propozycje z powodzeniem można
wykorzystać także przy większej częstotliwości. Scenariusze przygotowano z wielką dbałością o
szczegóły – dokładnie opisano zarówno przebieg spotkań, jak i przedstawiono niezbędne pomoce i
środki. Ci, którzy od lat korzystają z materiałów nie będą zaskoczeni ich poziomem i treścią, zaś dla
początkujący animatorzy misyjni z pewnością ucieszą się, że wiedzą, co trzeba przygotować i jak mają
prowadzić spotkanie - krok po kroku.
Jak na pobudkę przystało, spotkania rozpoczyna zachęta do uważności, poetycko wyrażona w
dwuwierszu „Otwórz OCZY i uważaj, co zobaczysz to rozważaj!”. Stosownie do wieku uczestników,
wychodzi się od ich doświadczeń i spostrzeżeń, by na ich podstawie uświadomić konkretne
zagadnienie. Dla podkreślenia papieskości dzieła i zaangażowania misyjnego, w kolejnym kroku
przypomina się uczestnikom, że „papież GŁOWĄ jest Kościoła. Przyjmij z wiarą jego słowa!”. Ta część
spotkań wskazuje też na ich formacyjny charakter oraz na fakt, iż ten, kto angażuje się na rzecz misji,
wpierw sam musi być dobrze przygotowany, a nakaz misyjny winien odebrać bardzo osobiście. To
podkreśla dalsza część spotkania, hasłowo określona „w SERCU rodzi się odpowiedź. Żeś misjonarz –
wszystkim dowiedź!”. Skoro zaś misyjna odpowiedź zrodzi się w sercach uczestników, pozostaje już
tylko…przejść do praktyki. To właśnie mają zrobić członkowie ognisk i kół misyjnych, zgodnie z ostatnim
hasłem przyświecającym spotkaniom: „Wszystko wiemy znakomicie. Pora to wprowadzić w życie”.
Niewątpliwym walorem misyjnych materiałów formacyjnych jest bogata warstwa metodyczna
– autorzy zadbali o to, by mali misjonarze nie nudzili się w czasie spotkań. Nie zabraknie więc śpiewu,
zabaw ruchowych i słownych, intelektualnych rozrywek, których bogactwo sprawia, że każdy znajdzie
coś dla siebie. Ta szeroko rozumiana aktywizacja nie przysłania nadrzędnych celów, bowiem pod
płaszczem zabawy kryje się przekaz treści oraz kształtowanie postaw. Uczestnicy pogłębią znajomość
Pisma Świętego, poznają wiele przedmiotów i postaw liturgicznych, treści religijnych i informacji nt.
historii Papieskich Dzieł Misyjnych. Atrakcyjnym elementem każdego spotkania jest tabelka językowa,
zawierająca terminy i zwroty powiązane z tematem danego spotkania, a zamieszczone w języku
angielskim, hiszpańskim, bahasa, suahili, a nawet po łacinie. Już więc podstawowe treści spotkań są
niezwykle obszerne, jakby zaś tego było mało, na każdy miesiąc przewidziano dodatkowy dział „dla

dociekliwych”. Dział ściśle wiąże się ze wspomnianymi jubileuszami, a zawarte w nim informacje
nawiązują do rymowanek przypominających o tym, iż dzieła są papieskie od stu lat.
Recenzowane materiały – zgodnie z intencją autorów - „są pomocą do kolejnego roku formacji
w ogniskach misyjnych oraz w innych grupach dziecięcych formujących się w duchu misyjnym”. O ile
animatorów ognisk i grup prawdopodobnie nie trzeba namawiać do korzystania z opracowanej
pomocy, o tyle poszerzyłabym zakres odbiorców. „Z Ojcem Świętym budzimy do misji” to doskonała
propozycja dla wszystkich katechetów uczących w szkole podstawowej. Treść spotkań jest zbieżna z
założeniami podstawy programowej nauczania religii – także tej najnowszej z 2018 roku, a materiały
stanowią gotową pomoc w umisyjnieniu lekcji – również tych, które bezpośrednio są poświęcone
innym zagadnieniom niż misje ad gentes. Zastosowanie propozycji na szkolnych lekcjach religii
przyczyni się do ożywienia i uatrakcyjnienia zajęć, a przy tym może faktycznie „obudzić” misyjnie wielu
uczniów, którzy do tej pory nie byli zainteresowani misjami. Kto wie… może wielu z nich po takiej
pobudce już nie zaśnie, a ich rozbudzony zapał misyjny przyczyni się do powstawania nowych ognisk i
stałej formacji w ramach PDMD?
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