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Gniezno, 1 października 2000 r.
W czasie mszy świętej na Wzgórzu Lecha, w dniu 3 czerwca 

1979 roku po homilii, papież Jan Paweł II poświęcił misyjne krzyże 
i przekazał je misjonarzom, którzy udali się z posługą ewangelizacyjną 
na różne kontynenty, nawiązując w ten sposób do posłannictwa i misji 
św. Wojciecha. Ten symboliczny gest Jana Pawła II, powtórzony jesz-
cze raz w czasie kolejnej pielgrzymki do Gniezna w dniu 3 czerwca 
1997 roku, zapoczątkował coroczną praktykę nakładania – tu w Gnieź-
nie – krzyży misyjnych polskim misjonarzom, udającym się od grobu 
św. Wojciecha z orędziem ewangelicznym do misyjnych krajów.

W 1998 roku na prośbę ówczesnego metropolity gnieźnień-
skiego, arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, jako nuncjusz apostolski 
w Polsce podjąłem ten zwyczaj święcenia i nakładania krzyży. Miałem 
to szczęście osobiście spotkać się z każdym z tych misjonarzy. A, jak to 
prezentuje niniejsza publikacja, była to spora „armia” (700 osób).

Każdego roku ze wzruszeniem patrzyłem na te, często bardzo 
młode, uśmiechnięte twarze duchownych i świeckich, którzy z radością 
i nadzieją w sercu przyjmowali misyjny krzyż. Mam nadzieję, że słowa, 
które przez te lata kierowałem do nich, będą nadal – dzięki tej książce – 
przedmiotem refleksji, także tych już doświadczonych misjonarzy.

Kilkunastoletnia tradycja wręczania krzyży misyjnych zebrana 
przez ks. kan. dr. Franciszka Jabłońskiego w niniejszej książce: Trady-
cja gnieźnieńskich krzyży misyjnych – zasługuje na uwagę tym bardziej, że 
daje czytelnikowi polskiemu bogate spektrum wyjazdów misjonarzy na 
misje z poszczególnych diecezji w Polsce, jak i zaangażowania polskich 
zakonów i zgromadzeń w misyjne dzieło Kościoła.

Niniejsza publikacja ukazuje się w roku zakończenia mojej posługi 
jako nuncjusza apostolskiego w Polsce, będącym jednocześnie rokiem objęcia 
posługi metropolity w archidiecezji gnieźnieńskiej, prymasowskiej stolicy. 
Cieszę się, że odtąd dane mi będzie piastować rolę gospodarza tych wspa-
niałych świętowojciechowych uroczystości, tak bogatych w treści misyjne.
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Wręczenie krzyży misyjnych w Gnieźnie jest wydarzeniem, 

przy którym warto się zatrzymać, poznać jego historię. W niniejszej 
publikacji znajdziemy m.in. szerokie relacje z dwóch papieskich piel-
grzymek do Gniezna (rok 1979 i 1997), w czasie których Jan Paweł II 
zapoczątkował wręczenie misyjnych krzyży. Na uwagę zasługuje 
przemówienie papieża skierowane do kleryków gnieźnieńskiego semi-
narium, które miało miejsce w dniu 4 lipca 1979 roku w pałacu pry-
masowskim. Przemówienie to jak dotąd nie było jeszcze nigdzie pu-
blikowane. W publikacji tej udokumentowana została ponadto relacja 
z obchodów 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża do Gniezna 
oraz z kolejnych ceremonii wręczania krzyży misyjnych w Gnieźnie 
(ponieważ odbywają się one w czasie uroczystości odpustowych ku 
czci św. Wojciecha, stąd zamieszczona jest również relacja z odpustu). 
Te zebrane w ciągu szesnastu lat relacje zasługują na uwagę tym bar-
dziej, że są one pewnego rodzaju panoramą zaangażowania Kościoła 
w Polsce w dzieło misyjne.

Książka ta, jako zapis historycznych wydarzeń, niesie ze sobą 
przesłanie do młodego pokolenia Polaków, by wsłuchując się w Słowo 
Boże odkrywali powołanie do pracy w krajach misyjnych oraz mieli 
pełną świadomość odpowiedzialności za misyjną naturę Kościoła.

W celach animacyjnych zaprezentowany został w niej także 
konspekt katechezy, która może zostać przeprowadzona w szkole czy 
też być wykorzystana w ramach duszpasterstwa parafialnego, np. na 
spotkaniu dla młodzieży ponadgimazjalnej jako prezentacja powołania 
misjonarskiego. Publikacja wzbogacona jest o zestawienie misjonarzy, 
którzy w poszczególnych latach otrzymali krzyże misyjne oraz o zdję-
cia z tych uroczystości.

Dołączona jest także płyta DVD z trzema filmami. Pierwsze 
dwa filmy nakręcone przez o. Feliksa Poćwiardowskiego SVD i ks. Ka-
zimierza Muszyńskiego przedstawiają relację z wręczenia krzyży mi-
syjnych w Gnieźnie w 1979 roku.

Trzeci film zatytułowany „Eucharystia. Ze mną w Komunii” 
został nakręcony przez Michaela Willesee i Rona Tosoriero z Austra-
lii. Dzięki ks. prał. Henrykowi Mickowi (byłemu misjonarzowi z Papui 
Nowej Gwinei) powstała polska wersja językowa. Film „Eucharystia. 
Ze mną w Komunii” zainspirowany został cudem nawrócenia, jakie 
dokonało się za sprawą Eucharystii w życiu autorów. To właśnie wiel-
ka radość z nawrócenia i chęć podzielenia się nią z jak największą rze-
szą ludzi skłoniła autorów do nakręcenia filmu. Obaj panowie podkre-
ślają, że nie nakręcili filmu dla zysku, nie chcą go sprzedawać ani też 
żeby ktokolwiek na nim zarabiał. Zachęcają przy tym do jego kopiowa-
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nia tak, by mógł dotrzeć do możliwie największego grona odbiorców.

To, co Jan Paweł II rozpoczął w Gnieźnie w 1979, a powtórzył 
w 1997 roku – przez szereg lat kontynuował nuncjusz apostolski w Pol-
sce, obecny prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, który od 1998 
roku w imieniu papieża wręczał misjonarzom krzyże misyjne i z zaan-
gażowaniem uczestniczył w uroczystościach wojciechowych. Każdego 
roku w słowie kierowanym do misjonarzy z pasterską troską zachęcał 
ich, by właśnie z Chrystusowego krzyża czerpali siłę tak potrzebną w tej 
niełatwej, misyjnej pracy. Niech ta publikacja będzie również wyrazem 
wdzięczności za każde słowo ks. Prymasa, za Jego otwartość na sprawy 
misji, za błogosławieństwo i modlitwy, którymi otaczał każdego z wy-
ruszających z Gniezna na misyjne szlaki misjonarzy.
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