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logii o specjalności misjologia i środki społecznego przekazu (2013); 
autor artykułów dotyczących misji w środkach społecznego przekazu 
oraz wykorzystania środków społecznego przekazu na misjach; bada 
Internet w kontekście obecności w nim Kościoła; autor książek: Pol-
skie czasopisma misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologicz-
no-prasoznawcze, Bibliografia polskich czasopism misyjnych. Lata 
1945-2013 oraz Oblates Missionary Press in Europe (red.); kieruje 
czasopismem „Misyjne Drogi”; prowadzi wykłady zlecone na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna, będąc jego istotą, nie 
zaś marginalnym zadaniem1. Już od początku istnienia 

Kościół prowadził działalność misyjną, która trwa do dziś. Bywa,  
1  Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Poznań 1991, nr 1, 33.
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że w dyskursie społecznym i medialnym kontestuje się eklezjalne zaan-
gażowania duszpasterskie, szczególnie społeczne nauczanie Kościoła, 
ale nie misje. Są one pozytywnie przedstawiane w środkach masowej 
wymiany myśli – jeśli nie ze względu na prowadzoną działalność 
ewangelizacyjną, to chociażby na szeroko pojętą promocję ludzką, 
czyli m.in. działalność alfabetyzacyjną, medyczną czy humanitarną. 
Zainteresowanie misjami wynika też z naturalnej chęci poznawania 
nowych kultur i religii.

Bez wątpienia zadaniem mediów misyjnych Kościoła jest infor-
mowanie o misjach, propagowanie ich oraz idei misyjnej, ewangelizo-
wanie, gromadzenie środków na rzecz misji, budzenie powołań misyj-
nych, organizowanie pomocy, wydawanie opinii na temat misji czy 
formowanie misyjne duchowieństwa i laikatu. Wydaje się, że Kościół 
może osiągnąć te cele, korzystając ze środków społecznego przekazu, 
dzięki którym ma szansę na dotarcie z treściami związanymi z misjami 
do szerokiego grona odbiorców.

Żyjemy w czasach online. Wielu ludzi nie może sobie wyobra-
zić współczesności bez dostępu do środków społecznej wymiany myśli. 
Starsi korzystają z radia, telewizji, czasopism. Młodsi komunikują się 
za pomocą Internetu, wymieniają informacje i myśli (SMS-y, portale 
internetowe, blogi, Facebook, Twitter). Bardzo często media tak anga-
żują ludzi, że życie bez dostępu do nich staje się trudne. Osoby młode 
wciąż pozostają w łączności ze światem i mediami wirtualnymi oraz 
znajomymi: w komunikacji miejskiej, na uczelni, w szkole, w domu.

Kościół zauważa konieczność obecności w tej przestrzeni. 
Najpierw posługiwał się drukiem, potem radiem, telewizją, a w końcu 
tzw. nowymi mediami. Nowe technologie informacyjne są wielo-
płaszczyznowe. Stanowią dla Kościoła nie tylko narzędzia, służące 
do wypełniania jego misji ewangelizacyjnej. To także przestrzeń, 
w której Kościół powinien być obecny i którą powinien przepajać 
wartościami Ewangelii. Teologowie środków społecznego przekazu 
zauważają, że o ile do niedawna „Kościół prowadził misje i przenosił 
ziarno Ewangelii z kontynentu na kontynent, o tyle na przełomie XX 
i XXI wieku po narodzeniu Chrystusa wkroczył na zupełnie «nową 
ziemię»”2. Pierwszym z papieży, który zauważył szczególną rolę 
Internetu, był Jan Paweł II. W orędziu na 24. Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu mówił o „erze komputerów” i wykorzystywaniu 
„skomputeryzowanych systemów uczestnictwa”3, czyli Internetu, do 
2  J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013, s. 21.
3  Zob. Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
„Misja Kościoła w erze komputerów”, 24 stycznia 1990 r., nr 2 [on-line], https://
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realizacji misji Kościoła: „Wraz z pojawieniem się komputerowych 
technik telekomunikacji oraz tak zwanych skomputeryzowanych 
systemów uczestnictwa Kościół otrzymał nowe środki realizacji swojej 
misji4”. Papież Benedykt XVI nazywa Internet cyfrowym kontynentem, 
który powinien być ewangelizowany, ale też ewangelizuje5, a papież 
Franciszek ukazuje media internetowe jako praktyczne narzędzia, 
które mogą uczestniczyć w komunikowaniu miłosierdzia6.

Zadaniem niniejszego opracowania będzie poddanie analizie 
polskich mediów misyjnych po Soborze Watykańskim II. Prace badaw-
cze, przeprowadzone metodą historycznej analizy prasowej i syntezy, 
zostaną podzielone na następujące części, które będą opublikowane 
w dwóch odrębnych opracowaniach, tworzących całość:

1. rozwój techniczny środków społecznego przekazu 
i nauczania Kościoła katolickiego na ich temat w kontek-
ście polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego:
a) zarys rozwoju nauczania Kościoła, dotyczącego 

środków społecznej wymiany myśli na tle rozwoju 
technologicznego;

b) polskie czasopiśmiennictwo misyjne od Vaticanum 
Secundum;

2. nowe media misyjne w Polsce i ich powstanie, zawartość, 
rozwój oraz perspektywy.

Dokonane analizy będą stanowić podstawę dla wniosków 
pastoralnych, dotyczących rozwoju i wykorzystania mediów misyj-
nych w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Ze względu na obszer-
ność materiału badawczego niniejsze opracowanie ma służyć podjęciu 
dalszych, szczegółowych badań. Nieodzowna jest część wprowadza-
jąca, dotycząca rozwoju nauczania Kościoła katolickiego w kontekście 
zaawansowanego postępu technicznego mediów.

w2.vatican.va, [dostęp 15.11.2018 r.].
4  Tamże.
5  Zob. Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dia-
logu i przyjaźni”, 24 stycznia 2009 r. [on-line], https://w2.vatican.va, [dostęp 
15.11.2018 r.].
6  Zob. Franciszek, Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na 
50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2016 r. [on-line], 
https://w2.vatican.va, [dostęp 15.11.2018 r.].
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1. Nauczanie Kościoła na temat środków społecznej wymia-
ny myśli na tle rozwoju technologicznego

Pierwsze próby społecznej wymiany myśli zaistniały na długo 
przed wcieleniem Chrystusa. Historię mediów zaczyna rysunek i próby 
alfabetyzacyjne na ścianach jaskiń, miejsc zamieszkałych przez ludzi. 
Najpierw były to petroglify, piktogramy, które pojawiły się od 10 tys. 
do 9 tys. lat przed Chr. Następnie wykształciło się pismo ideograficz-
ne, hieroglify, a w końcu alfabet. Około 3 tys. lat przed Chr. pisano na 
glinianych tabliczkach, a z czasem na papirusie. Następnie w Chinach 
wynaleziono papier, barwniki, inkaust i atrament7.

Kamieniem milowym w europejskiej kulturze i nauce, która 
zaczęła się dynamicznie rozwijać w XV wieku, było wynalezienie 
maszyny drukarskiej przez Johannesa Gutenberga. Zaczęła się era 
czytelnictwa, zastępując erę opowieści i rozmów jako podstawowych 
metod przekazywania myśli. Za datę wynalezienia druku uznaje się 
rok 1450. Pierwszą księgą, jaką wydrukował Gutenberg, była Biblia 
(tzw. Biblia Gutenberga), wydana w 1455 roku8.

Kościół od początku przyglądał się mediom i bardzo szybko 
nauczył się wykorzystywać je do dzieła ewangelizacji. Jednakże można 
było posługiwać się nimi także do innych celów. Druk był stosowany 
chociażby przez ruchy reformacyjne do szerzenia swoich idei. W 24 lata 
po wydaniu drukiem pierwszej Biblii papież Sykstus IV nadał prawa 
cenzorskie Uniwersytetowi w Kolonii, a następnie kolejnym niemiec-
kim uczelniom, a na polecenie papieża Pawła IV w 1559 roku opraco-
wano Index autorum et librorum prohibitorum9, zawierający zestawienie 
druków i autorów, których czytanie było niewskazane dla chrześcijan.

W wyniku dalszego rozwoju technologicznego druku pojawiła 
się prasa masowa. Jej wydawanie rozpoczęło się od czasopism – kata-
logów handlowych, prezentujących ofertę niemieckich wystawców 
targowych. Od tego czasu Kościół ukazywał w swoim nauczaniu idee 
tzw. dobrej i złej prasy. Dobra ma służyć budowaniu człowieka (w jego 
rozwoju religijnym, intelektualnym), natomiast zła kolportuje myśli 
i poglądy sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Dobra prasa katolicka 

7  Por. Zob. T. Globan-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskal-
nych do multimediów, Kraków 2001, s. 9-21; E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy 
o mediach, Warszawa-Bielsko-Biała 2007, s. 21-28.
8  Tamże, s. 28-30; A. Bringgs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga 
do Internetu, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2010, s. 27-88.
9  Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – 
dylematy, Kraków 2002, s. 16.
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miała być wydawana na wysokim poziomie intelektualnym i technicz-
nym oraz miała stanowić przeciwwagę dla prasy prezentującej treści 
sprzeczne z nauczaniem Kościoła. W tym okresie zostali potępieni 
autorzy, którzy propagowali wolność sumienia, słowa, druku, prezen-
tujący idee sprzeczne z nauczaniem Kościoła10. Powstały watykańskie 
dzienniki „La Civiltà Cattolica” (1850 r.) oraz „L’Osservatore Roma-
no” (1861 r.). Dużą zmianę w doktrynie Kościoła można zauważyć 
w nauczaniu papieża Leona XIII, który nie chciał decydować, jakie 
środki społecznego przekazu są dobre, a jakie złe. Odchodząc od idei 
dobrej i złej prasy, papież ten zwracał uwagę na formację intelektualną 
oraz duchową człowieka. Odpowiednio uformowany chrześcijanin 
sam może zadecydować o wyborze właściwej lektury11.

W wiek XX ludzkość wchodziła ze środkami komunikacji, 
umożliwiającymi łączność transkontynentalną12. Pojawiły się kolorowe 
maszyny drukarskie, działalność rozpoczęły pierwsze stacje radiowe 
(w Watykanie w 1931 roku)13. Papież Pius XII zauważył zalety radia dla 
misji ewangelizacyjnej14. W okresie II wojny światowej wyznaczył mu 
zadanie informowania i jednania narodów ze sobą. Podkreślał, że radio 
może służyć ewangelizowaniu niewierzących15.

Kolejną formą komunikowania była kinematografia. Papież 
Pius XII opracował koncepcję tzw. filmu idealnego. W swoim naucza-
niu podkreślał jego zadania, ale także niebezpieczeństwa, płynące ze 
złego jego użytkowania czy doboru oglądanych treści. Szerzej omówił 
zjawisko kinematografii w swoich przemówieniach skierowanych do 
filmowców16.

10  Zob. tamże, s. 17-22. Szerzej doktrynę „dobrej i złej prasy” rozwijali papieże: 
Pius V (Romani pontificis providentia, Watykan 1572), Grzegorz XVI (Mirari vos, 
Watykan 1832), Grzegorz XVI (Probe nostris, Watykan 1840), Pius IX (Qui pluri-
bus, Watykan 1848), Pius IX (Nostis et nobiscum, Watykan 1849).
11  Zob. Leon XII, Etsi nobis, Watykan 1882; Leon XII, Immortale Die, Watykan 
1885.
12  Szerzej na temat tzw. nowych mediów i ich historii można przeczytać [w:] 
E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy…, dz. cyt., s. 36-66; Zob. T. Globan-Klas, 
Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005, s. 1-288; T. Glo-
ban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt.
13  Zob. E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy…, dz. cyt., s. 36-37.
14  Por. M. Szczepaniak, Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja 
mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, Poznań 2013.
15  Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie…, dz. cyt., s. 45-46.
16  Zob. Pius XII, Przemówienie do włoskich filmowców w Rzymie, 21 czerwca 1955; 
tenże, Przemówienie do włoskich filmowców w Rzymie, 28 października, 1955 [on-
-line], https://w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.].
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Następnym wynalazkiem w dziedzinie środków społecznego 

przekazu stała się telewizja. Naukę Kościoła ma temat dotychczaso-
wych nowych mediów ukazał Pius XII w encyklice Miranda prorsus  
z 8 września 1957 roku. Po raz pierwszy Nauczycielski Urząd Kościo-
ła przedstawił nauczanie dotyczące środków społecznego przekazu 
w dokumencie tej rangi. Papież stwierdzał w nim, że środki technicz-
ne, wynalazki, środki społecznej wymiany myśli są przede wszystkim 
darem od Boga. Akcentował ich duszpasterskie wykorzystanie. Film, 
radio, telewizja mają służyć prawdzie i dobru oraz być obiektywne. 
Papież przestrzegał przed złym ich wykorzystaniem17.

Po wojnie, wraz z rozwojem komputerów i satelitarnej sieci 
telefonicznej, pojawił się Internet, tworząc nową erę komunikacji. Wraz 
z jego powstaniem świat – według M. McLuhana – stał się „global-
na wioską”. Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku 
J. Licklider. Twórcą koncepcji Internetu jest natomiast Paul Baran, który 
w 1962 roku opublikował pracę, będącą projektem wytrzymałych, 
rozproszonych (nie gwiaździstych) sieci cyfrowych transmisji danych. 
W 1983 roku doszło do rozdziału sieci ARPANet (bezpośredniego 
przodka dzisiejszego Internetu) na część militarną (Milnet) i cywilną 
(Internet). Od tego czasu mówi się o nowych mediach, czyli tych, które 
do przekazu myśli korzystają z technologii internetowych, np. portale, 
strony internetowe, aplikacje, media społecznościowe, tablety, telefony 
komórkowe18.

Sobór Watykański II rozwinął dwie intuicje teologiczne papie-
ży na temat nowych mediów. Ojcowie Soborowi w dekrecie Inter 
mirifica mówili zarówno o dobrych, jak i złych środkach społecznego 
przekazu, o formacji do ich odbioru, ale także ukazywali je jako środek 
ewangelizacji, z którego należy korzystać19. W dokumencie Ojcowie 
Soborowi stwierdzili, że środki przekazu myśli są jednym z przejawów 
geniuszu ludzkiego i odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu umysło-
wości. Uwagę twórców mediów zwrócono na to, aby przestrzegali zasad 
porządku moralnego, który powinien być istotny w procesie powstawa-
nia danego medium. Media nazwano w dokumencie „nową amboną”20.

Sobór Watykański II zalecił obchodzenie w całym świecie dnia 
poświęconego środkom społecznego przekazu. Aktualne nauczanie 
17  Zob. Pius XII, Miranda prorsus, 8 września 1957 [on-line], https://w2.vatican.
va [dostęp 15.11.2018 r.]; M. Wrzos, Polityka Kościoła katolickiego wobec środków 
społecznego przekazu, Poznań 2007, s. 1-40 [mps].
18  Zob. T. Globan-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 82-155.
19  Por. Sobór Watykański II, Dekret „Inter mirifica”, Poznań 2012.
20  Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie…, dz. cyt., s. 83-89.
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papieskie jest przedstawiane w specjalnych orędziach publikowanych 
na ten dzień. 1. Dzień Środków Społecznego Przekazu został zorganizo-
wany 7 maja 1967 roku przez papieża Pawła VI. W pierwszym orędziu 
wskazano na wpływ środków społecznego przekazu na życie społeczne. 
Omówiono niebezpieczeństwo, którym ma być ich niekontrolowany 
rozwój i brak umiaru21. W kolejnych orędziach papieże zwracali uwagę 
na wprowadzanie nowinek technologicznych. W Orędziu na 24. Świa-
towy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 1990 roku Jan Paweł II 
nazwał Internet „skomputeryzowanymi systemami uczestnictwa”, co 
stanowi jego pierwszą definicję w dokumentach Kościoła22. W orędziu 
na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2009 roku 
papież Benedykt XVI wprowadził termin „kontynent cyfrowy”, określa-
jący przestrzeń cyfrową Internetu, który należy ewangelizować23. Rok 
później pisał o wykorzystaniu telefonów komórkowych w ewangeli-
zacji24. Natomiast papież Franciszek w orędziu na 51. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu w 2017 roku ukazał media jako miejsce 
rozbudzania nadziei – szczególnie na lepszą przyszłość25. W 2018 roku 
papież ten wskazywał na niebezpieczeństwo „fake newsów”26.

Nauczanie Kościoła dotyczące mediów podlegało i podlega 
ewolucji – od nieufności po ich wykorzystanie do ewangelizacji. Aktu-
alne nauczanie papieskie na temat mediów nawiązuje do współcze-
snych nowinek technicznych i ich wykorzystania przez dynamicznie 
21  Zob. Paweł VI, Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
„Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji”, 24 stycznia 1967 
[on-line], https://w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.].
22  Zob. Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu „Misja Kościoła w erze komputerów”, 24 stycznia 1990, nr 2 [on-line], https://
w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.].
23  Zob. Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu…, dz. cyt.
24  Zob. Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu „Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa”, 24 
stycznia 2010 [on-line], https://w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.].
25  Zob. Franciszek, Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu „Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”, 24 stycznia 2017 [on-line], 
https://w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.]. Szerzej na temat nowych mediów 
w działalności duszpasterskiej Kościoła pisze: J. Kloch, Internet i Kościół, War-
szawa 2011; tenże, Kościół w Polsce wobec…, dz. cyt.
26  Zob. Franciszek, Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
„«Prawda was wyzwoli» (J 8,32). Fake news a dziennikarstwo pokoju”, 24 stycznia 
2018 r. [on-line], https://w2.vatican.va [dostęp 15.11.2018 r.]. Szerzej na temat 
nowych mediów w działalności duszpasterskiej Kościoła pisze: J. Kloch, Inter-
net i…, dz. cyt.; tenże, Kościół w Polsce wobec…, dz. cyt.
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zmieniające się środki społecznego przekazu – tzw. nowe media. 
Kościół w nauczaniu dotyczącym środków społecznego przekazu 
reaguje na nowinki techniczne i jednocześnie widzi w nich zarówno 
szansę, jak i zagrożenia.

2. Polskie czasopiśmiennictwo misyjne  
od Vaticanum Secundum

Pierwszymi czasopismami misyjnymi wydawanymi na świe-
cie były „Les Annales de la Propagation de la Foi” oraz „Les Missions 
Catholiques”, które ukazują się od 1822 roku27. Kilka lat później rozpo-
częto wydawanie „Die Katholischen Missionen”28. W podobnym czasie 
pojawiły się periodyki misyjne w Anglii, Hiszpanii, Holandii, USA i we 
Włoszech. W Polsce pierwszym czasopismem misyjnym były „Misje 
Katolickie” wydawane od 1882 roku przez krakowskich jezuitów29. Od 
tego czasu do wybuchu II wojny światowej wydawano w kraju 38 tytu-
łów (najwięcej w roku 1935 i 1937 – po 25 tytułów). Ich atomizacji sprzy-
jały czynniki polityczno-historyczne, a szczególnie rozbicie kraju przez 
zaborców, co doprowadziło do powstawania czasopism w różnych 
zaborach. Ich wydawanie kontynuowano w II Rzeczypospolitej. Miały 
one najczęściej niewielkie nakłady, a głównymi centrami wydawniczy-
mi były: Warszawa, Lwów, Poznań, Kraków, Katowice, Wilno, Łódź. 
Fenomen polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego był dostrzegalny 
w Kościele powszechnym i wyróżniał się na tym tle spośród innych 
krajów europejskich30. Wydawanie prasy misyjnej zostało przerwane 
wybuchem II wojny światowej, a także okresem istnienia Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, w którym na prasę katolicką nałożono 
ograniczenia ilościowe, jakościowe oraz cenzuralne.

Pomimo aggiornamento Soboru Watykańskiego II, dotyczącego 
środków społecznego przekazu, a także nauczania Piusa XII, w Polsce 
nie było możliwe wydawanie czasopism misyjnych. Pojedyncze tytuły 

27  Zob. A. Kaleta, Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospoli-
tej, Kalisz 2001, s. 59.
28  Zob. R. Malek, Stulecie czasopisma „Die Katholischen Missionen”, „Collectanea 
Theologica“, vol. 44, 1975, s. 189-195.
29  Zob. A. Kaleta, Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne…, dz. cyt., s. 60.
30  Zob. M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 
2013, s. 34-39; A. Kaleta (Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne…, dz. cyt.,  
s. 11-278) szeroko w swoich badaniach opisał niniejszy okres działalności pol-
skich czasopism misyjnych. M. Wrzos, Główne idee teologiczne, historia i funkcje 
oblackiego czasopiśmiennictwa misyjnego w Polsce (1926-2016), Poznań 2016, s. 13-50.
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pojawiały się w tzw. drugim obiegu. Ich największy przyrost nastąpił 
dopiero w 80. latach ubiegłego stulecia. Bez wątpienia wywarły one 
duży wpływ na rozwój zainteresowania tematem misji wśród chrześci-
jan nie tylko w Polsce31.

2.1. Popularne niskonakładowe czasopisma misyjne

Misyjne czasopisma popularne skierowane są do czytelnika 
bez szerszej wiedzy związanej z misjami. Język tych periodyków jest 
komunikatywny, a jakość strony graficznej wysoka i często to ona decy-
duje o zakupie pisma. Prasa niskonakładowa to ta, której nakład nie 
przekracza, w trybie stałym, 7500 egzemplarzy, a drukowana jest ona za 
pomocą urządzeń risograficznych, kserograficznych, cyfrowych bądź 
offsetowych arkuszowych. Najczęściej te czasopisma nie mają samo-
dzielnej redakcji czy redaktorów pracujących wyłącznie na ich potrze-
by. Ich praca jest wtórna w stosunku do innych realizowanych celów, 
np. zbiórki funduszy na działalność misyjną czy animacji misyjnej.

„Amahoro” to czasopismo wydawane od 1997 roku przez Biuro 
Misyjne Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Nakład broszury czarno-
-białej, wydawanej na papierze offsetowym, wynosił 5000 egzemplarzy. 
Od roku 2004 wydawane jest w pełnej barwie trzy razy w roku. Pismo 
ma charakter biuletynu informacyjnego, a jego celem jest informowanie 
o misjach karmelitańskich, organizowanie wokół nich zainteresowanych 
osób oraz zachęcanie do różnorodnych sposobów wspierania misji32.

Kolejny periodyk misyjny to „Biuletyn Misyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej”, którego wydawcą jest Referat Misyjny Archidiece- 
zji Gnieźnieńskiej. Pismo ukazuje się od 1996 roku w formacie A5 na 
papierze offsetowym, z kolorową okładką. Jego twórcą i redaktorem 
naczelnym jest misjolog ks. Franciszek Jabłoński. Gnieźnieńskie czasopi-
smo służyło jako łącznik pomiędzy wydawcą a osobami zaangażowany-
mi w dzieło misyjne Kościoła na terenie diecezji. Jako takie było najpierw 
zbiorem sprawozdań z działalności poszczególnych kół misyjnych, 
katechez misyjnych, listów misjonarzy świętowojciechowych, a także 
miejscem wyrażania refleksji teologicznej. Pismo zawierało szereg 
przedruków z prasy misyjnej, gdyż miało pełnić funkcję kompendium, 
w którym animator znajdzie wszystko, co będzie mu potrzebne do 
posługi misyjnej. Ostatnie wydanie biuletynu ukazało się w 2010 roku33.
31  Zob. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, 
Kraków 2003, s. 126-158.
32  Zob. „Amahoro”, nr 1, 1997 –.
33  Zob. „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, nr 1, 1996 – nr 30, 2010.

oD cZaSopiSm Do Web 3.0...



94
„Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej” był półrocznikiem 

wydawanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszow-
skiej od 1997 roku. Jego podtytuł brzmiał: „Materiały Formacyjne”. 
Redakcję tworzyli klerycy z Koła Misyjnego. Głównym zadaniem 
periodyku było publikowanie materiałów potrzebnych do animacji 
misyjnej w diecezji. Znajdowało się w nim wiele kazań i katechez, 
zawierających temat misji i stanowiących jego główną treść, a także 
sprawozdania z działalności kół misyjnych. Nakład czasopisma wyno-
sił mniej niż 500 egzemplarzy. Z periodyku o niewielkiej objętości stał 
się w 2001 roku pismem, zamieszczającym treści teologiczne. Ostatni 
numer czasopisma ukazał się w 2015 roku34.

Następnym czasopismem misyjnym jest „Głos Afryki” wyda-
wany przez Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, nazywanych potocznie 
ojcami białymi. Periodyk jest redagowany od 1996 roku w Natalinie 
k. Lublina najpierw jako kwartalnik, a następnie półrocznik. Jego 
nakład wynosi około 3000 egzemplarzy. Na początku istnienia biule-
tynu na jego łamach ukazywały się przedruki z innych europejskich 
pism wydawcy. Od 2008 roku publikowano w nim artykuły autorskie, 
formacyjne, w dużej mierze związane z ojcami białymi. Periodyk 
ukazuje się do dziś35.

„Głoście Ewangelię” jest kwartalnikiem misyjnym w formie 
biuletynu, redagowanym przez Wydział Misyjny Kurii Diecezji 
Tarnowskiej od 1983 roku. Periodyk skierowany jest do parafialnych 
zespołów misyjnych w diecezji tarnowskiej, a także katechetów. Dzie-
li się na trzy działy: „Z życia misji”, „Sprawozdania i informacje”, 
„Módlmy się”. Jego pierwszym redaktorem został ks. A. Kmiecik, refe-
rent misyjny kurii diecezjalnej w Tarnowie. Główny cel pisma stanowi 
zapowiadanie inicjatyw misyjnych, które podejmowane są w diecezji, 
a także publikowanie z nich sprawozdań. Dodatkowymi elementami 
periodyku są listy tarnowskich misjonarzy, zapowiedzi misyjnych 
intencji modlitewnych, jak również druk materiałów pomocnych 
w formacji misyjnej. Pismo ukazuje się do dzisiaj36.

Kolejne analizowane czasopismo stanowi kwartalnik „Kapu-
cyni i Misje”, wydawany przez Sekretariat Misyjny Braci Mniej-
szych Kapucynów w Krakowie. Jego pierwszy numer ukazał się 
w 2009 roku w nakładzie około 5000 egzemplarzy w formacie A4, 
w pełnym kolorze. „Kapucyni i Misje” to jedno z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się czasopism misyjnych na rynku prasowym.  
34  Zob. „Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej”, nr 1, 1997 – nr 49, 2015.
35  Zob. „Głos Afryki”, nr 1, 1996 –.
36  Zob. „Głoście Ewangelię”, nr 1, 1983 –.
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Tytuł treściowo zawężony jest do ukazywania działalności misyjnej 
kapucynów Prowincji Krakowskiej w Czadzie i Republice Środkowo-
afrykańskiej. Czasopismo ukazuje się do dziś37.

Kwartalnik „Lafia”, podobnie jak poprzednie czasopismo, 
zaczął ukazywać się stosunkowo niedawno. Jego wydawcą był Sekre-
tariat Misyjny Prowincji Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Braci Mniej-
szych w Krakowie. Od 2006 roku prowincja ta publikowała biuletyn 
pt. „Informacje Sekretariatu Misyjnego”. Lafia w języku moba z Togo 
znaczy „pokój” i nawiązuje do franciszkańskiego zawołania „Pokój 
i dobro”. Głównym celem periodyku było informowanie o misjach 
franciszkańskich, a także zbieranie środków materialnych na ich 
prowadzenie. Pismo ostatni raz ukazało się w 2011 roku38.

Od 2004 roku wydawane są przez Kapucynów Prowincji 
Warszawskiej „Misje Kapucyńskie”. Periodyk jest publikowany 
w pełnej barwie w formacie A4. Prezentuje pracę misyjną zakonu 
wydawcy, a także służy formacji ludzi zaangażowanych w pomoc 
duchową i materialną dla nich. Jego nakład wynosi około 6000 
egzemplarzy39.

Kolejny periodyk nosi tytuł „Misjonarz Św. Rodziny”. Był 
redagowany w latach 1977-1989 w Szczytnej Śląskiej, Bąblinie, a potem 
w Górce Klasztornej przez Polską Prowincję Misjonarzy Świętej 
Rodziny, a dokładnie przez Wyższe Seminarium Duchowne tego 
zgromadzenia. Pismo wychodziło w formacie A5. W zależności od 
roku wydawniczego był to dwumiesięcznik bądź kwartalnik o nakła-
dzie około 3000 egzemplarzy. Czasopismo, wydawane na powielaczu 
w tzw. drugim obiegu, stanowiło jednocześnie biuletyn wewnętrzny 
zgromadzenia i uniwersalne czasopismo misyjne40.

„Misyjny Dar Serca” był kwartalnikiem redagowanym od 
2009 roku w Warszawie przez Sekretariat Misji Zagranicznych Polskiej 
Prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Periodyk ukazywał 
się w formacie A5, miał nakład około 1000 egzemplarzy. Jego objętość 
wynosiła 8 pełnokolorowych stron. Było to jedno z ostatnio powsta-
łych czasopism misyjnych. Cel pisma stanowiła informacja, a także 
zbieranie pomocy materialnej na rzecz misji. Czasopismo ograniczało 
się do przedstawienia misji swojego wydawcy. Ostatni numer ukazał 
się w 2014 roku41.
37  Zob. „Kapucyni i Misje”, nr 1, 2009 –.
38  Zob. „Lafia/Informacje Sekretariatu Misyjnego”, nr 1, 2006 – nr 23, 2011.
39  Zob. „Misje Kapucyńskie”, nr 1, 2004 –.
40  Zob. „Misjonarz Św. Rodziny”, nr 1, 1977 – nr 51, 1989.
41  Zob. „Misyjny Dar Serca”, nr 1, 2009 – nr 24, 2014.
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Pismo „My a Trzeci Świat” redagowane jest od 1996 roku 

w Gdańsku przez Gdański Ośrodek Ruchu Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata „Maitri” przy parafii Najświętszego Serca Jezusowe-
go. Z czasem uzyskało ono podtytuł „Biuletyn Informacyjny Adopcji 
Serca”. Jest to dwumiesięcznik w formacie A4, wydawany w nakładzie 
około 3500 egzemplarzy w technice dwubarwnej. Stanowi on formę 
informatora o bieżącym funkcjonowaniu ruchu „Maitri” w Polsce 
i krajach tzw. Trzeciego Świata. Posiada wiele wydań specjalnych 
oraz wkładek informacyjnych, które przeznaczone są dla uczestników 
programu adopcji na odległość. Pismo zostało poprzedzone wewnętrz-
nym biuletynem „Wspólna Radość”, który stanowił łącznik pomiędzy 
ośrodkami ruchu w kraju. Periodyk podejmuje szczególnie tematykę 
promocji ludzkiej i wydawany jest do dzisiaj42.

„Nasze Misje Franciszkańskie” są redagowane od 2002 roku 
w Krakowie przez Sekretariat Misyjny Franciszkanów Konwentu-
alnych Prowincji Krakowskiej i ukazują się w formacie A4. Jest to 
półrocznik o nakładzie około 7000 egzemplarzy, wydawany w formie 
biuletynu informacyjnego, którego celem jest zarówno informowanie 
o misjach franciszkańskich, jak i zbieranie pomocy materialnej dla 
misji. Czasopismo ukazuje się do dziś43.

„Wiadomości Misyjne” są redagowane od 2005 roku w Krako-
wie przez Sekretariat Misyjny Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy. 
Pismo jest wydawane w formacie A4 jako kwartalnik, czasem czte-
romiesięcznik. Ukazuje się w nakładzie około 4000 egzemplarzy, 
jest w pełni kolorowe. Jego podtytuł brzmi: „Informator Sekretariatu 
Misyjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy”. „Wiadomości Misyjne” 
skierowane są do osób zainteresowanych misjami prowadzonymi 
przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Przekazują bieżące informacje 
z misji oraz starają się pozyskać wsparcie zarówno duchowe, jak 
i materialne na rzecz misji wydawcy44.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich jest wydawcą kwartalnika 
„Wrota Afryki”, powstającego w Borzęcinie Dużym k. Warszawy. 
Pierwsze wydanie periodyku ukazało się w 1999 roku. Tytuł to biule-
tyn skierowany do czytelników zainteresowanych posługą Stowa-
rzyszenia Misji Afrykańskich. Jego nakład wynosi około 3000 egzem-
plarzy. Pierwszymi redaktorami czasopisma byli J. Machota SMA 
oraz P. Średziński. „Wrota Afryki” w dużej mierze zawierają listy od 
misjonarzy skierowane do czytelników. Ich celem jest przekazywanie 
42  Zob. „My a Trzeci Świat”, nr 1, 2009 –.
43  Zob. „Nasze Misje Franciszkańskie”, nr 1, 2002 –.
44  Zob. „Wiadomości Misyjne”, nr 1, 2012 –.
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informacji misyjnej, a także – jak w poprzednio omawianych perio-
dykach – pobudzenie do wspierania duchowego i materialnego misji. 
Wydawnictwo ukazuje się do dziś45.

2.2. Popularne wysokonakładowe czasopisma misyjne

Popularne wysokonakładowe czasopisma misyjne to te, 
z którymi spotykamy się najczęściej na rynku wydawniczym, gdyż 
średni ich nakład wynosi około 15 000 egzemplarzy. W pismach popu-
larnych używa się prostego, komunikatywnego języka. Jakość ich szaty 
graficznej jest najczęściej na poziomie zadowalającym, gdyż często to 
ona stanowi czynnik decydujący o nabyciu czasopisma. Prasa wielko-
nakładowa to ta, której nakład nie spada, w trybie stałym, poniżej 7500 
egzemplarzy, a druk odbywa się na arkuszowych bądź rolowych urzą-
dzeniach offsetowych. Dość często pisma te mają wydzieloną kilku-
osobową bądź jednoosobową redakcję. Zdarza się, że pozostałe cele 
realizowane przez zespół prasowy, jak krajowa animacja misyjna czy 
pozyskiwanie środków na posługę misyjną, są działaniami wtórnymi 
w stosunku do wydawania prasy. Redakcje pism wielkonakładowych 
związane są nie tylko z instytutami życia konsekrowanego, ale także 
z misyjnymi instytucjami o zasięgu krajowym, m.in. Papieskimi Dzieła-
mi Misyjnymi. Ich wydawcami nie są natomiast instytucje diecezjalne.

Jedynym czasopismem misyjnym, które w zasadzie bez 
przerwy ukazuje się w języku polskim, jest „Echo z Afryki i Innych 
Kontynentów”. Stanowi ono kontynuację miesięcznika „Echo z Afry-
ki” (założonego w 1893 roku przez bł. Marię Teresę Ledóchowską), 
którego ukazywanie wstrzymał w Polsce wybuch II wojny światowej. 
Polska wersja językowa pisma przetrwała, gdyż była wydawana przez 
Polonię kanadyjską oraz zamieszkałą w Stanach Zjednoczonych, dokąd 
redakcja została przeniesiona w czasie wojny. Publikację w kraju 
wznowiono w 1986 roku. Czasopismo ukazuje się w wielu wersjach 
językowych. Wydawcą periodyku jest Zgromadzenie Sióstr św. Piotra 
Klawera, zwane popularnie klaweriankami. Pierwszy powojenny 
numer „Echa z Afryki i Innych Kontynentów” ukazał się w maju 1986 
roku. Jego redaktorką była s. M.N. Piękoś SSPC, a redakcja znajdowała 
się w Krośnie. Aktualnie mieści się ona w Podkowie Leśnej i w Pozna-
niu. Tytuł o objętości 18 stron drukowano w formacie A5 w nakładzie 
45  Zob. „Wrota Afryki”, nr 1, 1999 –. Szerszą analizę misyjnych czasopism wy-
sokonakładowych do roku 2012 przedstawił: M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennic-
two misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze, Poznań 
2013, s. 43-116.
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5000 egzemplarzy. W momencie odrodzenia pisma w kraju wydanie 
emigracyjne usamodzielniło się. Z biegiem czasu periodyk zmieniał 
się – z dokumentującego przede wszystkim pracę klawerianek przero-
dził się w pismo szeroko otwarte na misjonarzy (nie tylko związanych 
ze zgromadzeniem wydawcy) i różne kontynenty (nie tylko Afrykę). 
Aktualny jego nakład wynosi około 20 000 egzemplarzy, a comiesięcz-
na częstotliwość ukazywania się plasuje periodyk wśród najczęściej 
wydawanych czasopism misyjnych. W piśmie zawarta jest wkładka 
tematyczna „Echo Dzieciom”46.

„Biuletyn Pomoc Kościołowi w Potrzebie” wydawany jest od 
roku 2006 co dwa miesiące (czasem częściej). Jego wydawcą jest polskie 
biuro papieskiej fundacji Kirche in Not, która w dużej mierze zajmu-
je się wspieraniem Kościoła prześladowanego, co też jest zasadniczą 
treścią i celem biuletynu. Oprócz otrzymywania informacji o prześla-
dowanych chrześcijanach czytelnicy są zachęcani do ich wspierania 
duchowego oraz materialnego. Pismo wydawane jest w pełnym kolo-
rze, w formacie A4, w objętości do 8 stron. Jego nakład to około 20 000 
egzemplarzy. Część treści stanowią przedruki z wydawnictw fundacji 
w innych językach47.

Kolejnym popularnym, wysokonakładowym pismem misyj-
nym jest kwartalnik „Horyzonty Misyjne”, wydawany przez Pallo-
tyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, która 
ma siedzibę w Poznaniu. Druk odbywa się w drukarni pallotyńskiej 
w Ząbkach k. Warszawy. Od samego początku redakcja, mieszcząca 
się w Częstochowie, działała w sposób kolegialny. Redaktorem był 
ks. H. Walczak SAC, natomiast w kolegium redakcyjnym pracowały 
cztery osoby świeckie: J. Fidura (redaktor), P. Deptuła (grafik) oraz  
A. i B. Mieleszko. „Horyzonty Misyjne” wydawane są w formacie A4, 
w pełnym kolorze, w objętości 30 stron. Czasopismo stawia sobie za 
cel informowanie o dziele misyjnym podejmowanym przez Kościół 
w Polsce, a przede wszystkim ukazywanie apostolskiego – misyjnego 
zaangażowania polskich pallotynów. Nakład czasopisma, wydanego 
po raz pierwszy pod koniec 1997 roku, wynosił około 12 000 egzem-
plarzy, następnie 10 000 egzemplarzy. Pod koniec 2016 roku pismo 
zawiesiło działalność48.

Dwumiesięcznik „Misje Dzisiaj” pojawił się na rynku wydaw-
niczym w połowie 1997 roku i zastąpił wydawany do tej pory biuletyn 
„Papieskie Intencje Misyjne”. Był to druk czarno-biały, wydawany na 
46  Zob. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”, nr 1, 1986–.
47  Zob. „Biuletyn Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, nr 1, 2006 –.
48  Zob. „Horyzonty Misyjne”, nr 1, 1997 – nr 77, 2016.
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papierze offsetowym, przeznaczony dla osób wspierających Papieskie 
Dzieła Misyjne. Biuletyn ukazywał się od 1980 roku i zawierał infor-
macje Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Dzieła Świętego 
Piotra Apostoła. „Misje Dzisiaj” wydawane są w pełnym kolorze na 
papierze kredowym i mają objętość 32 stron w formacie A4. Od począt-
ku pismo składało się z następujących działów redakcyjnych: „Polscy 
misjonarze”, „Wierzenia i religie”, „Wywiad”, „Kościół i społeczeń-
stwo”, „Świadkowie wiary”, „Intencja misyjna”, „Aktualia”, „Młodzież 
dla misji”, „Misjonarze piszą”, „Ze świata”, „Z kraju”. W „Papieskich 
Intencjach Misyjnych” oraz w „Misjach Dzisiaj” można zauważyć 
zmiany, dokonujące się w ostatnich latach. Zarówno pod względem 
treściowym, jak i graficznym jest to jedno z najlepszych współczesnych 
czasopism misyjnych w kraju. Dzięki wydawcy – Papieskim Dziełom 
Misyjnym – opisywana jest na jego łamach działalność misyjna nie tylko 
jednego zakonu, ale różnych misjonarzy, najczęściej Polaków. Pismo 
ma ciekawą szatę graficzną i interesujący dobór tematów głównych. 
Jego nakład wynosi 14 000 egzemplarzy, a egzemplarze periodyku są 
obowiązkowe dla parafii49.

„Misje Salezjańskie” wydawane są od 1987 roku w Warsza-
wie przez Międzyinspektorialny Salezjański Ośrodek Misyjny. Jest 
to dwumiesięcznik drukowany w pełnym kolorze, w formacie A5, 
aktualnie o największym nakładzie wśród pism misyjnych, wynoszą-
cym około 30 000 egzemplarzy. Jego celem jest pozyskiwanie pomocy 
duchowej i materialnej dla misji, a także łączenie osób je wspierających. 
Dwumiesięcznik „Misje Salezjańskie” podlegał dynamicznym prze-
obrażeniom. Pierwszy okres jego wydawania, do 2000 roku, był zwią-
zany z postacią B. Kanta SDB. Wówczas pismo ukazywało się w małym 
nakładzie i w zasadzie opierało się jedynie na osobie redaktora, który 
był autorem prawie wszystkich opracowań misyjnych. Drugi etap, do 
2007 roku, charakteryzował się większą liczbą analiz misjologicznych 
oraz odejściem od tematyki związanej ze zgromadzeniem wydawcy. 
Trzeci etap, trwający do dziś, cechuje się niemal wyłącznym skupie-
niem na przedstawieniu poszczególnych misji oraz zbieraniu pomocy 
materialnej i rozliczaniu się z niej. Na łamach pisma szeroko jest przed-
stawiona działalność Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego50.

„Misjonarz” jest miesięcznikiem wydawanym od 1983 roku 
w Warszawie przez Polską Prowincję Misjonarzy Słowa Bożego 
(werbiści). Pismo ukazuje się w pełnym kolorze, w formacie A4, ma 

49  Zob. „Papieskie Intencje Misyjne/Misje Dzisiaj”, nr 1, 1980 –.
50  Zob. „Misje Salezjańskie”, nr 1, 1987 –.
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nakład około 16 000 egzemplarzy, a objętość 36 stron formatu A4. 
W 1983 roku pismo wyodrębniło się z „Verbinum”, które nie było 
periodykiem misyjnym, lecz biuletynem zgromadzenia, poruszającym 
jego wewnętrzne problemy. Periodyk ten jest dojrzałym czasopismem 
misyjnym, zawierającym opracowania teologiczne dotyczące misji. 
Zauważalne jest pewne ograniczenie związane z wydawcą, gdyż arty-
kułów dotyczących innych zgromadzeń czy księży fideidonistów jest 
niewiele w stosunku do tych dotyczących werbistów. W artykułach 
pojawiają się treści dotyczące historii i rozwoju Kościoła, zgromadzenia, 
poszczególnych misji, a także biblijnych podstaw działalności misyjnej. 
Występują także zagadnienia związane z religioznawstwem i ekume-
nizmem (uzasadnienie oraz apologia działalności misyjnej, analiza 
dokumentów kościelnych – szczególnie misyjnych, dialog międzyre-
ligijny, współpraca ekumeniczna na misjach i na rzecz misji). Pismo 
redagowane jest komunikatywnym językiem, a jego szata graficzna 
została w ostatnich numerach dostosowana do współczesnych realiów 
graficznych51.

Tytuł następnego wielkonakładowego, popularyzującego 
misje pisma brzmi: „Posyłam Was”. Jest ono wydawane od 1991 
roku w Warszawie przez Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji 
Chrystusa Króla. „Posyłam Was” to kolorowy kwartalnik w formacie 
A4, ukazujący się w nakładzie około 12 000 egzemplarzy. Jego głów-
nym zadaniem jest informacja o misjach związanych z pallotynami 
prowincji wydawcy oraz zbiórka pomocy materialnej. Pallotyński 
periodyk publikuje opracowania na temat codzienności zgromadzenia 
wydawcy na misjach, w części opisuje też duszpasterstwo w krajach 
europejskich52.

„Świat Misyjny” to tytuł wydawany od 1983 roku w Warszawie 
przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Dwumiesięcznik ukazuje się 
w kolorze, w formacie B5, w nakładzie około 12 000 egzemplarzy i jest 
skierowany do dzieci i młodzieży. Stanowi w zasadzie jedyne czasopi-
smo misyjne o takim charakterze (inne periodyki misyjne mają działy 
dla dzieci lub specjalne wkładki). W pierwszym etapie istnienia pisma, 
do końca 80. lat ubiegłego stulecia, publikowano artykuły skierowane 
do dzieci młodszych oraz z początkowych klas szkoły podstawowej. 
Z biegiem czasu grupą docelową stała się młodsza młodzież. W związ-
ku z tym periodyk cechuje się dostosowaną szatą graficzną oraz treścią. 
Celem pisma jest zachęta do zaangażowania misyjnego przez ofiarę 

51  Zob. „Misjonarz”, nr 1, 1983 –.
52  Zob. „Posyłam Was”, nr 1, 1983 –.
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i trud znoszony w intencji misji oraz do prowadzenia animacji misyjnej 
w swoim środowisku, a także integracja dziecięcych i młodzieżowych 
kół misyjnych. Egzemplarz dostarczany jest obowiązkowo do parafii53.

2.3. Popularnonaukowe czasopisma misyjne

Popularnonaukowe czasopisma misyjne to dziś sześć tytułów, 
najczęściej wysokonakładowych, drukowanych w liczbie powyżej 
7500 egzemplarzy. Ze względu na treść i poziom nie wymagają od 
odbiorcy przygotowania teologicznego czy misjologicznego, choć 
czasem podejmują trudniejsze zagadnienia. Wydawcami czasopism są 
zgromadzenia zakonne, Papieskie Dzieła Misyjne, a w jednym przy-
padku poznańska fundacja humanitarna związana z Kliniką Chorób 
Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego.

„Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny” jest periodykiem 
wydawanym od 1989 roku przez Zgromadzenie Słowa Bożego (werbi-
stów). Jego założycielem był o. E. Śliwka SVD. Publikacja składa się 
z dwóch zasadniczych części: pierwsza, teoretyczna, zawiera dział 
animacyjny, formacyjny, biblijny i informacyjny, druga, graficzna, 
dostarcza materiały do gablot parafialnych. Jego nakład wynosi około 
1000 egzemplarzy. Do 2008 roku tytuł zamieszczał na swoich łamach 
homilie i mowy okolicznościowe, a także opracowania związane 
z misjami. Po 2008 roku pismo nabrało charakteru zbioru kazań i homi-
lii, przy niemal całkowitym braku zagadnień misyjnych54.

„Medicus Mundi Polonia” jest kwartalnikiem wydawanym 
przez poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, 
związaną z Katedrą i Kliniką Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 
Uniwersytetu Medycznego. Periodyk przeznaczony jest dla osób zain-
teresowanych problemami medycznymi, wchodzącymi w zakres tzw. 
medycyny tropikalnej i International Health, z naciskiem położonym 
na potrzeby misyjnych ośrodków medycznych. Wersja drukowana 
ukazuje się najczęściej dwa razy do roku, po dwa numery, w nakładzie 
najczęściej nieprzekraczającym 2500 egzemplarzy. Autorzy zajmują się 
przede wszystkim szeroko pojętą pomocą w krajach misyjnych. To one 
stanowią główny cel powstania wydawnictwa i ich publikacja, szcze-
gólnie w zakresie chorób tropikalnych, dokonywana jest na wysokim 
poziomie merytorycznym. Przedstawiane są również tematy związane 
53  Zob. „Świat Misyjny”, nr 1, 1983 –. Szerszą analizę popularnych misyjnych 
czasopism wysokonakładowych do 2012 roku przedstawił M. Wrzos, Polskie 
czasopisma…, dz. cyt., s. 117-338.
54  Zob. „Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny”, nr 1, 1989 –.
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z medycznym wolontariatem misyjnym, a także teksty dotyczące 
postaci Wandy Błeńskiej oraz Mariana Żelazka SVD. Periodyk ukazuje 
się od 2001 roku55.

„Misyjne Drogi” są wydawane od 1983 roku w Poznaniu przez 
Polską Prowincję Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (oblaci), 
w formacie A4, o objętości 72 stron. Aktualnie jest to dwumiesięcznik 
o nakładzie 24 000 egzemplarzy. Początkowo pismo było kwartalni-
kiem, którego priorytet stanowiła prezentacja działalności misyjnej 
oblatów. Pierwsze wydanie kwartalnika miało 66 stron, było drukowane 
w konwencji czarno-białej, z dodatkowym kolorem na okładce. Pismo 
redagował zespół, z którego z czasem wyłonił się redaktor naczelny 
o. Alfons Kupka OMI. Już od początku starano się, aby w „Misyj-
nych Drogach” zawarte były nie tylko artykuły popularyzujące, ale 
i opracowania naukowe z uwzględnieniem misjologii, ekumenizmu, 
religioznawstwa, afrykanistyki czy antropologii. Periodyk tworzyły 
cykle tematyczne: „Listy misjonarzy”, „Wiadomości misyjne”, a także 
artykuły związane z głównymi tematami poszczególnych wydań. 
Pismo przez długie lata wyróżniało się analizami misjologicznymi 
papieskich pielgrzymek misyjnych, a ostatnio publikowane są w nim 
zeszyty tematyczne. W historii periodyku zauważalne było ogranicze-
nie do treści związanych z osobą prawną wydawcy, jednak nowy skład 
redakcji pisma odchodzi od tej koncepcji na rzecz ukazywania uniwer-
salnego charakteru eklezjalnej działalności misyjnej. Tytuł dostępny 
jest w wolnej sprzedaży56.

„Misjonarze Kombonianie” jest to dwumiesięcznik wydawany 
od 1993 roku w Warszawie przez Misjonarzy Kombonianów Serca 
Jezusowego, zwanych popularnie kombonianami. Pismo ukazuje 
się w formacie A4 (początkowo B3), a jego objętość wynosi 30 stron. 
Weszło na krajowy rynek czasopism misyjnych dzięki zamieszcza-
niu opracowań misyjnych autorów obcojęzycznych (przedruki) oraz 
profesjonalnemu składowi. Z czasem w periodyku rozpoczęto druko-
wanie tekstów autorskich. Jego nakład waha się w okolicy 14 000 
egzemplarzy57.

„Posłaniec Ducha Świętego” był redagowany od 1994 roku 
w Bydgoszczy przez Polską Prowincję Zgromadzenia Misjonarzy 
Ducha Świętego, zwanych też duchaczami bądź spirytynami. Pismo 
wydawano w formacie A4 jako kwartalnik o nakładzie około 14 000 
egzemplarzy. Duchacki periodyk oprócz treści typowo misyjnych 
55  Zob. „Medicus Mundi Polonia”, nr 1, 2001 –.
56  Zob. „Misyjne Drogi”, nr 1, 1983 –.
57  Zob. „Misjonarze Kombonianie”, nr 1, 1993 –.
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zawierał opracowania związane z codziennością zgromadzenia oraz 
rozważania dogmatyczne z pneumatologii. Z miesięcznika przeobra-
żony został w dwumiesięcznik, a następnie w kwartalnik. Większa 
część informacji i artykułów związana była z wydawcą – spirytynami. 
Pismo zakończyło działalność w 2015 roku58.

„Światło Narodów” jest czasopismem wydawanym przez 
Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce od 1981 roku. W ciągu działalno-
ści wydawniczej wielokrotnie zmieniało nakład, objętość i format. 
„Światło Narodów” od początku miało być pismem formacyjnym dla 
duchowieństwa oraz misjonarzy. Jego pomysłodawcą i twórcą był 
ks. W. Kuflewski, wieloletni misjonarz w Zambii, który pełnił funkcję 
Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej. W 2011 roku periodyk 
zmienił tytuł na „Lumen Gentium” i nabrał charakteru naukowego. 
Tytuł stanowił przykład dojrzałego czasopisma misyjnego, zawie-
rającego m.in. opracowania misjologiczne. Pismo nie ograniczało się 
do dokumentowania działań wydawcy, ale ukazywało uniwersalizm 
misyjny. Z biegiem lat podejmowane tematy stawały się coraz trudniej-
sze, co doprowadziło do zakończenia wydawania pisma popularno-
naukowego pod tym tytułem i przekształcenia go w pismo naukowe59.

2.4. Naukowe czasopisma misyjne

W Polsce w okresie powojennym oraz po Vaticanum Secundum 
wydaje się niewielką liczbę naukowych czasopism misyjnych (pięć). 
Analizowane periodyki są niskonakładowe, często liczba wydawanych 
egzemplarzy nie przekracza 300. Ze względu na treść i poziom kiero-
wane są do odbiorcy o ugruntowanej wiedzy teologicznej i misyjnej. 
Ich wydawcami są ośrodki akademickie w Warszawie (ATK/UKSW 
i PDM we współpracy z UKSW), Poznaniu (UAM) i Katowicach (UŚ 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Misjologów Polskich). Wszystkie, 
z wyjątkiem „Studiów Misjologicznych”, posiadają akredytacje i tzw. 
punktację naukową (Impact Factor).

„Annales Missiologici Posnanienses” wydawane są nieregu-
larnie i stanowią kontynuację „Roczników Misjologicznych – Annales 
Missiologicae”, wychodzących w Poznaniu w latach 1928-1938. Pierw-
szy powojenny numer ukazał się w 2000 roku sumptem Wydziału 
Teologicznego UAM w Poznaniu. Nakład poszczególnych zeszytów 
58  Zob. „Posłaniec Ducha Świętego”, nr 1, 1994 – nr 123, 2015.
59  Zob. „Światło Narodów”, nr 1, 1981 – nr 157, 2010. Szerszą analizę popularno-
naukowych czasopism misyjnych do 2012 roku przedstawił M. Wrzos, Polskie 
czasopisma…, dz. cyt., s. 339-462. 
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nie przekroczył 500 egzemplarzy. Pismo wydawane jest w formacie B5, 
dwubarwnie, na papierze offsetowym. Jego pierwszymi redaktorami 
byli poznańscy misjolodzy – A. Andrzejak i F. Lenort, a kolejnymi: 
W. Kluj OMI, P. Zając OMI, P. Piasecki OMI. W 2003 roku periodyk 
zmienił tytuł na „Annales Missiologici Posnanienses”. Poznańskie 
naukowe czasopismo misyjne związane jest z Wydziałem Teolo-
gicznym UAM, Akademickim Kołem Misjologicznym oraz Fundacją 
Redemptoris Missio. Z biegiem czasu – ze względu na brak misjologa 
zatrudnionego na stałe na Wydziale Teologicznym – członkami redak-
cji zostawali warszawscy teologowie związani z Katedrą Misjologii, 
a wcześniej z Sekcją Misjologii UKSW. Pierwsze powojenne nume-
ry pisma koncentrowały się wokół wyznaczonego tematu, jednak 
z biegiem czasu artykuły dotyczyły różnych zagadnień misyjnych 
i religioznawczych. Prezentowane w periodyku kwestie teologiczne 
dotyczą wszystkich dyscyplin teologicznych – zarówno historyczno-
-biblijnych (choć najmniej biblijnych), systematycznych (trynitarnych, 
pneumatologicznych, eucharystycznych i eklezjalnych podstaw misji), 
jak i praktycznych (włączenia w działalność misyjną poprzez zaanga-
żowanie w animację misyjną, prace kół misjologicznych i wolontariat). 
Czasopismo do dziś wydawane jest w formie rocznika60.

Kolejny periodyk naukowy to „Biuletyn Misjologiczno-Religio-
znawczy”, który od 1968 roku jest częścią „Collectanea Theologica” (choć 
pod zmieniającymi się nazwami). Najpierw tytuł był wydawany przez 
Akademię Teologii Katolickiej, a później, po przekształceniu uczelni, 
przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Periodyk przechodził różne fazy wydawnicze. Na początku ukazywał 
się systematycznie w głównym korpusie „Collectanea Theologica” 
i zamieszczano w nim przedruki artykułów misjologicznych z prasy 
zachodniej. W tamtym okresie, kiedy ze względu na komunizm 
w Polsce utrudniony był dostęp do zagranicznej myśli teologicznej, 
„Biuletyn Misjologiczno-Religioznawczy” stawał się jej przekazicielem. 
Po 1989 roku w periodyku zaczęły przeważać opracowania autorów 
krajowych, natomiast po 2005 roku przeważająca część opracowań 
związana jest z szeroko pojętym religioznawstwem. Kwestie teolo-
giczne, którym poświęca się uwagę w periodyku, dotyczą dyscyplin 
historycznych i biblijnych (szczególnie są to zagadnienia związane 
z historią i rozwojem misji ogólnie, misji poszczególnych zgromadzeń, 
wybitnych misjonarzy i misjologów). Znajdują się tu także opracowa-
nia związane z dyscyplinami systematycznymi (teologia dogmatyczna, 

60  Zob. „Annales Missiologici Posnanienses”, nr 11, 2000 –.
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fundamentalna, religii, duchowości, ekumeniczna, moralna), przed-
stawianymi w kontekście misyjnym. W związku z tym poruszane są 
następujące zagadnienia: trynitarne, pneumatologiczne, eucharystycz-
ne i eklezjalne podstawy misji, apologia eklezjalnej działalności misyj-
nej oraz jej uzasadnienie teologiczne. Innymi omawianymi kwestiami 
są: idea Boga w religiach, dialog międzyreligijny, rozwój misjologii 
jako nauki, podstawy formacji na rzecz misji. W najmniejszym stopniu 
pojawiają się treści związane z teologią praktyczną. „Biuletyn Misjolo-
giczno-Religioznawczy” ukazuje się dziś w „Collectanea Theologica” 
dwa do trzech razy w roku61.

„Lumen Gentium” jest to półrocznik wydawany przez 
Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce od 2011 roku. Wcześniej, bo od 1981 
roku, wydawany był jako miesięcznik, dwumiesięcznik lub kwartalnik 
pt. „Światło Narodów”. Zwieńczeniem tej modyfikacji było przekształ-
cenie w półrocznik, zmiana tytułu oraz redaktora naczelnego, którym 
został misjolog o. prof. Jarosław Różański OMI. Pismo ma komitet 
naukowy, a także posiada podtytuł „Zeszyty Misjologiczne”. Nakład 
periodyku wynosi około 350 egzemplarzy. Jest on półrocznikiem. 
Czasopismo stanowi odpowiedź na potrzeby teologiczne i misjologicz-
ne wynikłe z trudności wydawniczych innych naukowych periodyków 
misyjnych. Zagadnienia teologiczne, poruszane w czterech pierwszych 
zeszytach, związane są przede wszystkim z dyscyplinami historyczny-
mi i biblijnymi (rozpowszechnianie się Kościoła w pierwszych wiekach, 
biblijne podstawy działalności misyjnej), systematycznymi (teologia 
fundamentalna i dogmatyczna, teologia religii) oraz praktycznymi 
(bieżąca posługa misyjna, animacja i propagowanie misji przez środki 
społecznego przekazu)62.

„Nurt SVD” stanowi periodyk wydawany przez Polską 
Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego (księży werbistów). Czasopi-
smo ukazuje się od 1967 roku. Pierwsze numery (1-19) były wydane 
w nakładzie 11 egzemplarzy w tzw. drugim obiegu i docierały do 
domów zakonnych werbistów w kraju jako biuletyn wewnętrzny. 
Głównym zadaniem pisma było publikowanie przetłumaczonych arty-
kułów werbistów z innych krajów. Na początku periodyk nie ukazywał 
się regularnie. Zmieniło się to w 1990 roku. Wówczas zaczęły się także 
pojawiać przedruki wewnętrznej prasy werbistowskiej, szczególnie 
dotyczące powołań, a także artykuły pisane przez polskich werbistów. 
Po 1999 roku zauważalne jest odejście od koncepcji pisma tworzonego 
61  Zob. „Biuletyn Misyjno-Religioznawczy”, [w:] „Collectanea Theologica”, nr 1,  
1968 –.
62  Zob. „Lumen Gentium”, nr 1, 2011 –.
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przez werbistów i traktującego o werbistach na rzecz otwartego, poru-
szającego zagadnienia ogólnomisyjne. Od 2010 roku pismo nabrało 
bardziej religioznawczego charakteru i pojawiły się w nim artykuły 
obcojęzyczne. Zmieniały się także poruszane kwestie teologiczne. 
W najbardziej dojrzałej formie pisma, czyli tej wydawanej po 1999 roku, 
obecne były zagadnienia z dyscyplin biblijnych (m.in. powszechnego 
dostępu do Pisma Świętego, tłumaczeń Biblii na języki miejscowe), 
historycznych (m.in. rozwoju Kościoła i misji, w tym zakonu wydawcy, 
prezentacja postaci wybranych misjonarzy), systematycznych (tryni-
tarne, pneumatologiczne, eucharystyczne i eklezjalne podstawy misji, 
uzasadnienie oraz apologia działalności misyjnej Kościoła, omówienie 
misyjnych dokumentów kościelnych, publikacja prac dyplomowych 
i naukowych dotyczących misji, rozumienie Boga w różnych religiach, 
dialog międzyreligijny, rozwój duchowości misyjnej), praktycznych 
(opracowania naukowe zagadnień inkulturacji liturgicznej, propa-
gowanie misji przez środki społecznej wymiany myśli, zastosowania 
prawa kanonicznego w krajach misyjnych, bieżąca posługa misyjna). 
Aktualny nakład czasopisma wynosi około 350 egzemplarzy63.

Rocznik „Studia Misjologiczne” był wydawany od 2008 roku 
przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich z siedzibą w Katowicach 
przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Pismo ukazywało się w formacie B5, było dwubarwne. 
Nakład wynosił około 250 egzemplarzy. Z założenia miało ono być 
zbiorem poszukiwań teologicznych członków stowarzyszenia, a także 
autorów zapraszanych do publikowania w nim swoich prac. Periodyk 
został podzielony na cztery działy: „Teologia misji”, „Historia misji”, 
„Kontekst misji”, „Sprawozdania i recenzje”. Działalność czasopisma 
została zawieszona w 2013 roku. Aktualnie trwają prace nad jego 
wznowieniem64.

Bez wątpienia fenomen polskiego czasopiśmiennictwa misyj-
nego odrodził się po Vaticanum Secundum. Wydawano w tym czasie 
33 tytuły. Jednak w ostatnich pięciu latach zauważalny jest kryzys. 
Nakłady wydawnictw spadły o około 15-40%, a dziewięć z nich 
zaprzestało lub zawiesiło swoją działalność (w tym siedem w pięciu 
ostatnich latach). Miały na to wpływ: spadek czytelnictwa w Polsce, 
zmiana technologii przekazu z analogowej na cyfrową, mało intersują-
ca szata graficzna, treść nieadekwatna do grupy odbiorców (targetu), 
63  Zob. „Nurt SVD”, nr 1, 1967 –.
64  Zob. „Studia Misjologiczne”, nr 1, 2008 –. Szerszą analizę misyjnych czaso-
pism naukowych do 2012 roku przedstawił M. Wrzos, Polskie czasopisma…, dz. 
cyt., s. 463-510.
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spadek liczby osób mających systematyczny kontakt z Kościołem, 
wzrost kosztów produkcji przy malejącym nakładzie, powiększająca 
się nieopłacalność ekonomiczna. W ciągu ostatnich ośmiu lat przestały 
ukazywać się m.in.: „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 
„Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej”, „Horyzonty Misyjne”, 
„Lafia”, „Posłaniec Ducha Świętego”. Być może rozwiązaniem na 
przyszłość będzie wydawanie 2-3 tytułów czasopism misyjnych, które 
do głównego grzbietu czasopisma dokładać będą inserty danej jurys-
dykcji zakonnej czy diecezji. Atomizacja i labilność wydawnicza będzie 
w dalszym ciągu pogłębiała negatywne trendy wydawnicze.

Tematyka nowych mediów misyjnych w Polsce (ich powsta-
nie, rozwój i perspektywy) stanowić będzie kolejną część mniejszego 
pracowania. Zostaną w niej także przedstawione wnioski pastoralne.

~•~
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Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum.
Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie 

Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym

Streszczenie
W prowadzonych analizach ukazano rozwój technologiczny 

środków społecznego przekazu, które od samego początku budziły 
zainteresowanie Kościoła. Analizie poddano ich ewolucję począw-
szy od petroglifów i piktogramów, przez wynalezienie druku aż po 
zjawisko nowych mediów. W nauczaniu Kościoła, początkowa nieuf-
ność przerodziła się w ograniczone zaufanie do środków społecznego 
przekazu w zakresie ich wykorzystania w ewangelizacji. Papieże 
zauważają w nich narzędzie ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej, 
ale jednocześnie przestrzegają przed ich możliwym złym wykorzysta-
niem. Analizie poddano czasopisma misyjne wydawane po Vaticanum 
Secundum – 33 tytuły, z których dziewięć zaprzestało działalności 
w ostatnich latach. Autor przedstawił prawdopodobne przyczyny tego 
zjawiska. Tematyka nowych mediów misyjnych w Polsce (ich powsta-
nie, rozwój i perspektywy) stanowić będzie drugą część niniejszego 
pracowania.

Słowa kluczowe: czasopisma, misje, nauczanie Kościoła, Vati-
canum Secundum.
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From magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after  
the Vaticanum Secundum.

Part 1: The Development of Social Media and the Teaching of the 
Church about Them in the Polish Missionary Magazines

Abstract
The conducted analyzes show the technological development 

of the means of social communication, which from the very beginning 
aroused the interest of the Church. The author analyzed their evolution 
from petroglyphs and pictograms, through the invention of printing to 
the phenomenon of new media. In the teaching of the Church, initial 
suspicion turned into limited confidence in using them in evangeli-
zation. The Popes see in them a tool of evangelization and Christian 
formation, but, at the same time, they warn against possible misuse. 
The missionary magazines issued after the Vaticanum Secundum were 
analyzed – 33 titles in all, of which nine ceased their activity in recent 
years. The author presented the probable causes of this phenomenon. 
Topics of new missionary media in Poland, namely, their emergence, 
development and perspectives will constitute the second part of this 
work.

Keywords: missions, Church teaching, Vaticanum Secundum, 
magazines.
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