
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki - Ojców Białych 
 

W 2020 roku minęło 35 lat obecności Ojców Białych w Polsce, których jedyny dom misyjny znajduje 
się w Natalinie koło Lublina. Obecnie w zgromadzeniu jest 17 Polaków. Czterech z nich przebywa w Polsce. 

Jedną z charakterystycznych cech charyzmatu zgromadzenia jest życie w międzynarodowych 
wspólnotach, dając w ten sposób świadectwo, iż dzięki wierze w Jezusa można przekraczać granice języka, 
kultury czy koloru skóry. Również w domu Misjonarzy Afryki w Natalinie oprócz Polaków pracowało wielu 
ojców pochodzących z innych krajów.  

Wspólnota Ojców Białych w Natalinie prowadzi seminarium duchowne, w którym kandydaci na 
misjonarzy przez dwa lata studiują filozofię uczęszczając na wykłady w Metropolitarnym Seminarium 
Duchownym i uczą się języków. Jest to pierwszy etap misyjnej formacji, który przygotowuje kandydatów do 
nowicjatu w Afryce. 

Poza formacją ważnym elementem działalności Misjonarzy Afryki jest animacja misyjna, która ma na 
celu dzielenie się misyjnym doświadczeniem oraz wiedzą na temat Afryki, jej bogactwa i potrzeb. Budować 
Kościół w ścisłej współpracy ze świeckimi – to podstawowe zadanie misjonarza. 
 
Więcej informacji na stronie: 
Ojcowie Biali: www.misjonarzeafryki.org 
 
 

Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). 
 

Nasze zgromadzenie ma powstało w 1869 roku w Afryce, w Algierii, ma ono charakter 
międzynarodowy, misyjny i apostolski. Żyjemy we wspólnotach sióstr pochodzących z różnych krajów. Każda 
z nas opuszcza swoją ojczyznę, by być świadkiem Dobrej Nowiny o bezgranicznej miłości Boga do 
wszystkich ludzi w miejscu, gdzie Pan Jezus przez zgromadzenie nas posyła. Afryka jest kontynentem, który 
wybrałyśmy w sposób szczególny. W każdym kraju, w którym jesteśmy uczymy się języka lokalnego i 
poznajemy lokalną kulturę.  Nawiązujemy kontakty z wyznawcami innych religii. Powołane jesteśmy nie do 
życia w klasztorze, lecz we wspólnocie usytuowanej w bliskim sąsiedztwie z ludźmi, z którymi chcemy dzielić 
radości i troski każdego dnia, i przedstawiać je Bogu w modlitwie. Wykonujemy pracę zgodnie z 
wykształceniem i istniejącymi potrzebami: jesteśmy pielęgniarkami, lekarkami, nauczycielkami, pracujemy 
w centrach promocji dla kobiet i młodzieży. Pracujemy również z osobami z tzw. marginesu społecznego. 
Jesteśmy siostrami zakonnymi zaangażowanymi w misyjne dzieło Kościoła przez śluby zakonne: 
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. 

W Polsce mamy jedną wspólnotę, w Lublinie, gdzie jest nas cztery siostry z trzech różnych 
narodowości (Ghany, Polski i Tanzanii). Każda z nas była wcześniej na misjach w Afryce, głównie w Algierii, 
Kenii, Malawi, Mauretanii, Ugandzie i Tanzanii. W Polsce zajmujemy się szeroko rozumianą animacją 
powołaniowo - misyjną. Organizujemy różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, pielgrzymki międzynarodowe, 
prowadzimy wolontariat misyjny, dzielimy się naszym doświadczeniem w parafiach, szkołach, wspólnotach.   
 
Więcej infromacji na stronie: 
Siostry Białe: www.siostrybiale.org 
 
  



Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi 
 

Zgromadzenie zostało założone przez bł. Marię od Męki Pańskiej (Helena de Chappotin) w 1877 roku 
w Indiach. Pragniemy jak św. Franciszek, kochać Boga, służyć Mu na wszystkich kontynentach. Jesteśmy 
posłane do ludzi, wykonujemy prace związane z potrzebami w danym kraju. Pracujemy w szkolnictwie, w 
sektorze medycznym, parafialnym, często zajmujemy się promocją kobiet i osobami wykluczonym, 
podejmujemy konkretne zaangażowania ewangelizacyjne. Poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia 
we wspólnocie międzynarodowej. 

 
Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. 

Żyjemy naszą misją we wspólnocie, wypełniamy ją przez modlitwę i świadectwo życia. Pragniemy iść do 
wszystkich, zwłaszcza do najbardziej potrzebujących naszych sióstr i braci, by zanieść im wiarę, miłość i 
nadzieję w Chrystusie. Powierzamy się mocy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do misji i czyni ją owocną. 

 
Maryja zasłuchana w Słowo i całkowicie oddana realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe 

nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej „Fiat” zachęca również i nas do zaryzykowania życia 
dla Boga. Od Niej uczymy się kontemplacji, zawierzenia Bogu i radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu 
naszego powołania. 

 
Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej 

Eucharystii, na którą przynosimy radości i troski naszych sióstr i braci, wraz z Jezusem wydajemy nasze życie 
Bogu – za zbawienie świata. Codzienna adoracja eucharystyczna przeżywana w postawie uwielbienia, 
dziękczynienia i wstawiennictwa, dynamizuje i wzmacnia nasz zapał misyjny. 

 
Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata.  Widzimy 



głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i świata. Poprzez profesję ślubów 
zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddajemy całe nasze życie Bogu, zobowiązując się do życia 
i misji w naszej rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi. 
W Polsce mamy 14 wspólnot. W Lublinie mieszkamy przy  ul. Nałęczowskiej 241, w jednym domu 
zamieszkują 2 wspólnoty. W jednej wspólnocie jest 19 sióstr, w większości siostry, które powróciły z misji z 
różnych kontynentów. Druga wspólnota liczy 12 sióstr w tym 

8 postulantek (z 2 narodowości), jest to wspólnota formacji początkowej. Niektóre z nas pracują 
zawodowo lub pełnią swoją posługę w służbie archidiecezji. Angażujemy się w duszpasterstwo młodych i 
powołaniowe, zajmujemy się animacją misyjną oraz prowadzimy dom z którego korzystają osoby 
indywidualne i grupy przyjeżdżające na swoje rekolekcje. Organizujemy rekolekcje dla młodzieży, studentów 
i osób pracujących. Postulantki są zaangażowane w wolontariaty, pomagamy dzieciom, osobom starszym oraz 
przy wydawaniu posiłków osobom bezdomnym i ubogim w Caritas i w jadłodajni przy ul. 1 Maja. 
Odwiedzających nasz dom zapraszamy do zwiedzania Muzeum Misyjnego, które mieści się w naszym domu. 
Tutaj można odbyć podróż po całym świecie i zobaczyć ponad 3 tysiące eksponatów. 
 
Więcej informacji na stronie: 
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi: www.fmm.opoka.org.pl 
 

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) 
 

Zgromadzenie Słowa Bożego, Societas Verbi Divini (SVD), w Polsce znane jako werbiści 
(werbisci.pl), założył św. o. Arnold Janssen w 1875 roku w Steylu w Holandii, nad brzegiem Mozy, tuż przy 
granicy z Niemcami. Dziś Zgromadzenie liczące 5985 członków (w tym 445 Polaków) pracuje w 76 krajach 
świata na 6 kontynentach.  

Charyzmatem werbistów są misje ad gentes, pomoc pastoralna tzw. młodym Kościołom i Kościołom 
w potrzebie, animacja misyjna Kościoła lokalnego, rozpowszechnianie Słowa Bożego (Biblii), praca naukowa 
w zakresie nauk antropologicznych, etnograficznych i kulturoznawczych wspomagających działalność 
misyjną.  

W Polsce werbiści działają od 1919 roku (od 1892 roku działa Dom Misyjnym św. Krzyża w Nysie). 
Obecny stan personalny w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego: 150 kapłanów i 28 braci 
zakonnych Polaków, 14 kapłanów pochodzących z tzw. krajów misyjnych; 7 kleryków przygotowujących się 
do pracy misyjnej.  

W Polsce werbiści prowadzą: 14 domów zakonnych (w tym Wyższe Seminarium Misyjne w 
Pieniężnie); 9 parafii; drukarnię i wydawnictwo Verbinum; działalność rekolekcyjno-animacyjną w Krynicy 
Morskiej, Laskowicach Pomorskich, Chludowie i Zakopanem; Szkołę Języków Obecnych w Nysie; Apostolat 
Biblijny; Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie; Werbistowskie Centrum Migranta Fu Shenfu w 
Warszawie; Werbistowski Wolontariat Misyjny Apollos; duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości 
narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa). Prowadzi 
także referaty misyjne we wszystkich domach zakonnych. Przyszli misjonarze-werbiści kształcą się w 
Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. 

Werbiści wydają: miesięcznik „Misjonarz”; półrocznik religioznawczo-misjologiczny „Nurt SVD”; 
kwartalnik „Animator” przeznaczony dla duszpasterzy, liderów ruchów religijnych, katechetów i animatorów; 
kwartalnik „Chiny dzisiaj” (w współpracy z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji oraz z Polską Prowincję 
Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego).  

W Lublinie werbiści są obecni od lat 50. XX wieku. W 1958 w dzielnicy Sławinek (ul. Jagiellońska 
45) założono Dom Misyjny Słowa Bożego. Obszary działań: praca naukowa na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II w zakresie etnologii religioznawstwa i misjologii, wsparcie kształcenia 
specjalistycznego misjonarzy oraz animacja misyjna parafii. Aktualnie w lubelskiej wspólnocie mieszka 10 
werbistów: 9 kapłanów (w tym 4 profesorów KUL, 2 profesorów emerytowanych) i 1 brat zakonnych. W 
wyniku dotychczasowej działalności werbistów w Lublinie 245 misjonarzy uzyskało tytuł magistra, 44 
licencjat kościelny, 26 stopień naukowy doktora, 9 habilitację i 4 tytuł profesora zwyczajnego. 

 
Więcej informacji na stronie:  
Księża Werbiści: www.werbisci.pl 
 


