
 

  

STATUT 
WERBISTOWSKIEGO  

WOLONTARIATU MISYJNEGO APOLLOS 
 

ZGROMADZENIE SŁOWA BOŻEGO 
(KSIĘŻA WERBIŚCI) 

 

WARSZAWA 2021 



 1 

STATUT 

WERBISTOWSKIEGO WOLONTARIATU MISYJNEGO APOLLOS 

 

 

Natura wolontariatu misyjnego 

1. Wolontariat misyjny to bezinteresowne poświecenie swojego czasu, pracy i aktyw-

ności na rzecz misji. Formy wolontariatu mogą być różnorodne, w zależności od możliwości 
danej osoby.  

2. Wolontariat, obok konkretnej i ważnej pomocy innym, jest szansą osobistego roz-
woju i duchowego wzrostu. Okazując pomoc bliźnim z krajów misyjnych, często nieznającym 

jeszcze Chrystusa, praktykuje się w szczególny sposób miłość bliźniego. Dzięki temu wypeł-
nia się pragnienie Zbawiciela i zobowiązanie do dawania świadectwa o Jezusie oraz głosze-
nia Jego imienia wszystkim narodom, które podejmuje się przez chrzest i ponawia przez 
bierzmowanie. Poświęca się swój czas i siły dla dobra osób, których się nie zna i od których 
niczego się nie oczekuje. Takie zaangażowanie przemienia serce i uczy większej miłości do 

tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie pracując w roli wolontariusza, buduje się duchową 
więź z misjonarzami i z tymi, którym oni posługują. Poprzez bezinteresowny dar z siebie 
wolontariusz coraz bardziej upodabnia się do Chrystusa.  

 

WWM Apollos – nazwa i patron 

3. Apollos, to młody współpracownik pierwszych apostołów, m.in. św. Pawła i mał-
żeństwa Pryscylii i Akwili. Pochodził z Aleksandrii. Nawrócony z judaizmu na chrześcijań-
stwo. Z zaangażowaniem dawał świadectwo i nauczał o Jezusie jako Mesjaszu Żydów i pogan, 
którzy nie znali jeszcze chrześcijaństwa (por. Dz 18,24nn). Teksty Nowego Testamentu kil-
kakrotnie odnoszą się do niego (Dz 19,1; 1 Kor 1,12; 3,4 – 22; 4,6; 6,12; Tyt 3,13). Według 
tradycji był biskupem w Koryncie, Smyrnie w Azji Mniejszej i w Cezarei. Uznany świętym 
w wielu Kościołach chrześcijańskich. Ze względu na aktywne zaangażowanie na rzecz roz-
woju Królestwa Bożego w czasach apostolskich został wybrany na patrona projektu: Wer-
bistowski Wolontariat Misyjny Apollos (dalej: WWM Apollos). 

 

Cel 

4. Celem WWM Apollos jest otwarcie przestrzeni dla młodych, którzy odkrywają w so-
bie powołanie do zaangażowania misyjnego w innej rzeczywistości kulturowej, w poczuciu 
dawania świadectwa życia chrześcijańskiego i misji niesienia Jezusa Chrystusa. Doświadcze-
nie to może także pomóc w wykrystalizowaniu swojego życiowego powołania. Innym celem 
tego doświadczenia jest poszerzenie świadomości misyjnej wszystkich ochrzczonych oraz 
kręgu ludzi współpracujących z misjonarzami werbistami w różnych zakresach. 

 

Kandydaci i warunki wolontariatu 

5. W WWM Apollos mogą wziąć udział katolicy wierzący i autentycznie praktykujący, 

mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Osoby poszukujące mogą również być zaangażo-
wane w przygotowania do uczestnictwa w WWM Apollos. Muszą być jednak świadome, że 
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misje katolickie to: głoszenie Jezusa Chrystusa, dawanie świadectwa wiary i wspieranie mi-

sji, szczególnie wtedy, gdy angażują się w projekt bezpośrednio z misjonarzem. 

6. Zgłaszająca się osoba powinna przedstawić koordynatorowi projektu WWM Apol-

los swoją prośbę na piśmie oraz CV, a także dołączyć opinię duszpasterza miejsca, w którym 
aktualnie zamieszkuje. Następnie osoba kandydująca zostanie poproszona o wypełnienie 
ankiety „Status WWM”, w której określi swój stosunek do uczestnictwa w wolontariacie. Ko-
lejnym etapem będzie roczny kurs przygotowujący wolontariuszy. 

7. Wśród wolontariuszy misyjnych widzimy m.in. maturzystów, absolwentów zasad-
niczych szkół zawodowych, studentów w czasie wakacji lub w trakcie urlopu dziekańskiego, 
osoby po studiach, nie związane stanem małżeńskim. Chętni do wyjazdu powinni posiadać 
średnie zaawansowanie językowe. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, odbyte kursy bi-
blijne, teologiczne i inne, przydatne dla misji. 

 

Struktura i formy 

8. Strukturę WWM Apollos tworzą: Koordynator mianowany przez Prowincjała Pol-
skiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego oraz ekipa współpracowników.  

9. Formę WWM Apollos określa roczny kurs przygotowawczy w postaci wykładów 
i warsztatów, realizowany w różnych placówkach werbistowskich: m.in. Pieniężno i Lasko-
wice (północ), Michałowice (centrum i wschód), Rybnik (południe), Chludowo (zachód i pół-
noc), Nysa (południe i zachód), Lublin (południe i wschód).  

10. Czas trwania bezpośredniego pobytu w placówce misyjnej, który proponujemy to 

3 tygodnie / 2-3 miesiące / rok / dwa lata, w zależności od rodzaju projektu i propozycji 
nadesłanych przez naszych misjonarzy. Krótsze doświadczenia są zwykle możliwe w krajach 
bliższych geograficznie Polsce (np. Rosja, Chorwacja, Rumunia, Węgry). 

11. Przewidywane projekty dzielą się na socjalno-charytatywne lub ewangelizacyjno-
pastoralne. Istnieje również możliwość organizowania projektów mieszanych. 

 

Finanse 

12. Wolontariusz zasadniczo sam musi pozyskać środki na bilet, ubezpieczenie i kie-
szonkowe. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania różnych form wsparcia finansowego: 
w fundacjach, organizacjach pozarządowych, wsparcie z agend rządowych, czy też pozyska-

nie środków w ramach projektów uniwersyteckich. Ze strony misjonarza–gospodarza, który 
zaprasza wolontariusza, zagwarantowane jest mieszkanie i wyżywienie. 

13. Każda zbiórka pieniężna organizowana przez wolontariuszy może być przeprowa-
dzona wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody opiekuna WWM Apollos. Uzyskanie zgody na 
zbiórkę wymaga przekazania opiekunowi WWM Apollos następujących informacji: 

 dane kontaktowe wolontariuszy, którzy będą odpowiedzialni za przepro-

wadzenie zbiórki. 

 miejsce (np. parafia, szkoła, internet) i termin przeprowadzenia zbiórki, 

 dane kontaktowe osoby, która jest odpowiedzialna za miejsce, gdzie będzie 
przeprowadzana zbiórka (np. ks. proboszcz, dyrektor, opiekun), 

 sposób głoszenia świadectwa misyjnego (np. wystąpienie w czasie Mszy 

św., prezentacja multimedialna podczas spotkania itp.), 
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 szczegółowy cel zbiórki (nazwa projektu), czyli co zostanie sfinanso-

wane z pozyskanych środków (niedopuszczalne są uogólnienia typu 
„cele misyjne” lub „na misje”). 

14. Po każdej zbiórce wolontariusz ma obowiązek:  

 przedstawić opiekunowi WWM Apollos pisemne sprawozdanie zawierające 
informacje o zebranej kwocie, 

 sporządzić notatkę dotyczącą zbiórki, która zostanie udostępniona na 
stronie internetowej WWM Apollos. Tekst notatki, poza krótkim opisem 
przebiegu zbiórki i formy wygłoszonego świadectwa misyjnego, powinien 
zawierać informacje o miejscu i terminie zbiórki oraz na jaki projekt były 
zbierane środki.  

15. Jeżeli zbiórka została w części lub w całości przeprowadzona poprzez wpłaty na 

prywatne, firmowe lub inne konta bankowe, wolontariusz jest zobowiązany do przedstawie-
nia opiekunowi WWM Apollos dokumentacji dotyczącej kwot, które zostały pozyskane. 
W związku z tym, iż WWM Apollos nie posiada konta bankowego, to nie wolno umieszczać 
prywatnych, firmowych lub innych numerów kont na oficjalnych folderach WWM Apollos. 

16. Koszty mieszkania i wyżywienia w czasie rocznego przygotowania warsztatowego 
wolontariuszy w kraju opłaca Polska Prowincja i 10 % wolontariusz (opłata wolontariusza za 
jednorazowe warsztaty), ewentualnie korzysta się ze środków uzyskanych z innych źródeł. 

17. Koszty opłaty za realizację warsztatów, wykładowcy, podróże, materiały i środki 
konieczne do przeprowadzenia szkoleń i odbycia warsztatów zapewnia Sekretariat ds. Misji 
oraz środki wypracowywane przez projekty i posługę koordynatora projektu WWM Apollos, 

ewentualnie środki uzyskane z projektów na wolontariat z organizacji rządowych i pozarzą-
dowych. 

18. Koszt dojazdu na spotkania formacyjne pokrywa wolontariusz.  

 

Formacja i przygotowanie 

19. Przygotowanie do WWM Apollos, które obejmuje formację ludzką, duchową oraz 

misyjną, trwa przynajmniej jeden rok, w oparciu o comiesięczne spotkania weekendowe. Za-
kwalifikowanie do formacji nie oznacza tym samym zagwarantowania wyjazdu na placówkę 
misyjną. Wolontariusz musi spełniać wymogi stawiane przez organizatorów i zapraszających 

misjonarzy. 

20. Każde spotkanie weekendowe, oprócz dynamiki poznania i zawiązania wspólnoty 
oraz momentów modlitwy, będzie zawierać bloki wykładowe z zakresu: 

 biblijnego uzasadnienia misji, celów misji, dokumentów misyjnych i historii 
misji; 

 antropologii kulturowej (z uwzględnieniem szoku kulturowego); 

 adaptacji misyjnej; 

 duchowości misyjnej z uwzględnieniem tożsamości werbistowskiej; 

 aspektów psychologiczno-pedagogicznych pracy misyjnej; 

 medycyny tropikalnej; 

 warsztatów modlitwy, biblijnych, bibliodramy, kulinarnych itd. 
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21. Roczne przygotowanie może obejmować doświadczenie: 

 w Werbistowskim Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie; 

 uczestnictwo w „Wakacjach z Misjami” w Ocyplu; 

 w warsztatach zajęciowych w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” 
w Białymstoku; 

 krótki staż w Wydawnictwie Verbinum i redakcji „Misjonarza”; 

 poznanie funkcjonowania Referatu Misyjnego i Muzeum Misyjno-Etnograficz-
nego w Pieniężnie; 

 spotkania z misjonarzami oraz z uczestnikami odbytego wolontariatu; 

 rekolekcje w jednym z werbistowskich Domów Misyjnych oraz orientacja 

w sponsoringu wyjazdu. 

Zaangażowaniem wolontariusza może być również: zwyczajna praca w kraju m.in. 
przy pakowaniu okolicznościowych wysyłek, dyżur w „Misyjnym Apostolacie Modlitwy”, po-
moc informatyczna lub prawna na rzecz promocji misji, wyjazd na określony czas do pla-
cówki misyjnej poza Polską i tam darmowa posługa pedagogiczna, katechetyczna, admini-
stracyjna, lekarska, dziennikarska, lub praca fizyczna. 

22. Wyjazdy na dłużej trwające projekty wolontariatu misyjnego mogą być poprze-
dzone krótszymi. 

23. Na płaszczyźnie międzynarodowej istnieje możliwość współpracy z wolontaria-

tem misyjnym werbistów w innych krajach (np. MAZ – Misionares Auf Zeit w krajach nie-

mieckojęzycznych) i z innymi wolontariatami misyjnymi w kraju oraz z organizacjami poza-
rządowymi. 

 

Oczekiwania wobec wolontariusza po realizacji projektu na misji 

24. Po powrocie z placówki misyjnej wolontariusz zobowiązany jest do: 

 przedstawienia pisemnego sprawozdania, 

 opracowania prezentacji multimedialnej, 

 przygotowania artykułu, publikacji lub materiału filmowo-zdjęciowego, 

 prowadzenia animacji misyjnej w swojej społeczności lokalnej. 

25. Wolontariusz ma prawo do uczestniczenia w dalszej formacji duchowo – misyjnej 
księży werbistów. 

 

 

Niniejszy STATUT został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Prowincjalnej w Kleosi-
nie, w dniu 26 stycznia 2021 r.  

 

Jego pierwotna wersja, pod nazwą „REGULACJE WEWNĘTRZNE (STATUT)” została 
zatwierdzona na posiedzeniu Rady Prowincjalnej w Warszawie, w dniu 16 czerwca 2014 r.  


