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1. Polska od przesz³o dwóch wieków jest krajem emigracyjnym. Polacy opuszcza-
li ojczyznê z motywów ekonomicznych (za chlebem), jak i z przyczyn ideowo–pol-
itycznych (za wolnoœci¹). Ta pierwsza powodowa³a albo osiedlenie siê na sta³e w in-
nym kraju, albo pobyt czasowy, trwaj¹cy od kilku miesiêcy do kilku lat. 

Zarówno emigracja z po³owy ubieg³ego stulecia i pocz¹tku obecnego, jak w okre-
sie dwudziestolecia niepodleg³oœci mia³y tê podwójn¹ postaæ emigracji ekonomicznej.

Druga wojna œwiatowa spowodowa³a zasadniczo emigracjê ideowo–polityczn¹.
W swoich za³o¿eniach mia³a ona trwaæ krótko, do osi¹gniêcia przez Polskê pe³nej nie-
podleg³oœci. Przed³u¿aj¹ca siê sytuacja politycznej zale¿noœci Polski sprawi³a, ¿e sta³a
siêonaemigracj¹sta³¹,coprowadzi³odojejintegracjizespo³eczeñstwemkrajuzamiesz-
kania. Mimo trudnych warunków zachowa³a jednak etos emigracji niepodleg³oœciowej
iwspomaga³a d¹¿enia doosi¹gniêciape³nej niepodleg³oœci i wolnoœci w Polsce.

Emigracja lat osiemdziesi¹tych by³a podyktowana zarówno wzglêdami ekono-
micznymi, jak i politycznymi. Ostatnia fala wyjazdów jest zasadniczo emigracj¹ cza-
sow¹, g³ównie z powodu ustawodawstwa poszczególnych krajów, które utrudnia sta-
³e osiedlanie siê. Emigracja ta ma czêsto charakter nielegalny. 

Pojêcie emigracji nie obejmuje skupisk polskiej ludnoœci znajduj¹cych siê na te-
renach nale¿¹cych uprzednio do pañstwa polskiego lub te¿ skupisk w poszczegól-
nych republikach azjatyckiej Rosji, powsta³ych na skutek przymusowych deportacji
czy przesiedleñ. Rodacy ci s¹ poza granicami Polski ale nie s¹ emigrantami. Wyma-
gaj¹ oni oddzielnej, œwiadomej troski duszpasterskiej Koœcio³a w Polsce. 

2. Fenomen emigracji nie koñczy siê z pierwszym pokoleniem, które wyjecha³o
z ojczystego kraju. Potomkowie pierwszego pokolenia nie s¹ ju¿ emigrantami w œci-
s³ym tego s³owa znaczeniu, ale czêsto w swoim ¿yciu codziennym wzrastaj¹ w kul-
turze wyniesionej z ojczyzny. Motu proprio papie¿a Paw³a VI „De pastorali migrato-
rum cura” z dnia 15 sierpnia 1969 r. (AAS 61 [1969] 601–603) i do³¹czona do
niego „Instrukcja Kongregacji dla spraw Biskupów” z dnia 22 sierpnia 1969 r. (AAS
61 [1969] 614–643), stanowi¹ce podstawowe dokumenty w sprawie duszpaster-
stwa migrantów stwierdzaj¹, ¿e migranci wnosz¹ ze sob¹ w³aœciwy im sposób myœle-
nia, w³asn¹ mowê, kulturê i religiê. Wszystko to stanowi swoist¹ spuœciznê duchow¹
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myœli, tradycji i kultury, która trwaæ bêdzie równie¿ i poza granicami ojczystego kra-
ju. Dlatego Instrukcja zaleca szczególn¹ opiekê duszpastersk¹ nad emigrantami tak
d³ugo, jak bêdzie wymaga³a tego rzeczywista potrzeba. 

Doœwiadczenie wykazuje, ¿e nie tylko drugie pokolenie emigracyjne, ale czêsto
i dalsze pokolenia domagaj¹ siê specjalnego duszpasterstwa. Drugie pokolenie znaj-
duje siê w szczególnie trudnej sytuacji, gdy¿ rodzice ¿yj¹ nadal szanuj¹c te wartoœci,
które wynieœli z ojczyzny i taka jest atmosfera domu, zaœ m³ode pokolenie jest zwi¹-
zane z ¿yciem szkolnym, a póŸniej zawodowym kraju zamieszkania. Zw³aszcza
wœród emigracji z motywów ideowo–politycznych atmosfera rodzinnego domu ma
szczególne znaczenie. 

TEOLOGICZNE SPOJRZENIE NA ZJAWISKO EMIGRACJI

3. Dzieje Ludu Bo¿ego Starego i Nowego Przymierza zwi¹zane s¹ z migracjami.
Historia ludu Bo¿ego, jako ludu wybranego przez Boga zaczyna siê od wêdrówki.

Pan rzek³ do Abrahama: „WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kra-
ju, który ci uka¿ê. […] Abraham uda³ siêw drogê, jak mu Pan rozkaza³” (Rdz 12,1. 4).

Mieszkaj¹c w ziemi wskazanej przez Boga, Abraham czêsto zmienia³ miejsce
osiedlenia. Wiêcej, „kiedy […] nasta³ g³ód w owym kraju, Abraham powêdrowa³ do
Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostaæ” (Rdz 12, 10). By³ wiêc nie tylko emi-
grantem z Bo¿ego polecenia, ale równie¿ czasowym emigrantem ekonomicznym,
szukaj¹cym chleba. 

Jego potomkowie równie¿ z powodu g³odu, czyli warunków ekonomicznych, emi-
growali z ziemiKanaandoEgiptu.Mówili do faraona: „Przybyliœmy, aby siê zatrzymaæ
jako przechodnie w tym kraju, gdy¿ brakuje paszy dla trzód twoich s³ug, tak ciê¿ki jest
g³ód w ziemi Kanaan” (Rdz 47, 7). Chcieli w ziemi egipskiej przetrzymaæ tylko czas
g³odu, a tymczasem zostali w niej przez wiele pokoleñ, czterysta trzydzieœci lat (por.
Wj 12, 40). Droga powrotna do ziemi obiecanej by³a d³uga i trudna, ale za to by³a wê-
drowaniem pod szczególn¹ opiek¹ z nieba i obfitowa³a w wielkie Bo¿e dzie³a. „Oto
czterdzieœci lat Pan, twój Bóg jest z tob¹, i niczego ci nie brakowa³o” (Pwt 2, 7).

Izraelici, ju¿ po zamieszkaniu w ziemi obiecanej musieli zmagaæ siê z ca³ym oto-
czeniem, abyzachowaæ to¿samoœænaroduwybranego przez Boga iwalczyæ oswoj¹nie-
podleg³oœæ. Poniewa¿ jednak nie byli wierni Bogu, utracili swój kraj i zostali uprowa-
dzeni do niewoli w Babilonie. Mia³ to znowu byæ jedynie krótki pobyt, ale prorok Jere-
miasz mówi³ wysiedlonym: „Budujcie domy i mieszkajcie w nich; zak³adajcie ogrody
i spo¿ywajcie z nich owoce! Bierzcie sobie ¿ony i rodŸcie synów i córki! […] Starajcie
siê o pomyœlnoœæ kraju, do którego was zes³a³em, […] bo od jego pomyœlnoœci zale¿y
wasza pomyœlnoœæ” (Jr 29, 5–7). Mimo czasowego pobytu w kraju, który by³ ich cie-
miê¿ycielem, prorok nakazuje jednak budowaæ trwa³e mieszkania i troszczyæ siê o do-
brobyt tego kraju, z którego póŸniej wrócili ich potomkowie do Jerozolimy. Izraelici
mieli œwiadomoœæ, ¿e ¿ycie ziemi nie trwa wiecznie. Mówili: „Jesteœmy pielgrzymami
przed Tob¹ i przechodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi” (1 Krn 29, 15).

4. Przyjœcie Chrystusa na œwiat zwi¹zane jest z emigracj¹, gdy¿ zaraz po Jego na-
rodzeniu, Najœwiêtsza Rodzina musia³a chroniæ siê przed przemoc¹ i uciekaæ do
Egiptu, „a¿ do œmierci Heroda” (Mt 2, 15). 
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Po Zes³aniu Ducha Œwiêtego Lud Bo¿y Nowego Przymierza czyli Koœció³ g³o-
si³ Ewangeliê wêdruj¹c po œwiecie. Dzieje Apostolskie opisuj¹, jak po mêczeñstwie
Szczepana „wybuch³o […] wielkie przeœladowanie w Koœciele jerozolimskim. Wszy-
scy, z wyj¹tkiem Aposto³ów, rozproszyli siê po okolicach Judei i Samarii. […] Ci,
którzy siê rozproszyli, g³osili w drodze s³owo” (Dz 8, 1.4). Emigracja w jakiœ spo-
sób przypomina i uœwiadamia, ¿e „nie mamy tutaj trwa³ego miasta, ale szukamy te-
go, które ma przyjœæ” (Hbr 13, 14) i w tym sensie jest symbolem pielgrzymuj¹cego
Koœcio³a. 

5. Koœció³ okaza³ siê œwiatu w Dniu Piêædziesi¹tnicy, gdy Duch Œwiêty nape³ni³
Aposto³ów, którzy zaczêli g³osiæ prawdê, „¿e tego Jezusa, który zosta³ ukrzy¿owany,
uczyni³ Bóg i Panem i Mesjaszem” (por. Dz 2, 36). Nauczanie to by³o przepowia-
dane ludom „ze wszystkich narodów pod s³oñcem, z którego ka¿dy s³ysza³, jak prze-
mawiali w jego w³asnym jêzyku” (Dz 2, 5–6). Koœció³ wiêc objawia siê œwiatu w jed-
noœci wiary, ale tak¿e w wieloœci i ró¿norodnoœci kultur i jêzyków, umiejêtnie asymi-
luje ró¿ne kultury, pos³uguje siê wszystkimi jêzykami, ale nie traci niczego ze swej
istoty, pozostaj¹c w jednoœci wiary, pod jednym pasterzem, Biskupem Rzymu, uoso-
bieniem i ostoj¹ jednoœci. Jednoœæ Koœcio³a nie jest jednoœci¹ jêzyka czy kultury, ale
opiera siê na „fundamencie Aposto³ów i Proroków, gdzie kamieniem wêgielnym jest
sam Jezus Chrystus” (Ef 2, 19). Œwiêty Pawe³ naucza, ¿e „jeden jest Pan, jedna wia-
ra, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich” (Ef 4, 5–6). Mówi ponadto, ¿e
jednoœæ p³ynie z uczestnictwa w ciele Chrystusa: „Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto
my, liczni, tworzymy jedno cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”
(1 Kor 10, 17). Dlatego powie œw. Pawe³ Galatom, ¿e dla tych, którzy przez chrzest
zostali w³¹czeni w Chrystusa nie ma ju¿ ró¿nic narodowych, rasowych czy spo³ecz-
nych, gdy¿ wszyscy s¹ kimœ jednym w Chrystusie Jezusie (por. Ga 3, 28). 

W dzisiejszym œwiecie o wielu kulturach jeden Koœció³ gromadz¹cy wiernych
ka¿dego ludu i narodu, tak¿e tych, którzy opuœcili swoj¹ ojczyznê i ¿yj¹ wœród ob-
cych, stanowi wymowny przyk³ad ¿ycia w pokoju, zgodzie i jednoœci ludzi ró¿nych
ras, plemion i jêzyków. 

6. Charakterystycznym rysem emigracji, który mo¿na odczytaæ w Piœmie œw. Jest
goœcinnoœæ. Wêdrówki Patriarchów, a póŸniej przejœcie Ludu Bo¿ego Starego Przy-
mierza z Egiptu do ziemi obiecanej, uwra¿liwi³y ich na los ludzi bêd¹cych w drodze.
Goœcinnoœæ mia³a zawsze wymiar sakralny. Polskie przys³owie „Goœæ w dom, Bóg
w dom”, podkreœla ów religijny wymiar goœcinnoœci. Ksiêga Przymierza nakazuje oka-
zywanie goœcinnoœci i motywuje jej potrzebê doœwiadczeniem ludu wybranego: „bo-
œcie sami byli cudzoziemcami” (Pwt 10, 19). 

Autor Listu do Hebrajczyków, powo³uj¹c siê na wydarzenia z ¿ycia Abrahama,
zachêca do goœcinnoœci: „Nie zapominajmy te¿ o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ niektó-
rzy nie wiedz¹c, anio³om dali goœcinê” (Hbr 13, 2). Praktykê tej cnoty, znamiennej
dla chrzeœcijañstwa zaleca te¿ wielokrotnie. Goœcinnoœæ nie jest tylko jednostronnym
czynieniem dobra, zwi¹zanym z obdarowywaniem goœcia, poniewa¿ goszcz¹cy otrzy-
muje czêsto wiêcej ni¿ sam darowa³. Abraham udzieli³ goœciny anio³om, us³u¿y³ im,
by odpoczêli po podró¿y, ale otrzyma³ du¿o wiêkszy dar, bo obietnicê narodzenia po-
tomka (por. Rdz 18). Dlatego œw. Pawe³ napomina: „przestrzegajcie goœcinnoœci” (Rz
12, 13), a œw. Piotr w swoim liœcie poucza: „okazujcie sobie wzajemnie goœcinnoœæ
bez szemrania” (1 P 4, 9). 
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7. Biblijne zobowi¹zanie do goœcinnoœci odnosi siê w pierwszym rzêdzie do kra-
ju osiedlenia siê emigrantów i Koœcio³a lokalnego, który ich przyjmuje. Ale prakty-
kuj¹ j¹ tak¿e sami emigranci. Przyk³adem mo¿e byæ wielkodusznoœæ emigracji pol-
skiej w okresie powojennym, gdy np. Polonia amerykañska organizowa³a i pokrywa-
³a koszta przyjazdu dziesi¹tkom tysiêcy rodaków rozsianych w ró¿nych obozach
uchodŸców. By³o to praktyczne zastosowanie dobrze rozumianej cnoty goœcinnoœci. 

OPIS DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI

8. Wielka liczbowo emigracja z ziem polskich odbywa³a siê w czasie, kiedy
Polska jako pañstwo niepodleg³e nie istnia³a na mapie œwiata. By³ to trudny okres
dla Polaków, zw³aszcza pod zaborem rosyjskim i pruskim. Naciski rusyfikacyjne
i germanizacja by³y do tego stopnia silne, ¿e nie mo¿na siê by³o pos³ugiwaæ jêzy-
kiem polskim ani w sprawach urzêdowych, ani w ogóle w ¿yciu publicznym. Je-
dynym miejscem, gdzie publicznie u¿ywano jêzyka polskiego przy modlitwie
z okazji ró¿nych nabo¿eñstw by³y koœcio³y. Wytworzy³a siê zatem sytuacja, w któ-
rej formy kultu, a zw³aszcza tradycyjne polskie nabo¿eñstwa odprawiane poza li-
turgi¹ sprawowan¹ po ³acinie, bardzo siê rozwinê³y. Wiele wydarzeñ z dziejów
Polski by³o upamiêtniane w koœcio³ach, czy to w formie modlitw za zmar³ych, czy
przez obchodzenie rocznic z historii Polski. Wytworzy³o siê to, co dzisiaj okre-
œlamy mianem „religijnoœci patriotycznej”. 

9. Polacy wyje¿d¿aj¹cy z ojczyzny organizowali ¿ycie religijne w nowych miej-
scach osiedlenia wed³ug zwyczajów miejsca pochodzenia. Ca³a spuœcizna duchowa
i kulturowa, cala tradycja w której wyroœli trwa³a dalej poza granicami ojczyzny1.
Emigranci, zw³aszcza w pierwszym okresie osiedlenia, kiedy nie znaj¹ jeszcze wystar-
czaj¹co jêzyka nowego kraju, s¹ szczególnie przywi¹zani do tych form pobo¿noœci,
które z sob¹ przywieŸli. One bowiem wyra¿aj¹ ich to¿samoœæ, wi¹¿¹ ich z ojczyzn¹
i umo¿liwiaj¹ zachowanie godnoœci mimo degradacji spo³ecznej, która jest niejedno-
krotnie zwi¹zana z pocz¹tkiem ¿ycia na emigracji. 

10. Spotkanie siê w krajach osiedlenia z innymi wzorcami religijnoœci prowadzi³o
niejednokrotnie do konfliktów. Koœció³ lokalny nie zawsze umia³ i chcia³ zrozumieæ,
¿e religijnoœæ polskich emigrantów, formowa³a siê w innych warunkach historycznych
i czasami usi³owa³ ujednoliciæ formy kultu wprost nakazuj¹c dostosowanie siê emi-
grantów do miejscowych obrzêdów. Zakazywanie praktykowania przez emigrantów
tradycyjnych obrzêdów i form pobo¿noœci by³o niejednokrotnie przez nich rozumia-
ne jako zamach na ich religijnoœæ w ogóle, by³o przyjmowane jako krzywda, tym bole-
œniejsza, ¿e wyrz¹dzali j¹ ludzie Koœcio³a, zaœ emocjonalna religijnoœæ Polaków wzma-
ga³a poczucie krzywdy. Prowadzi³o to do bolesnego w skutkach rozdarcia w zewnêtrz-
nych formach duszpasterstwa emigrantów, a nawet do konfliktów wewnêtrznych.

11. W duszpasterstwie emigracyjnym du¿e znaczenie ma tzw. religijnoœæ ludo-
wa, zwi¹zana z obyczajowoœci¹, powsta³¹ wokó³ roku liturgicznego (np. Op³atek, Bo-
¿e Groby, Œwiêcone, Bo¿e Cia³o, nabo¿eñstwa majowe, paŸdziernikowe, pielgrzym-
ki, Dzieñ Zaduszny). Ta obrzêdowoœæ i religijnoœæ ³¹czy ludzi, sprawia, ¿e maj¹ oka-
zjê do spotkañ w koœciele i parafii, szukaj¹ kontaktu z duszpasterzem. Nale¿y j¹ pie-
lêgnowaæ i roztropnie wprowadzaæ w ni¹ m³ode pokolenie, tak jednak, aby nie stwa-
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rzaæ sytuacji konfliktowych miêdzy polskim duszpasterstwem a lokalnym Koœcio³em.
Religijnoœæ ludowa i obyczajowoœæ, poniewa¿ s¹ zwi¹zane z rokiem liturgicznym,
s³u¿¹ pog³êbieniu prawd wiary, prowadz¹ do ubogacenia lokalnych wspólnot, które
zapoznaj¹c siê z innymi obyczajami, przyjmuj¹ je jako chrzeœcijañsk¹ wymianê darów,
co jest widoczne np. w upowszechniaj¹cym siê zwyczaju ³amania siê wigilijnym
op³atkiem. Podobnie „religijnoœæ patriotyczna”, upamiêtniaj¹ca rocznice narodowe,
gromadzi przy koœciele licznych polskich emigrantów. 

12. W œrodowiskach religijnie obojêtnych i coraz szybciej dzisiaj sekularyzu-
j¹cych siê, jak to czêsto ma miejsce w krajach Europy Zachodniej, g³êbokie ¿ycie
religijne migrantów spe³nia nadto rolê ewangelizacyjn¹, budzi bowiem sumienia
miejscowych wspólnot i uobecnia wœród nich Dobr¹ Nowinê Chrystusa. 

13. Liturgia, nabo¿eñstwa dodatkowe oraz obrzêdy zwi¹zane z udzielaniem sa-
kramentów, odbywaj¹ siê w duszpasterstwie migracyjnym w jêzyku polskim. Ponie-
wa¿ teksty liturgiczne w jêzyku polskim wymagaj¹ zatwierdzenia przez Episkopat
Polski, dlatego duszpasterstwo migracyjne jest inspirowane i zale¿ne od Koœcio³a
w Polsce. Obchodzenie uroczystoœci istniej¹cych tylko w polskim kalendarzu litur-
gicznym (np. Matki Bo¿ej Królowej Polski, Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, œw. Sta-
nis³awa Biskupa itp.) powinno byæ zharmonizowane z kalendarzem liturgicznym lo-
kalnego Koœcio³a. 

14. W ostatnich kilku latach ponownie pojawi³o siê, znane na pocz¹tku stulecia,
zjawisko emigracji czysto zarobkowej, planowanej niekiedy jako krótkoterminowa
praca. Dotyczy to zw³aszcza ludzi m³odych, czêsto dziewcz¹t, samotnych kobiet
i mê¿czyzn lub osób, które zostawiaj¹ w Polsce rodzinê, ma³¿onków, aby zdobyte na
emigracji œrodki materialne zu¿ytkowaæ w kraju. W du¿ej mierze jest to emigracja
nielegalna. 

Roz³¹ka jest teoretycznie czasowa, praktycznie przeci¹ga siê czasem na kilka lat,
co sprawia, ¿e zawieraj¹ siê nowe znajomoœci, prowadz¹ce w konsekwencji do rozbi-
cia ma³¿eñstw i rodzin. Wymaga to szczególnego duszpasterstwa i opieki, zw³aszcza
nad m³odzie¿¹, która bardzo czêsto jest po raz pierwszy poza domem rodzinnym. 

Emigracja ta szuka czêsto w Koœciele i w strukturach parafialnych bardziej po-
mocy spo³ecznej ni¿ religijnej. Jest jednak wœród tej fali emigracyjnej wiele osób au-
tentycznie zaanga¿owanych religijnie. Ubogacili oni w niektórych krajach dawne pla-
cówki duszpasterskie nowymi formami prze¿yæ religijnych, opartych o ruchy koœciel-
ne. Goœcinne ich przyjêcie przez dawnych emigrantów jest autentycznym ubogace-
niem zarówno zaproszonych jak i zapraszaj¹cych. Ponadto obrzêdowoœæ i religijnoœæ
ludowo–patriotyczna stwarza okazjê do integracji dawnych emigrantów z nowymi,
co prowadzi do wzajemnego ubogacenia. 

15. Polonia, trwale zamieszka³a w krajach osiedlenia, ¿yje z koniecznoœci w œwie-
cie dwóch kultur, co powoduje specyficzne problemy dotycz¹ce rodziny, wychowania
m³odzie¿y i apostolstwa œwieckich. Charakterystyczna cecha duszpasterstwa polonij-
nego, znamionuj¹ca przewa¿nie nastêpne, m³ode pokolenia, to ma³¿eñstwa mieszane
narodowoœciowo i wyznaniowo. Wymagaj¹ one od kap³ana szczególnej troski,
zw³aszcza, ¿e bardzo czêsto przy ma³¿eñstwach narodowoœciowo mieszanych dzieci
maj¹ trudnoœci jêzykowe. Ma to miejsce szczególnie wówczas, kiedy stron¹ polsk¹
i katolick¹ jest ich ojciec, a matka nale¿y do innego wyznania religijnego i innej na-
rodowoœci. 
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16. Inna powa¿na trudnoœæ polskiego duszpasterstwa emigracyjnego, to rozpro-
szenie terytorialne i du¿e odleg³oœci dziel¹ce skupiska polonijne. Z tego powodu
spotkania duszpasterskie s¹ mo¿liwe g³ównie w niedzielê i to w ³¹cznoœci z Msz¹ œw.
W du¿ych miastach, gdzie g³ównie osiedli³a siê fala polskich emigrantów z lat osiem-
dziesi¹tych, trudno organizowaæ spotkania w zwyk³e dni tygodnia, uwzglêdniwszy
czas pracy zawodowej i nauki w szkole. Stawia to przed duszpasterzem podwójne,
nie³atwe zadanie: organizowania licznych spotkañ w niedzielê, która i tak ju¿ jest wy-
pe³niona pos³ug¹ liturgiczn¹ oraz dojazdami do filialnych koœcio³ów, a tak¿e urz¹-
dzania ró¿nego rodzaju spotkañ indywidualnych i grupowych. 

17. Wa¿nym elementem, który mo¿e byæ pomocny w rozwi¹zywaniu tych trud-
noœci, s¹ organizacje, zw³aszcza oparte o zasady apostolstwa œwieckich. Umo¿liwiaj¹
one spotkania w mniejszych grupach, w których mo¿e rozwijaæ siê tak bardzo po-
trzebna dzia³alnoœæ formacyjna. Mog¹ one s³u¿yæ pomoc¹ w organizowaniu spotkañ
przy koœciele i mog¹ dotrzeæ tam, gdzie duszpasterzowi trudno by³oby nawi¹zaæ kon-
takty. Organizacje laikatu maj¹ do spe³nienia niezast¹pione zadania w duszpaster-
stwie migracyjnym. 

W okresie, kiedy w kraju nie mo¿na by³o tworzyæ struktur organizacyjnych apo-
stolstwa œwieckich, z polecenia prymasa kard. Stefana Wyszyñskiego, laikat z emigracji
reprezentowa³ Polskê w katolickich organizacjach miêdzynarodowych. 

DUSZPASTERSTWO POLAKÓW NA WSCHODZIE

18. W wyniku ustalenia siê granic politycznych po wojnie 1920 roku, poza
wschodni¹ granic¹ kraju pozosta³y zamieszkuj¹ce tam du¿e liczebnie skupiska pol-
skie. W okresie miêdzywojennym Polacy na terenach Zwi¹zku Radzieckiego prze¿y-
wali dramatyczne przeœladowania i represje za przywi¹zanie do wiary i polskoœci.
Przejawia³o siê to zamykaniem i burzeniem œwi¹tyñ, wiêzieniem kap³anów, czêsto ich
œmierci¹ w wiêzieniach, ³agrach czy na zes³aniu. Podobnie cierpieli wierni. Wielu zo-
sta³o deportowanych na Syberiê i do Kazachstanu, gdzie nadal pozostaj¹. 

Z kolei inwazja sowiecka w 1939 roku i narzucone granice po II wojnie pozosta-
wi³y poza Polsk¹ Wileñszczyznê, Polesie, Wo³yñ, Mo³opolskê Wschodni¹ i Podole.
Wywózki z tych ziem po 1939 r., w g³¹b Rosji objê³y wielotysiêczne rzesze Polaków.
Powtórzy³y siê one równie¿ pod koniec i dzia³añ wojennych i po ich zakoñczeniu. 

Istnienie Polaków na Ukrainie, Bia³orusi, Litwie i w Rosji by³o przez kilkadzie-
si¹t lat pomijane ca³kowitym milczeniem. Dla wszystkich dotkniêtych t¹ przemoc¹
¿ycie religijne mog³o istnieæ jedynie w ukryciu. W tych warunkach by³o wielu mê-
czenników i bohaterskich wyznawców wiary. Do pamiêci o nich wzywa Ojciec Œwiê-
ty Jan Pawe³ II. 

19. Pomimo zamkniêcia ogromnej wiêkszoœci œwi¹tyñ i drastycznych ograniczeñ
¿ycia religijnego, dziêki nielicznym ofiarnym kap³anom, ukrytym ¿eñskim zgroma-
dzeniom i ludziom œwieckim, g³ównie kobietom w katolickich rodzinach, wspólno-
ty polskie zachowa³y ¿yw¹ wiarê i przywi¹zanie do Koœcio³a. 

Napotykano ludzi, którzy ochrzczeni z wody i uformowani duchowo przez mat-
kê, utrzymywali wiarê nie maj¹c przez lata dostêpu do ksiêdza i do sakramentów
œwiêtych. W tym okresie Koœció³ w Polsce, przez ordynariuszy diecezji objêtych
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zmian¹ granic politycznych (Bia³ystok, Drohiczyn, £om¿a, Lubaczów), stara³ siê
nieœæ wielorak¹ duchow¹ pomoc. U³atwia³y to historyczne powi¹zania koœcielne
i kulturowe oraz ten sam jêzyk ¿ycia religijnego i narodowoœæ polska ogromnej czê-
œci wiernych. Wynika³o to tak¿e z obowi¹zku pamiêci o braciach tej samej wiary. 

20. Po zmianach które nast¹pi³y w 1989 r., Koœció³ w Polsce niesie pomoc wier-
nym Koœcio³a w ró¿nych krajach dawnego Zwi¹zku Sowieckiego. Najwa¿niejsz¹ for-
m¹ pomocy jest tam praca kap³anów, sióstr zakonnych i katechetów. W krajach daw-
nego Zwi¹zku Sowieckiego pracowa³o w 1998 r. kilkuset duszpasterzy z Polski, któ-
rzy obejmuj¹ duszpasterstwo wiernych wszystkich narodowoœci, w tym Polaków.
Duszpasterzuj¹ oni razem z kap³anami wielu innych narodowoœci, co jest wyrazem
wiêzi i jednoœci Koœcio³a katolickiego na ca³ym œwiecie. 

21. Dowodem ¿ywej wiary by³y i pozostaj¹ usilne starania wiernych o odzyska-
nie œwi¹tyñ, ich ofiarna odbudowa, a nierzadko i wznoszenie nowych. Odradzaj¹ce
siê ¿ycie religijne oparte jest na tradycyjnej, polskiej kulturze religijnej i jêzyku pol-
skim. Poza skupiskami miejskimi wiêkszoœæ wiernych Koœcio³a katolickiego obrz¹d-
ku ³aciñskiego na Bia³orusi i Ukrainie uto¿samia siê z narodowoœci¹ polsk¹ i pragnie
mieæ duszpasterstwo w jêzyku polskim. 

22. Dziêki zawarciu przez Polskê, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, traktatów
o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z s¹siednimi krajami na Wschodzie,
polska ludnoœæ na Litwie, £otwie, Bia³orusi, Ukrainie i w Rosji zyska³a prawa: „do
swobodnego zachowania, rozwijania i wyra¿ania swojej to¿samoœci etnicznej, kultu-
rowej, jêzykowej i religijnej” (art. 14 traktatu z dn. 23 VI 1992 r., miêdzy Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Bia³orusk¹. Podobne rozwi¹zania przyjêto w traktatach
z innymi krajami). Te historyczne i bezprecedensowe zmiany, sta³y siê podstaw¹ od-
rodzenia ¿ycia religijnego i stworzy³y warunki do wspó³pracy lokalnych Koœcio³ów
w tych krajach, z innymi Koœcio³ami w Europie i œwiecie. Kraje te utrzymuj¹ te¿ pe³-
ne dyplomatyczne stosunki ze Stolic¹ Apostolsk¹ i rezyduj¹ w nich nuncjusze apo-
stolscy. W roku 1991 papie¿ Jan Pawe³ II dokona³ reorganizacji granic diecezji i re-
stytucji historycznych stolic diecezjalnych na Ukrainie i Bia³orusi. 

23. Z duszpasterskiego punktu widzenia, niezwykle wa¿n¹ i delikatn¹ cech¹ spo-
³ecznoœci katolickich na Wschodzie jest ich narodowy charakter. Wœród katolików na
Bia³orusi i Ukrainie ludnoœæ polska stanowi nadal ogromn¹ wiêkszoœæ, lecz obok niej
¿yj¹ tam tak¿e wierni narodowoœci bia³oruskiej, ukraiñskiej czy rosyjskiej. Zachodzi
koniecznoœæ korzystania w duszpasterstwie parafialnym z ró¿nych jêzyków, zgodnie
z oczekiwaniami i ¿yczeniami wiernych. W tym zakresie wystêpuj¹ te¿ niejednokrot-
nie naciski lokalnych w³adz. 

Wprowadzanie ró¿nych jêzyków winno siê dokonywaæ ze zrozumieniem po-
wszechnoœci Koœcio³a i poszanowaniem odrêbnoœci tradycji kulturowych i praw do
w³asnego jêzyka ka¿dej narodowoœci. Wymaga tego sprawiedliwoœæ oraz charakter
i dobro samego Koœcio³a. 

Cech¹ szczególn¹ niektórych polskich skupisk na Wschodzie, nieznan¹ i niezro-
zumia³¹ gdzie indziej, jest utrata przez wiêkszoœæ nale¿¹cych do nich osób, znajomo-
œci jêzyka polskiego lub nie pos³ugiwanie siê nim na co dzieñ, przy zdecydowanym
zachowywaniu go w osobistym ¿yciu religijnym i w koœciele. Sta³ siê on dla wiernych,
uto¿samiaj¹cych siê z narodowoœci¹ polsk¹ „jêzykiem serca”. W nim bowiem, dziê-
ki starym polskim modlitewnikom i katechizmom oraz rêcznie przepisywanym pie-
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œniom i modlitwom, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, w najtrudniejszym
okresie przeœladowañ religijnych i narodowych, zachowali oni wiarê i na nim oparli
œwiadomoœæ swego polskiego pochodzenia. Jest on przez nich uwa¿any za najwa¿-
niejszy znak ich to¿samoœci narodowej i duchowej odrêbnoœci w otaczaj¹cym ich œro-
dowisku. Stan ten istnia³ w wyniku represji na tle narodowym ju¿ od ubieg³ego wie-
ku gdy zlikwidowano wszystkie instytucje polskie. Zrozumienie tego stanu rzeczy,
ma zasadnicze znaczenie dla duszpasterstwa polskiego na tych ziemiach. 

24.Nieznane na ogó³ wPolscedzieje Koœcio³a katolickiego naWschodzie i znajdu-
j¹cych siê tam polskich spo³ecznoœci oraz ich specyficzna sytuacja jêzykowa i religijna,
wymagaj¹ szczególnie starannego przygotowania duszpasterzy i sióstr zakonnych, uda-
j¹cych siê tam do pracy. Brak przygotowania prowadzi do bolesnych rozczarowañ wier-
nych, bardzo os³abiaj¹cych ¿ycie religijne dawnych i nowych wspólnot parafialnych.
Obok koniecznego przygotowania jêzykowego, powinno ono obj¹æ przede wszystkim
znajomoœæ to¿samoœci narodowej wiernych, ich specyficznej kultury religijnej, wyra¿a-
j¹cejsiêwzachowaniudawnychformpobo¿noœciorazznajomoœæhistorii lokalnegoKo-
œcio³akatolickiego i innychKoœcio³ów. Istniej¹ce,dotychczasoweformyprzygotowania,
powinnybyæpog³êbioneiwzbogacone.Stanowi towarunekowocnej inkulturacjiEwan-
gelii iwype³nianiapowierzanejprzezKoœció³kap³anomi innymosobom,odpowiedzial-
nej misji duszpasterskiej i ewangelizacyjnej. Polacy na Wschodzie po kilkudziesiêciu la-
tach ucisku religijnego, zapomnienia i pozbawienia opieki religijnej powinni byæ przed-
miotem szczególnej troski duszpasterskiej i pamiêci Koœcio³a w Polsce.

PRZEPISY I ZALECENIA

25. Duszpasterstwo emigracyjne jest czêœci¹ duszpasterstwa Koœcio³a powszech-
nego i mo¿e dzia³aæ tylko w oparciu o jego ustawodawstwo. Obecnie obowi¹zuj¹ce
przepisy kanoniczne, to Motu prorpio papie¿a Paw³a VI „De pastorali migratorum cu-
ra” wraz z „Instrukcj¹ Kongregacji dla spraw Biskupów” o opiece duszpasterskiej nad
migrantami. 

Instrukcja ta jak i inne poprzednio wydane dokumenty œwiadcz¹ o wielkim zain-
teresowaniu i trosce Koœcio³a problemem duszpasterstwa migrantów. W trosce tej
powinien byæ zaanga¿owany ca³y lud Bo¿y, z uwzglêdnieniem, szczególnych zadañ,
jakie maj¹ kap³ani, osoby konsekrowane i ludzie œwieccy. 

26. Nie mo¿na skutecznie prowadziæ takiego duszpasterstwa bez kap³anów, któ-
rzy nie tylko dobrze znaj¹ jêzyk migrantów, ale równie¿ ich kulturê, obyczaje i tra-
dycje. Kap³ani ci powinni byæ tej samej narodowoœci co migranci. Dlatego nale¿y za-
wrzeæ umowê, a przynajmniej doprowadziæ do uzgodnieñ miêdzy Koœcio³em pocho-
dzenia emigrantów, czyli Koœcio³em a quo, który powinien takich duszpasterzy wy-
s³aæ, a Koœcio³em osiedlenia siê migrantów, czyli Koœcio³em ad quem, który ich przyj-
muje i anga¿uje. Instrukcja zaleca równie¿ utworzenie stanowiska delegata dla misjo-
narzy danej narodowoœci, jako koordynatora duszpasterstwa w kraju osiedlenia i ³¹cz-
nika miêdzy misjonarzami a Komisj¹ Migracji Episkopatu, szczególnie w przypadku,
kiedy liczba duszpasterzy tej samej narodowoœci jest znaczna. 

27. Instrukcja o opiece duszpasterskiej nad migrantami nie zacieœnia duszpaster-
stwa do pierwszego pokolenia, ale mówi, ¿e ma ono trwaæ tak d³ugo, jak wymaga te-
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go potrzeba. Wynika st¹d, ¿e ustawodawstwo Koœcio³a traktuje duszpasterstwo mi-
grantów jako przejœciowe, chocia¿ ów stan przejœciowy mo¿e trwaæ kilka pokoleñ.
Proces ten nie powinien byæ ani sztucznie przyœpieszany, ani wbrew potrzebom za-
trzymywany. Nie jest on zwi¹zany ze znajomoœci¹ jêzyka kraju zamieszkania, gdy¿
integracja na p³aszczyŸnie duchowej przebiega inaczej ni¿ w ¿yciu zawodowym czy
spo³ecznym. W modlitwie cz³owiek kieruje siê tzw. jêzykiem serca, w którym pe³niej
wypowiada swoje wewnêtrzne prze¿ycia, troski i potrzeby. 

Emigracja ideowo–polityczna k³adzie zwykle du¿o wiêkszy nacisk na znajomoœæ
jêzyka i kultury kraju ojców ni¿ emigracja ekonomiczna. Dzieje kraju, np. historia
Polski, odgrywaj¹ w tym procesie ogromn¹ rolê, gdy¿ wydarzenia w kraju pochodze-
nia i przemiany historyczne które siê w nim dokonuj¹, mog¹ dodatnio wp³ywaæ na
zachowanie zwi¹zków z krajem pochodzenia, na pielêgnowanie znajomoœci ojczyste-
go jêzyka i wiêzi z nim, po to, by móc wp³ywaæ i wspó³kszta³towaæ wydarzeñ w oj-
czyŸnie. 

28. Polacy z najnowszych fal emigracji i Polacy na Wschodzie stanowi¹ integral-
n¹ czêœæ wspólnoty koœcielnej krajów zamieszkania. Poniewa¿ ich ¿ycie duchowe
opiera siê nadal na polskiej kulturze religijnej, wyniesionej z kraju ojczystego, Ko-
œció³ w Polsce powinien troszczyæ siê o nich g³ównie przez powo³ane w tym celu in-
stytucje duszpasterskie, takie jak Centralny Oœrodek Duszpasterstwa Emigracji
w Rzymie, Komisjê Duszpasterstwa Episkopatu ds. Polonii i Rektoraty Polskich Mi-
sji Katolickich w poszczególnych krajach. 

29. Struktury opieki duszpasterskiej nad emigracj¹, utworzone przez ks. kard.
Augusta Hlonda sprawdzi³y siê przez ca³e dziesiêciolecia mimo zmieniaj¹cych siê
okolicznoœci i bardzo ró¿nych warunków osiedlenia. Istnienie zorganizowanego
duszpasterstwa polskiego na Zachodzie przyczyni³o siê do utrzymania przy Koœcie-
le wielkich rzesz Polaków, którzy pozostali mu wierni w œwiecie coraz bardziej otwar-
tym na wp³ywy niechrzeœcijañskie. Niew¹tpliw¹ pomoc¹ s³u¿y tu Centralny Oœrodek
Duszpasterstwa w Rzymie, kierowanego przez delegata Ksiêdza Prymasa we wspó³-
pracy z Komisj¹ ds. Duszpasterstwa Emigracji Konferencji Episkopatu Polski. Nale-
¿y do³o¿yæ starañ, by utworzone struktury utrwaliæ i wzmocniæ. 

30. Polacy ¿yj¹cy na emigracji uwa¿aj¹, ¿e duchowa opieka Prymasa Polski ma
dla nich du¿e znaczenie, tak w kontekœcie historycznym jak religijnym i powinna byæ
zachowana. 

31. Formy religijnoœci ludowej i tradycyjnej obrzêdowoœci s¹ szczególnie wa¿ne
dla ludzi, którzy ¿yj¹ poza ojczyzn¹. Niejednokrotnie przyczynia³y siê do zachowa-
nia wiary w warunkach krañcowo trudnych. Koœció³ w Polsce winien udzielaæ wszel-
kiej mo¿liwej pomocy, aby obyczajowoœæ i religijnoœæ ludowa mog³y siê w³aœciwie
rozwijaæ w ramach duszpasterstwa polonijnego. 

32. Rada dla Duszpasterstwa Polonii, winna aktywniej uczestniczyæ w rozmo-
wach miêdzy Episkopatami, zw³aszcza przy rozwi¹zywaniu konfliktów. Niejedno-
krotnie duszpasterze polscy stawiani s¹ w sytuacjach trudnych przez lokalny Koœció³
i nie odczuwaj¹ opieki Koœcio³a w Polsce, który przez Radê wspiera³by ich w trud-
nych zmaganiach o zachowanie duszpasterstwa w jêzyku polskim. 

33. Organizacje laikatu katolickiego w kraju, winny nawi¹zywaæ i utrzymywaæ
skuteczne kontakty z organizacjami laikatu w Polonii i na emigracji. Bêdzie to z pew-
noœci¹ s³u¿y³o obopólnemu ubogaceniu. 
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II Polski Synod Plenarny, œwiadom duszpasterskiej odpo-
wiedzialnoœci, zwraca siê ku Rodakom rozsianym po ca³ym œwie-
cie. Na krañce ziemi zaprowadzi³a ich czêsto têsknota za woln¹
ojczyzn¹, kiedy indziej ucisk polityczny czy doœwiadczenie bie-
dy. Polska i Koœció³ w Polsce nigdy nie zapomni o swoich cór-
kach i synach. 

Synod apeluje do w³adz pañstwowych o stworzenie takich
warunków, by nigdy syn polskiej ziemi nie czu³ siê na niej ob-
cym. Niech Macierz, któr¹ tylekroæ wspominaj¹ jako Królestwo
Maryi oka¿e siê im prawdziwie matk¹. 

Aneks

STRUKTURY POLSKIEGO
DUSZPASTERSTWA EMIGRACYJNEGO

1. Utworzenie Polskich Misji Katolickich. Polskie duszpasterstwo emigracyjne
zasadniczo zosta³o utworzone dopiero przez ks. kard. A. Hlonda, który w 1930 r.
otrzyma³ od Stolicy Apostolskiej nominacjê na Protektora Emigracji. 

Kardyna³ Hlond jako Prymas i Protektor, utworzy³ w poszczególnych krajach,
w porozumieniu z miejscowymi episkopatami, tzw. Rektoraty Polskich Misji Kato-
lickich. Na czele Rektoratu stoi Rektor Misji, mianowany przez Episkopat Polski.
Rektor, w porozumieniu z miejscowymi Ordynariuszami jest odpowiedzialny za ko-
ordynacjê duszpasterstwa i zapewnienie obecnoœci polskiego kap³ana tam, gdzie wy-
maga tego rzeczywista potrzeba. Podejmuje on tak¿e ró¿ne inicjatywy duszpasterskie
na terenie ca³ego kraju. 

2. Duszpasterstwo wœród uchodŸców. Zakoñczenie drugiej wojny œwiatowej
i konsekwencje politycznego podzia³u œwiata na dwa antagonistyczne bloki, spowo-
dowa³o wielk¹ liczbê uchodŸców. Stolica Apostolska udzieli³a wówczas duszpaster-
stwu polskiemu szczegó³owych i specjalnych uprawnieñ (np. utworzono Ordynariat
personalny w Niemczech, przyznano odrêbn¹ jurysdykcjê w Anglii i Walii). Zasad-
niczo jednak struktura duszpasterstwa zosta³a oparta o Rektoraty Misji. Zda³y one
ju¿ wczeœniej egzamin i dlatego po wojnie zatwierdzono je w tych krajach, w których
ju¿ istnia³y i utworzono nowe tam, gdzie osiedlili siê uchodŸcy. Wyj¹tek stanowi³y
tu Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie istnia³y inne rozwi¹zania, polegaj¹ce na two-
rzeniu parafii narodowoœciowych, bêd¹cych czêœci¹ lokalnej diecezji. 

Po œmierci Ks. kard. Hlonda Stolica Apostolska mianowa³a abp. J. Gawlinê Pro-
tektorem Emigracji, co umo¿liwi³o sprawne zorganizowanie duszpasterstwa wœród
uchodŸców, niezale¿nie od trudnoœci Koœcio³a w kraju. Po œmierci Arcybiskupa w r.
1964 Protektorat Emigracji zosta³ ponownie zwi¹zany z urzêdem prymasa Polski.
Ze wzglêdu jednak na sytuacjê polityczn¹ kard. St. Wyszyñski uzgodni³ ze Stolic¹
Apostolsk¹, ¿e nie bêdzie wype³nia³ swoich uprawnieñ wprost, ale powierzy je utwo-
rzonemu w Rzymie Centralnemu Oœrodkowi Duszpasterstwa Emigracji, na czele
którego stan¹³ póŸniejszy kardyna³ ks. W³adys³aw Rubin, jako Delegat Prymasa. 
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3. Struktury duszpasterstw emigracyjnych. Aktualna organizacja duszpasterstwa
polonijnego w poszczególnych krajach œwiata przedstawia siê nastêpuj¹co: 

Anglia. Duszpasterstwo obejmuje pierwsze i drugie pokolenie emigracji wojen-
nej, oraz falê emigracji postsolidarnoœciowej. 

Czynnych jest 78 oœrodków parafialnych, w wiêkszoœci z w³asnymi koœcio³ami
i domami parafialnymi. Rektor Misji jest Wikariuszem–Delegatem biskupów an-
gielskich dla duszpasterstwa polskiego. Taka forma zosta³a utworzona przez Epi-
skopat angielski po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i jest aktualna do dziœ. 

Francja. Emigracja sk³ada siê tu z miêdzywojennej emigracji górników i rolników,
licz¹cej ok. 700 tysiêcy i du¿ej grupy tymczasowych emigrantów postsolidarnoœcio-
wych, przyby³ych do Francji z przyczyn ekonomicznych. Duszpasterstwo posiada ok.
100 placówek, a ponadto 38 ksiê¿y, pracuj¹cych na etatach równoczeœnie w duszpa-
sterstwie polskim i francuskim. Francja mia³a Rektora mianowanego przez Protekto-
ra Emigracji, co przyj¹³ do wiadomoœci Sekretariat Episkopatu Francji. Ostatnio zo-
sta³a zawarta umowa miêdzy Komisj¹ Emigracyjn¹ Episkopatu Francuskiego a ana-
logiczn¹ Komisj¹ Episkopatu Polski, ustalaj¹ca zasady duszpasterstwa polskiego we
Francji. 

Niemcy. ¯yje tu niewielka migracja powojenna i ponad milionowa migracja
solidarnoœciowa. Oprócz 70 parafii, polskie nabo¿eñstwa s¹ odprawiane w 230
miejscach.

Polacy w Niemczech mieli po wojnie Ordynariusza personalnego (abp J. Gawli-
na), a po jego œmierci tzw. Wikariusza Kanonicznego, mianowanego przez Stolicê
Apostolsk¹ (inf. E. Lubowiecki). Po jego œmierci, zosta³ mianowany Delegat, nie ma-
j¹cy ¿adnych jurysdykcyjnych uprawnieñ. 

W Niemczech osiedli³a siê bardzo du¿a liczba Polaków, gdy¿ ustawodawstwo
niemieckie sprzyja³o udzielaniu tzw. pochodzenia. W bardzo du¿ej liczbie s¹ to m³o-
de rodziny z dzieæmi. Mimo przyznania pochodzenia, wiêkszoœæ uto¿samia siê reli-
gijnie i kulturowo z Polsk¹. Takie stanowisko stwarza wiele sytuacji konfliktowych. 

Du¿¹ liczbê emigrantów czasowych, czêsto nielegalnych posiadaj¹ takie kraje, jak:
Austria, gdzie duszpasterstwo zwi¹zane jest z polskim koœcio³em w Wiedniu.

Duszpasterz otrzyma³ nominacjê rektora od Episkopatu Austrii i opiekuje siê
wszystkimi Polakami w tym kraju. 

W³ochy. Duszpasterstwo jest scentralizowane przy koœciele polskim w Rzymie.
Duszpasterz Polaków utrzymuje z nimi kontakt w ca³ym kraju. 

Hiszpania. Duszpasterstwo Polaków ma siedzibê w Alcala, sk¹d koordynowana
jest praca kap³anów na terenie ca³ego kraju. 

Belgia. Rektor jest mianowany przez Protektora Emigracji po uzgodnieniu kan-
dydata z Przewodnicz¹cym Episkopatu Belgii. 

Dla Holandii i Luksemburgu zosta³ utworzony polski Rektorat dla Beneluksu.
Chodzi³o o to, aby kap³ani w Holandii i Luksemburga mogli uczestniczyæ w wiêkszej
wspólnocie kap³anów (spotkania, rekolekcje itp.). Sekretariat Episkopatu Holandii
zosta³ o tym powiadomiony i przyj¹³ to do wiadomoœci, bez formalnego uznania.

W krajach skandynawskich w jedynie Danii jest Koordynator Polskiego Duszpa-
sterstwa, zaœ biskup Szwecji mianowa³ trzy oddzielne rektoraty Misji w Malmö,
Göteborgu i Sztokholmie. S¹ trudnoœci nawet w mianowaniu Koordynatora, zw³asz-
cza ¿e ka¿da Misja prowadzona jest przez inne zgromadzenie zakonne. 
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Szwajcaria. Ma ustanowione dwie samodzielne Misje. Jedna dla Polaków miesz-
kaj¹cych w kantonach pos³uguj¹cych siê jêzykiem francuskim, druga dla kantonów
z jêzykiem niemieckim. Ze strony Komisji Migracyjnej Szwajcarii jest wysuniêty
projekt Koordynatora duszpasterstwa na ca³y kraj. 

Stany Zjednoczone od samego pocz¹tku przyjazdu emigrantów w ubieg³ym stu-
leciu rozwi¹zywa³y duszpasterstwo emigracyjne przez erygowanie parafii narodowo-
œciowych (dziœ czêœciej u¿ywa siê okreœlenia parafia etniczna). Parafia narodowoœcio-
wa, jako parafia personalna, zale¿na jest ca³kowicie od Ordynariusza miejsca, a kap³an
pracuj¹cy w takiej parafii zasadniczo jest inkardynowany do diecezji. Je¿eli parafia
jest prowadzona przez zgromadzenie zakonne, Ordynariusz zawiera z nim umowê.
W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nigdy nie by³o Rektoratów Misji, gdy¿
wszystkie parafie podlega³y Ordynariuszowi miejsca. Kap³ani zatrudnieni w duszpa-
sterstwie musieli najpierw byæ przyjêci i inkardynowani do diecezji. Ostatnio powsta-
³o kilka Missio cum cura animarum w du¿ych miastach, gdzie s¹ du¿e skupiska nowej
emigracji. Nowoœci¹ jest to, ¿e kilka lat temu przy Komisji Emigracyjnej Episkopa-
tu Stanów Zjednoczonych powsta³ tzw. Polish Apostolate, który ma biskupa protek-
tora i który ci¹gle jeszcze szuka profilu swojej dzia³alnoœci. Apostolat Polski przede
wszystkim pragnie ujednoliciæ liturgiê w jêzyku polskim, a zw³aszcza nabo¿eñstwa
dodatkowe. By³o ju¿ kilka spotkañ, podczas których podjêto próbê wypracowania su-
gestii i konkretnych rozwi¹zañ. 

Niezale¿nie od Polskiego Apostolatu, po wyborze Jana Paw³a II powsta³o Stowa-
rzyszenie Kap³anów Polskich, obejmuj¹ce równie¿ kap³anów polskiego pochodzenia
na terenie ca³ej Ameryki, tzw. P. A. P. A. (Polish American Priests Association). Or-
ganizuje ono coroczne spotkania w formie sympozjum. 

Inna sytuacja istnieje w krajach Ameryki £aciñskiej, zw³aszcza w Brazylii. Dusz-
pasterstwo polskie by³o zwi¹zane kiedyœ wy³¹cznie z polskimi koloniami, g³ównie
w stanie Parana i Rio Grande do Sul. Dziœ po up³ywie ponad stu lat jest to duszpa-
sterstwo prowadzone dla wszystkich, chocia¿ s¹ kultywowane formy polskiej pobo¿-
noœci, szczególnie tam, gdzie wiêkszoœæ wiernych jest polskiego pochodzenia. Brazy-
lia, Argentyna i Chile maj¹ Rektorów Misji. 

Duszpasterstwo w Australii i Nowej Zelandii jest zbli¿one do sytuacji w Euro-
pie. Poniewa¿ obecnie zdecydowana wiêkszoœæ kap³anów, pracuj¹cych w Australii na-
le¿y do Zgromadzenia Ksiê¿y Chrystusowców, rektorem Misji jest mianowany ich
Prowincja³, chocia¿ nie jest to uzgodnione z Episkopatem Australii. 

Przypisy:

1 Por. Pawe³ VI, Instrukcja De pastorali migratorum cura, 11.
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