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Wstęp 

Generalnie rzecz ujmując, rolę i role duszpasterza w Kościele, a zatem i w środowisku 

emigrantów można by ująć, przywołując cztery obrazy, którymi posłużył się św. Jan Paweł II 

w adhortacji poświęconej małżeństwu i rodzinie – ojciec, brat, pasterz, nauczyciel. Rozumiem 

jednak, że te obrazy domagają się interpretacji, komentarza.  

I. Kontynuacja misji Jezusa 

Rola duszpasterza w środowisku emigracji z pewnością w zasadniczym wymiarze odpowiada 

roli, funkcji, jaką spełnia w Kościele każdy duchowny, a mianowicie jest to kontynuacja misji 

Jezusa Chrystusa. Wymienia się trzy podstawowe funkcje Jezusa jako Kapłana, Dobrego 

Pasterza: funkcję przepowiadania,  uświęcania i przewodzenia. Pierwszą realizował Mistrz z 

Nazaretu poprzez swoje nauczanie, zarówno publiczne – uroczyste (np. Kazanie na Górze), 

jak i kameralne – osobiste (wyjaśnianie przypowieści uczniom, rozmowy ze spotkanymi 

osobami). Funkcję uświęcającą spełniał Jezus poprzez styl swojego życia, całkowicie 

podporządkowany woli Boga, znajdujący swe apogeum w momencie śmierci na krzyżu. 

Funkcja przewodzenia wyrażała się w codziennej trosce o swoich uczniów i we wskazywaniu 

im celu życia. Ta „świadomość eschatologiczna” jest zdaniem Leszka Kołakowskiego 

zasadniczym rysem działalności Jezusa, sprowadzającej się do prowadzenia człowieka w 

kierunku spotkania z Bogiem w Jego wiecznym Królestwie1.   

Śladem Jezusa idą duszpasterze polskich emigrantów. Obecnie w Europie pracuje ich ok. 

1250, w Ameryce Północnej około 700, w Nowej Zelandii i Australii około 60, w Azji  blisko 

30, w Ameryce Południowej 10. W ten sposób odpowiadają na wezwanie Jezusa „Idźcie na 

cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20). Głoszą Ewangelię w kościołach 

i kaplicach, w salach i szkołach. Dzieło uświęcenia prowadzą poprzez posługę sakramentalną, 

a funkcję przewodzenia poprzez bycie razem ze swoimi rodakami. 

Podstawowe funkcje kapłana mają wielkie znaczenie dla duszpasterstwa małżeństw i rodzin. 

Uważam bowiem, że u źródeł wielu problemów małżeńskich i rodzinnych znajdują się nie 

tylko problemy natury osobowościowej, ale brak wiary, spojrzenie na życie tylko w 

perspektywie horyzontalnej. A zatem wszystko, co służy pogłębieniu wiary, w tym i głoszenie 

                                                           
1 „Chrześcijaństwo traci cały swój sens historyczny, moralny i religijny, gdy zapomni o tej najważniejszej idei: 

że wszystkie wartości doczesne są tylko względne i drugorzędne”. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony, Wyd. 

Znak, Kraków 2014, s. 22.  



słowa Bożego i celebracja sakramentów, służy małżeństwom i rodzinom. Ważne jest też, by 

w ramach posługi słowa i posługi sakramentalnej uwzględniać tematykę małżeńską i rodzinną 

oraz włączać małżeństwa i rodziny do aktywnego udziału w liturgii. Szczególnie 

odpowiedzialne zadanie spoczywa na spowiednikach, by z jednej strony z delikatnością i 

wyrozumiałością, a z drugiej strony jednoznacznością i odwagą podchodzili do tych, którzy 

zbliżają się do trybunału Bożego miłosierdzia. 

Podobnej wrażliwości i delikatności domagają się nupturienci i małżonkowie innego niż 

katolickiego wyznania. Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa nupturientów 

różnego wyznania to częste wyzwanie dla polskich duszpasterzy. Np. w Anglii i Walii, w 

2011 roku zawarto 69 małżeństw Polek z muzułmanami.   

 

II. Nowa ewangelizacja     

 

Podstawowe funkcje duszpasterskie nie wyczerpują całości pracy duszpasterskiej kapłana. 

Wyznaczają ogólnie jej ramy. W jaki sposób bardziej konkretnie duszpasterze emigracji mogą 

oddziaływać na małżeństwa i rodziny? Odpowiadając na to pytanie, posłużę się postulatami, 

jakie wymienił w adhortacji „Evangelii gaudium” papiez Franciszek, wyznaczając sześć 

etapów drogi nowej ewangelizacji. Wydają się być jak najbardziej trafne i aktualne także w 

odniesieniu do duszpasterstwa małżeństw i rodzin, prowadzonego w środowisku emigrantów. 

 

1. Wyjść 

„W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», do jakiego Bóg zachęca 

wierzących. Abraham przyjął wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi (por. Rdz 12, 2-3). 

Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: «Idź przeto teraz, oto posyłam cię» (Wj 3, 10) i 

wyprowadził lud do Ziemi Obiecanej (por. Wj 3, 17). Do Jeremiasza powiedział: «pójdziesz, 

do kogokolwiek cię poślę» (Jr 1, 7). Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» obecne są zawsze nowe 

scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego 

misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą 

powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do 

przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na 

wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20). 

„Kościół «wyruszający w drogę» jest Kościołem otwartych drzwi. Wyjść ku innym, aby 

dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Wiele razy 

lepiej jest zwolnić kroku, oddalić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne 

sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Czasem Kościół jest 

jak ojciec syna marnotrawnego, który nie zamyka przed nim drzwi, aby mógł on wejść bez 

trudności, kiedy powróci” (EG, 46). 

„Wyjdźmy, wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam tu całemu 

Kościołowi to, co wielokrotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires: wolę 

raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z 

powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę 



Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu 

obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o 

wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, 

światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty 

wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, 

będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam 

fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem 

przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się 

zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Mk 6, 37)” 

(EG, 49). 

Duszpasterze polskiej emigracji, można powiedzieć, cały czas wypełniają papieski postulat. 

Opuścili bowiem swą Ojczyznę – wyszli ku tym, którzy żyją z dala od rodzinnego kraju i 

swych najbliższych. Niemniej jednak to fundamentalne „wyjście” nie wystarcza do 

skutecznego duszpasterzowania. Kaplan winien nieustannie szukać dróg dojścia i dotarcia do 

swych rodaków. Może to czynić bezpośrednio – osobiście i pośrednio – poprzez innych. 

Chodzi o wyjście w sensie dosłownym, ale również metaforycznym. Kapłan winien starać się 

zrozumieć mentalność i sytuację wiernych, nawet jeśli nie podziela ich poglądów i stylu 

życia. Przedmiotem duszpasterskiego zatroskania jest współczesna tendencja życia bez 

sakramentu małżeństwa czy też instrumentalne traktowanie związku małżeńskiego dla 

zdobycia określonych przywilejów społecznych. Zadaniem duszpasterza jest więc nawiązanie 

kontaktu z tymi osobami, podejmowanie rozmowy, zachęcanie do spojrzenia na swoje życie 

oczami wiary oraz do korygowania myślenia i postępowania. To proces w zasadzie nie 

mający końca, ponieważ w środowisku emigracyjnym dokonuje się duża fluktuacja osób. 

Wciąż pojawiają się nowe, do których duszpasterz winien wychodzić i zapraszać ich do 

wspólnoty wiary i miłości, jaką jest Kościół.       

2. Przejąć inicjatywę   

„Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas 

umiłował (por. 1 J 4,10) i dlatego wie, jak kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by 

zaprosić wykluczonych” (EG 24). 

„Teraz, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma 

przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako codzienne zadanie. Chodzi o niesienie 

Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym. 

Jest to nieformalne przepowiadanie słowa, które może się urzeczywistniać podczas rozmowy, 

a także to, które podejmuje misjonarz odwiedzający jakiś dom. Być uczniem znaczy być 

zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa i dokonuje się to spontanicznie w 

jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze” (EG, 127). 

W duszpasterstwie są sytuacje, kiedy należy zerwać z ostrożnością czy względem na 

tolerancję i często źle pojętą wolność. Ogólnie rzecz biorąc są to sytuacje grzeszne. Wtedy 

kapłan powinien, zamiast czekać i biernie się przyglądać, podejmować konkretne działania, 

jak np. zapraszać na spotkania i nabożeństwa, umawiać się na rozmowę, organizować 



spotkania małżeństw i rodzin, przekazywać małżonkom literaturę ukazującą piękno życia 

chrześcijańskiego, pomagać materialnie rodzinom ubogim i zagubionym.   

3. Włączyć się  

„Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca 

dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, 

dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają «zapach 

owiec», a one słuchają ich głosu” (EG, 24). 

„Mnożenie się i rozrastanie stowarzyszeń i ruchów w przeważającej mierze młodzieżowych 

można interpretować jako działanie Ducha Świętego, otwierającego nowe drogi w 

odpowiedzi na ich oczekiwania i w poszukiwaniu głębokiej duchowości i bardziej 

konkretnego poczucia przynależności. Trzeba jednak uczynić bardziej trwałymi uczestnictwo 

tych grup w obrębie wspólnego duszpasterstwa Kościoła” (EG, 105). 

„Włączenie” może przebiegać w duszpasterstwie emigrantów w kilku kierunkach. Celem 

duszpasterstwa winno być coraz większe zaangażowanie wiernych w życie rodziny 

parafialnej czy wspólnoty etnicznej gromadzącej się na modlitwę w danym miejscu. 

Zadaniem więc duszpasterza jest włączanie wiernych, małżonków, do wspólnot, ruchów i 

grup kościelnych. Życie pokazuje, że zdecydowana większość Polaków, regularnie 

przychodzących do kościoła poza granicami kraju miała lub ma nadal doświadczenie 

związane z obecnością we wspólnotach kościelnych. One pomagają człowiekowi osiągnąć 

dojrzałość w wierze i prowadzić życie zgodne z wyznawana wiarą. Duże pole do popisu 

pozostawia małżonkom poradnictwo rodzinne i katechizacja przedmałżeńska. Niepodobna 

dziś myśleć o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa bez pomocy osób 

świeckich. Ambicją duszpasterzy winno być również coraz większe włączanie się w życie 

wiernych. Praktyka potwierdza zasadę pastoralną, że kapłan winien dzielić z wiernymi 

wspólnotę życia – żyć ich życiem, dzielić z nimi radości i smutki, nadzieje i zwątpienia. Nie 

jest dobrze, kiedy ksiądz izoluje się, traktuje innych z wyższością, albo przeciwnie, żyje w 

kompleksie niższości. Na tej właśnie płaszczyźnie „wspólnego życia”, niejednokrotnie o 

wiele bardziej niż na poziomie głoszenia słowa Bożego czy sprawowania sakramentów, toczy 

się decydujące zmaganie o kształt życia chrześcijańskiego. Ksiądz „ludzki”, bliski 

człowiekowi, rozumiejący, współczujący, włączony w życie wiernych staje się o wiele 

bardziej wiarygodny i co za tym idzie skuteczny w swojej apostolskiej działalności. 

Nawiązywana bliskość z rodzinami osłabi niewątpliwie siłę argumentów przeciwko księżom, 

którzy rzekomo nie mogą być autorytetami w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego, 

ponieważ sami nie prowadzą tego rodzaju życia. Specyfika życia i duszpasterzowania na 

emigracji jest ko habitacja z Kościołem lokalnym, z miejscowymi wyznawcami Chrystusa. 

Wydaje się, że z ich doświadczeń też można by czerpać tak w trakcie przygotowania do 

małżeństwa, jak i na dalszych etapach życia małżeńskiego i rodzinnego. Kontakt z 

małżonkami i rodzinami miejscowego Kościoła ma szczególne znaczenie dla dzieci. 

Ograniczenie się tylko do wspólnoty Polaków niesie ze sobą ryzyko utożsamienie Kościoła 

katolickiego z Kościołem „polskim”, tym bardziej, że zazwyczaj ze świecą można szukać w 

szkole, na ulicy, w młodzieżowych centrach tych, którzy są katolikami bądź do katolicyzmu 



się przyznają. Kontakt z głęboko wierzącymi miejscowymi katolikami z tego też powodu jest 

konieczny i bynajmniej nie zagraża polskiemu patriotyzmowi. 

4. Towarzyszyć 

„Wspólnota ewangelizacyjna staje się  gotowa, by «towarzyszyć». Towarzyszy ludzkości we 

wszystkich jej doświadczeniach, także tych dotkliwych, nierzadko długotrwałych. Wie, co 

znaczy długo czekać, i zna wytrwałość apostolską. Ewangelizacja wymaga cierpliwości i 

uwzględniania ograniczeń” (EG, 24).  

„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia komunikacji ludzkiej osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy 

przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, 

wzięcia za rękę, wzajemnego oparcia, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może 

zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidną karawanę, w święte 

pielgrzymowanie. W ten sposób większe możliwości komunikacji zamienią się w większe 

możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi. Gdybyśmy mogli iść tą drogą, 

byłoby to rzeczą tak dobrą, tak uzdrawiającą, tak wyzwalającą, tak bardzo rodzącą nadzieję! 

Dobrze jest wyjść poza siebie, by przyłączyć się do innych. Zamknięcie się w sobie oznacza 

kosztowanie gorzkiej trucizny osamotnienia” (EG, 87). 

„W cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na punkcie 

szczegółów życia innych, bezwstydnie chorej na chorobliwą ciekawość, Kościół potrzebuje 

bliskiego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się i zatrzymać wobec drugiego człowieka, 

ilekroć jest to konieczne. W tym świecie wyświęceni szafarze oraz inni pracownicy 

duszpasterstwa mogą uczynić obecnym zapach bliskiej obecności Jezusa i Jego osobiste 

spojrzenie. Kościół będzie musiał wprowadzić swoich członków – kapłanów, zakonników i 

świeckich – do tej «sztuki towarzyszenia», aby wszyscy nauczyli się zawsze zdejmować 

sandały wobec świętej ziemi drugiego (por. Wj 3, 5). Musimy nadać naszej drodze zdrowy 

rytm bliskości ze spojrzeniem okazującym szacunek i pełnym współczucia, ale który 

jednocześnie leczy, wyzwala i zachęca do dojrzewania w życiu chrześcijańskim” (EG, 169). 

Każdy w zasadzie kapłan może dać świadectwo z autopsji o roli, jaką odgrywa duszpasterz w 

relacji do małżeństwa czy rodziny przeżywającej kryzys. Ale i w życiu szczęśliwych 

małżonków i rodzin rola duszpasterza nie jest do przecenienia. Cóż dopiero powiedzieć o 

towarzyszeniu w chwilach trudnych - próby, zwątpienia, załamania nerwowego, 

osamotnienia, alienacji?! W kontekście życia emigracyjnego postulat papieża Franciszka jest 

wyjątkowo cenny i konieczny do wypełnienia!   

5. Przynosić owoce 

„Wierność wobec daru Pana w głoszeniu Dobrej Nowiny przynosi owoce. Wspólnota 

ewangelizacyjna zwraca zawsze uwagę na owoce, ponieważ Pan chce ją mieć płodną. 

Troszczy się o ziarno i nie traci spokoju z powodu kąkolu. Siewca, widząc wyrastający kąkol 

pośród ziarna, nie reaguje, lamentując i wszczynając alarm. Znajduje sposób, aby Słowo 

wcieliło się w konkretnej sytuacji i wydało owoce nowego życia, chociaż pozornie wyglądają 

na niedoskonałe lub niedokończone” (EG, 24). 



„Pragniemy jednak więcej, nasze marzenia wznoszą się wyżej. Nie mówimy tylko o 

zapewnieniu wszystkim pokarmu lub «godnego utrzymania», ale żeby cieszyli się 

«dobrobytem, nie wyłączając żadnego dobra». Zakłada to edukację, dostęp do opieki 

zdrowotnej, a zwłaszcza pracę, ponieważ to w pracy wolnej, kreatywnej, zakładającej 

uczestnictwo i solidarnej, człowiek wyraża i powiększa godność swojego życia. Sprawiedliwy 

zarobek pozwala na odpowiedni dostęp do innych dóbr przeznaczonych do wspólnego 

użytku” (EG, 192). 

„Niekiedy pytam: kim są ci, którzy w dzisiejszym świecie rzeczywiście bardziej się troszczą o 

budowanie tkanki społecznej narodu niż o uzyskiwanie natychmiastowych rezultatów 

przynoszących łatwy polityczny zysk, szybki i ulotny, ale nie budujących ludzkiej pełni. Być 

może historia osądzi ich według tego kryterium, zapowiadanego przez Romana Guardiniego: 

«Jedyną miarą, którą możemy przykładać do jakiejś epoki, jest pytanie, w jakim stopniu 

mogła się w tej epoce rozwinąć – odpowiednio do cech odrębnych tej epoki – istota ludzka»” 

(EG, 224). 

Jakie owoce winno przynosić małżeństwo i rodzina uczniów Chrystusa? Św. Jan Paweł II w 

adhortacji „Familiaris consortio” wymienia cztery: 

- wspólnota osób 

- nowe życie 

- służba Kościołowi 

- służba społeczeństwu. 

Te cztery wymiary małżeńskiego i rodzinnego życia winny być uwzględniane w działalności 

duszpasterza i ukierunkowywać duszpasterstwo małżeństw i rodzin.  

6. Świętować 

 „Radosna wspólnota ewangelizacyjna potrafi «świętować». Obchodzi i świętuje każde małe 

zwycięstwo, każdy krok naprzód w ewangelizacji. Radosna ewangelizacja przybiera postać 

piękna w liturgii i codziennie pomnaża dobro. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować 

przez piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz 

źródłem odnowionej gotowości złożenia daru” (EG, 24). 

„W pobożności ludowej, ponieważ jest ona owocem kultury głęboko przemienionej przez 

Ewangelię, zawarta jest czynnie ewangelizująca siła, której nie możemy nie doceniać: byłoby 

to niedocenianiem dzieła Ducha Świętego. Jesteśmy wezwani, by do niej zachęcać i umacniać 

ją przez pogłębianie procesu inkulturacji, stanowiącego rzeczywistość nigdy nie ukończoną. 

Przejawy pobożności ludowej mogą nas wiele nauczyć, a kto potrafi je odczytywać, są 

miejscem teologicznym, na które powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie w chwili, gdy 

myślimy o nowej ewangelizacji (EG, 126). 

Świętem dla Kościoła jest zawsze spotkanie z Jezusem. Dlatego duszpasterz winien 

prowadzić małżonków i rodziny do spotkań z Jezusem na modlitwie, w kontakcie ze słowem 



Bożym, w sakramentach świętych i we wspólnocie Kościoła. Duszpasterz winien też uczyć 

emigrantów świętowania – i w każda niedzielę i w święta. Istnieje bowiem pokusa, której 

wielu naszych rodaków ulega (zaledwie 10-15% regularnie jest obecna na niedzielnej 

Eucharystii), by nawet dni świąteczne zamienić w dni robocze. Naturalnie, nie zawsze zależy 

to od emigranta, niejednokrotnie jest zmuszany do takiej pracy. Chodzi jednak o świadomość, 

o odczuwanie potrzeby świętowania, nawiązywania kontaktu coraz bliższego z Jezusem i 

swoimi najbliższymi. 

Zakończenie 

Kiedy przebywam wśród Polaków żyjących za granicą i celebruję dla nich Eucharystię, to 

widzę, że dużą część zgromadzenia liturgicznego stanowią ludzie młodzi i młode rodziny. 

Duszpasterstwo małżeństw i rodzin pochłania, zwłaszcza na etapie przygotowania do 

zawarcia sakramentu małżeństwa, wiele czasu i energii polskim duszpasterzom.  Warto tylko 

powiedzieć, że w ubiegłym roku na terenie Wielkiej Brytanii wzięło udział w katechizacji 

przedmałżeńskiej ok. 10 tys. naszych rodaków, a zawarto sakramentalnych związków 

małżeńskich blisko 500. Te liczby pokazują skalę zjawiska i pracy.   

Moje wystąpienie miało charakter wstępny, inspirujący, zapraszający do dyskusji. Jedno, co 

nie podlega dyskusji zawarte jest w kolejnym słowie papieża Franciszka: „Migranci są dla 

mnie szczególnym wyzwaniem, ponieważ jestem pasterzem Kościoła bez granic, który czuje 

się matką wszystkich!” (EG, 210). Jeśli każdy duszpasterz będzie miał podobne podejście do 

swej roli w środowisku polskich emigrantów, to z większym optymizmem będziemy mogli 

patrzeć na tych, którzy decydują się spędzić jakiś czas, a może i całe życie, poza granicami 

Polski. 

Bp Wiesław Lechowicz 

Delegat KEP ds. duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

 

 


