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1. Wstęp 

Na przełomie XIX i XX wieku narastała na coraz większą skalę fala emigracji z ziem 

polskich. Wyjazdy te budziły uzasadniony niepokój wśród biskupów polskich. Młodzi ludzie 

wyjeżdżający bez uprzedniego przygotowania, na obczyźnie zatracali często wartości naro-

dowe i religijne. Zarówno społeczeństwo polskie jak i przedstawiciele władz kościelnych 

podkreślali konieczność zwrócenia uwagi na przygotowanie wyjeżdżających na wszelkie 

trudności, z jakimi mogą się spotkać w kraju osiedlenia. Podkreślano zwłaszcza potrzebę 

prowadzenia wśród nich specyficznego duszpasterstwa zarówno przed wyjazdem jak i po 

powrocie z emigracji. Kościół katolicki podejmował starania zmierzające do optymalnej or-

ganizacji opieki duszpasterskiej poza granicami kraju. Sytuacja w kraju rozdartym przez za-

borców, mimo powszechnego wołania o polskiego kapłana, nie sprzyjała jednak realizacji tej 

potrzeby, m.in. ze względu na brak centralnej organizacji kościelnej, tzn. Konferencji Episko-

patu Polski. 

 

2. Duszpasterstwo emigracyjne w diecezjach do roku 1918 

Skala problemu musiała być bardzo duża, ponieważ prawie wszyscy biskupi polscy  

w swoich diecezjach poświęcili zagadnieniu emigracji bardzo wiele uwagi. W diecezjach,  

z których pochodziła największa liczba emigrantów, organizowano specjalne stowarzyszenia, 

których głównym celem była pomoc dla polskiego wychodźcy. Do takich diecezji należała 

diecezja tarnowska. Stąd też na tym terenie miało miejsce najwięcej inicjatyw i akcji mają-

cych na celu pomoc diecezjanom, którzy decydują się na wyjazd za chlebem. Bp tarnowski 

Leon Wałęga (1859-1933) już na pierwszej zwołanej przez siebie konferencji poddał pod 

dyskusję zagadnienie emigracji i problemów z nią związanych. W trakcie obrad ustalono wie-

le zaleceń dotyczących emigrantów. Polecono między innymi, aby wyjeżdżający przygoto-

wywali się przez odpowiednie, głoszone dla nich nauki, spowiedź świętą, a także poprzez 

zapisywanie się do bractw. Nakazano proboszczom otoczenie opieką kobiet, tzw. Ameryka-

nek, których mężowie pracują w Ameryce. Zalecano częste kazania dotyczące emigracji  

i wzywano do modlitwy za emigrantów.  

Bardzo ciekawą inicjatywą były coroczne specjalne rekolekcje dla udających się na 

emigrację. Organizacji rekolekcji podjęli się Misjonarze św. Wincentego a Paulo. Uczestnicy 
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mieli zakwaterowanie przez trzy dni w domu księży, a więc były to rekolekcje zamknięte. 

Tematyka głoszonych nauk nie jest dokładnie znana, gdyż nie zachowały się teksty konferen-

cji, ale na pewno odwoływały się do listu bp. Wałegi. W pierwszym roku w rekolekcjach 

wzięło udział 1810 osób.  

Aby lepiej poznać zagadnienie duszpasterstwa emigracyjnego, przeprowadzono ankie-

tę, w której należało odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Jak przygotować wychodźców 

na niebezpieczeństwa emigracji? 2) Jak roztoczyć opiekę nad emigrantami? 3) Jak powstrzy-

mać emigrację nieletnich? 4) Jak zająć się powracającymi z emigracji? Na podstawie uzyska-

nych informacji próbowano podejmować kolejne inicjatywy. Na szczególną uwagę zasługuje 

również list Biskupa Wałęgi zatytułowany Archanioł Rafał czyli list pasterski o wychodźstwie 

z 1906 roku. Biskup przypominał w nim o obowiązkach względem Boga i bliźniego. Wyja-

śniał, że na obczyźnie obowiązują te same przykazania, co w kraju. Uwrażliwiał na modlitwę, 

wzajemną pomoc, konieczność oszczędzania, ale z roztropnością i bez szkody dla zdrowia. 

Tych, którzy udawali się do Ameryki, przestrzegał przed działającym tam Polskim Narodo-

wym Kościołem Katolickim. List był głośno komentowany w prasie. Podkreślano serdeczny 

styl listu i widoczną w nim miłość do emigranta. Nazwano go nawet  podręcznym katechi-

zmem wychodźcy, a emigranci brali go z sobą jako pamiątkę z kraju. 

Podobne akcje podejmowano w diecezji przemyskiej. W „Echu Przemyskim” za-

mieszczano wiele artykułów dotyczących emigracji. Autorzy ostrzegali przed agentami, któ-

rzy werbowali do wyjazdu, szczególnie młode kobiety i dziewczyny szukające pracy, a potem 

zmuszano je do nierządu. Informowano o możliwościach pomocy, a także drukowano kon-

kretne adresy organizacji zajmujących się opieką nad emigrantami. 

Wyróżniającą się postacią w działalności na rzecz duszpasterstwa emigrantów był bi-

skup częstochowski Teodor Kubina (1880 - 1951). Powołał on w swojej diecezji Komitety 

Pomocy Duszpasterskiej dla Emigrantów, których zadaniem było utrzymywanie łączności  

z emigrantami. Podległym sobie proboszczom nakazał: sporządzić spis emigrantów z parafii, 

na krótko przed wyjazdem urządzić rekolekcje dla wyjeżdżających, zorganizować wieczorni-

cę pożegnalną (wyjeżdżano większymi grupami), utrzymywać kontakt z parafianami, wysyłać 

im „Niedzielę”. W celu lepszego przygotowania diecezjan do trudów emigracji erygował  

w 1931 roku Stowarzyszenie Wychodźców Polskich pod opieką Królowej Korony Polskiej. 

W każdej parafii miała być filia stowarzyszenia. Cel, jaki przyświecał stowarzyszeniu to: 

- wzmocnienie i utrzymanie życia katolickiego członków stowarzyszenia i zasad mo-

ralności chrześcijańskiej, 

- wyrobienie solidarności i braterstwa wśród polskich wychodźców, 
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- podtrzymywanie i utrzymywanie łączności rodaków w kraju i na obczyźnie, 

- wzajemna pomoc bratnia na obczyźnie i w parafii, 

- uświadomienie w prawach wychodźstwa sezonowego. 

Cel ten członkowie mieli osiągnąć przez: 

 - odprawienie rekolekcji przed wyjazdem, 

- w podróży i na miejscu mieli pamiętać o obowiązkach dobrego katolika, wypełniać 

przepisy bractwa, odmawiając wskazane modlitwy, 

 - wszędzie i zawsze odznaczać się skromnością i wstrzemięźliwością, 

- unikać złego towarzystwa, stawać w obronie swoich, szczególnie żon i sióstr, 

- wzajemnie pomagać sobie na obczyźnie, 

- szanować swoją mowę i obyczaje, 

- utrzymywać kontakt ze stowarzyszeniem i rodziną, 

- oszczędności przysyłać do kraju, 

- dla utrzymania jedności abonować tygodnik „Niedziela”. 

Każdy członek był zobowiązany do przestrzegania statutu, a także posiadać znaczek  

i legitymację. Regulamin członka stowarzyszenia otrzymywał i zabierał z sobą wraz z meda-

likiem każdy, kto wyjeżdżał poza granicę kraju. Działalność biskupa Kubiny nie znalazła jed-

nak wielkiego zrozumienia i posłuchu u proboszczów parafii. Podobnie było zresztą w innych 

diecezjach. 

  

3. Centralizacja duszpasterstwa emigracyjnego po uzyskaniu niepodległości 

Pilną potrzebą delegowania duszpasterzy polskich do środowisk robotniczych za gra-

nicę mogły się zająć władze państwowe i kościelne dopiero w niepodległej Polsce. Od 1919 

r., odkąd Episkopat Polski zbierał się na wspólnych konferencjach, aż do 1935 r. nie było ani 

jednego posiedzenia, na którym nie omawiano by duszpasterstwa emigracyjnego. Zjazd Bi-

skupów, który się odbył już w odrodzonej Polsce w Krakowie w 1921 roku, opiekę nad emi-

gracją i troskę o emigrantów zlecił Prymasowi Polski. Prymasostwo łączyło się wtedy  

z stolicą biskupią w Gnieźnie, które połączone było unią personalną z Poznaniem. Na stolicy 

biskupiej w Poznaniu zasiadał Edmund Dalbor. Po powierzeniu mu urzędowo opieki nad ca-

łym polskim wychodźstwem (wcześniej nie istniało państwo polskie, dlatego biskupi działali 

w ramach swych diecezji) chciał stworzyć Biuro Prymasowskie, które zajęłoby się prowadze-

niem i koordynowaniem opieki nad wychodźcami. Planował sprowadzić w okolice Poznania 

jeden zakon męski i jeden zakon żeński, które będąc w stałym kontakcie z problemami emi-

gracyjnymi, wysyłałyby swoich członków do skupisk polskich, a z kolei do tych domów wra-
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caliby po trudach misyjnych ci, którzy chcieliby odpocząć i zaczerpnąć nowego ducha. Inicja-

tywa jednak się nie udała, ponieważ prymas nie otrzymał obiecanej pomocy od państwa.  

Kardynał Dalbor polecał także, aby w miesięcznikach kościelnych podawać informa-

cje o różnych formach pomocy podejmowanej na rzecz emigrantów. Sam posiadając informa-

cje dotyczące wyjazdów do Stanów Zjednoczonych oraz załatwiania wszelkich formalności  

z tym związanych, podawał odpowiednie informacje proboszczom, aby ci z kolei potrafili 

pouczać swoich parafian. Szczególną uwagę zwrócił na działalność Stowarzyszenia św. Rafa-

ła i biuro tej instytucji, które działało w Gdańsku. W biurze tym znajdowali wychodźcy pora-

dę we wszystkich sprawach związanych z emigracją. Ksiądz Jan Maier starał się przed wy-

jazdem każdego parowca (dziś byłby to samolot) dać możliwość każdemu katolikowi skorzy-

stania z sakramentu pokuty, odprawiał dla nich nabożeństwa i udzielał Komunii Świętej. 

 W 1926 roku arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim został August Hlond. Jako 

Prymas Polski przejął po poprzedniku troskę o duszpasterstwo polskie dla Polaków żyjących 

poza granicami kraju. Jeszcze w 1926 roku, nie czekając na kolejny zjazd biskupów polskich, 

napisał do wszystkich ordynariuszy listy informujące o tragicznej sytuacji wśród polskiego 

wychodźstwa. W liście nie tylko przypomniał o podjętych wcześniej zobowiązaniach, o wy-

znaczeniu z każdej diecezji dwóch kapłanów do pracy na emigracji, ale dodatkowo prosił, aby 

na wiosnę 1927 roku dodano jeszcze jednego księdza. W trosce o losy polskiego emigranta 

wystosował list do wszystkich parafii swoich archidiecezji. Prosił proboszczów, aby prowa-

dzili spisy wychodźców z parafii i starali się zorganizować pomoc dla nich. Sprawozdania  

z wykonania polecania należało przesłać do 1 lipca 1927. List o podobnej treści skierował do 

wszystkich biskupów polskich z prośbą, aby oni z kolei poinformowali proboszczów we wła-

snych diecezjach. W kwietniu 1927 roku prymas wysłał pismo do rządu polskiego i wszyst-

kich polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w świecie, informując, że z ramie-

nia Episkopatu objął opiekę nad duszpasterstwem Polaków – katolików przebywających na 

obczyźnie. Informował, aby w sprawach dotyczących opieki duszpasterskiej dla polskich 

emigrantów odtąd zwracać się do niego. W odpowiedzi na to pismo prawie ze wszystkich 

placówek dyplomatycznych przyszły gratulacje wraz z obietnicą współpracy. 

 

4. Rozwój struktur, organizacji i stowarzyszeń kościelnych i państwowych 

Po utworzeniu w Poznaniu w 1927 roku Kancelarii Prymasa Polski do jej trzeciego 

działu, prowadzącego duszpasterstwo polonijne, przyłączono powstałe wcześniej Biuro Po-

mocy dla robotników z Niemiec. Dział ten stał się faktyczną Centralą Polskiego Duszpaster-

stwa Zagranicznego. Centrala utrzymywała stały kontakt z duszpasterzami emigracyjnymi  
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i środowiskiem polonijnym. Gromadziła wszelkie informacje dotyczące potrzeb emigracyj-

nych, załatwiała sprawy wyjazdu księży i sióstr zakonnych do pracy polonijnej, prowadziła 

korespondencję z biskupami krajów osiedlenia, utrzymywała kontakty z rektorami Polskich 

Misji Katolickich, zbierała ofiary na rzecz emigrantów i propagowała konieczność opieki nad 

nimi.  

Na zjeździe Episkopatu w 1928 r. z inicjatywy księdza prymasa Augusta Hlonda epi-

skopat powołał Komisje Biskupów ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego, która miała koordy-

nować dotychczas podejmowane w tej sprawie działania. W jej skład weszli: prymas jako 

przewodniczący oraz 3 biskupów ordynariuszów jako członkowie: Adam Sapieha, Stanisław 

Łukomski i Teodor Kubina.  

 Po odzyskaniu niepodległości powstawało wiele organizacji i stowarzyszeń służących 

emigrantom. Przez władze państwowe został utworzony system ochrony emigrantów przed 

skutkami wyjazdu, m.in. zakazano prowadzenia akcji emigracyjnej bez zgody władz pań-

stwowych. Wszystkie podejmowane inicjatywy nawiązywały bliską współpracę z Episkopa-

tem. 

 Wśród organizacji i stowarzyszeń działających dla spraw emigrantów na szczególną 

uwagę zasługuje „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”. Głównym zadaniem Stowa-

rzyszenia było: „udzielanie opieki wyjeżdżającym, powracającym i przebywającym na ob-

czyźnie rodakom oraz utrzymywanie z nimi łączności duchowej i kulturalnej, opartej na tra-

dycjach katolickich narodowych”. Stowarzyszenie udzielało wszechstronnych porad i pomocy 

dla osób decydujących się na opuszczenie kraju zarówno w celach podjęcia pracy sezonowej 

jak i z zamiarem osiedlenia się na stałe. Organizacja zbierała i rozpowszechniała dane o wa-

runkach bytu, zarobkach w poszczególnych krajach, a także o najtańszych środkach lokomo-

cji. Założeniem ideowym stowarzyszenia było ratowanie dla polskości i religii katolickiej 

wielomilionowych rzesz wychodźców. Stowarzyszenie działało w kraju i za granicą z hasłem 

„ratujmy swoich”. Opieka Polska uwzględniając zapotrzebowanie polskiego emigranta wy-

dawała specjalne modlitewniki i rozsyłała do wszystkich ośrodków polonijnych, a także biu-

letyn „Wieści z Polski”. Swoją działalnością Opieka zwróciła również uwagę prymasa Hlon-

da, który 11 listopada 1929 roku uznał ją za stowarzyszenie katolickie. Jej główny oddział 

został przeniesiony do Poznania, a działalność skoordynowana z Centralą Duszpasterstwa 

Emigracyjnego. Znakiem stowarzyszenia był krzyż z orłem obejmującym swymi skrzydłami 

ziemski glob. W skład zarządu Opieki wchodził m.in. o. Ignacy Posadzy. Prymas Hlond za-

znajomił z działalnością Opieki biskupów polskich i zachęcił do jej propagowania.  
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5. Od Seminarium Zagranicznego do zgromadzeń zakonnych dla Polonii 

Na zjeździe biskupów w 1929 roku w Poznaniu, Prymas Hlond, referując sprawy wy-

chodźcze, kolejny raz apelował o zwiększenie liczby polskich księży dla emigrantów. Dodał, 

że być może brak kapłanów dla pracy emigracyjnej mogłoby rozwiązać utworzenie nowej 

kongregacji, która wychowywałaby kadry dla duszpasterstwa polonijnego. Początkowo kar-

dynał Hlond nie był przekonany do tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego. Na początek 

postanowił utworzyć specjalne seminarium, które kształciłoby duszpasterzy dla emigracji. 

Seminarium takie, nazwane Seminarium Zagranicznym, powstało 1 października 1929 roku 

przy Prymasowskim Seminarium w Gnieźnie. Klerycy oprócz przewidzianych zajęć semina-

ryjnych uczyli się języków obcych i składali przyrzeczenie, że po przyjęciu święceń kapłań-

skich wyjadą do pracy polonijnej przynajmniej na 12 lat. Eksperyment ten jednak nie prze-

trwał próby czasu. W takiej sytuacji na nowo odżyła myśl o nowym zgromadzeniu zakonnym 

ze specjalnym zadaniem pracy wśród polskich emigrantów. Działania kardynała Hlonda  

w 1931 r. poparła Stolica Apostolska, mianując go protektorem polskiego wychodźstwa. Od-

tąd ks. prymas uzyskał prawo do organizowania duszpasterstwa emigracyjnego, prowadzenia 

rozmów z biskupami krajów osiedlenia się Polaków i w porozumieniu z episkopatami innych 

krajów mógł oficjalnie powoływać Polskie Misje Katolickie. 

 W 1932 roku z błogosławieństwem i przynagleniem papieża Piusa XI Prymas Hlond 

założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, którego specjalnym celem była 

troska o polskiego emigranta i praca duszpasterska wśród nich. Dla opieki nad emigrantami 

po wojnie, w 1959 r. powstało również zgromadzenie żeńskie − Misjonarki Chrystusa Króla 

dla Polonii Zagranicznej. 

 

6. Wpływ II Wojny Światowej na duszpasterstwo polonijne 

 Problem emigracji i Polonii zmienił swój koloryt wraz ze zmianą ustroju politycznego 

w Polsce po II Wojnie Światowej. Stowarzyszenia i organizacje zostały rozwiązane i właści-

wie nigdy w takiej formie się nie odrodziły. Struktura duszpasterstwa emigracyjnego została 

oparta o Rektoraty Misji. Zdały one już wcześniej egzamin, dlatego po wojnie zatwierdzone 

je w tych krajach, w których już istniały i utworzono nowe tam, gdzie osiedlili się uchodźcy. 

Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie istniały inne rozwiązania polegające na 

tworzeniu parafii narodowościowych będących częścią lokalnej diecezji. W 1968 roku wzno-

wiła działalność Komisja Episkopatu dla Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

Działania wojenne zmieniły także dotychczasowe struktury duszpasterstwa emigracyj-

nego. Stolica Apostolska po otrzymaniu wiadomości o pozbawieniu wolności kard. Hlonda 
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powierzyła ks. bp. Józefowi Gawlinie (1892-1964) organizowanie opieki nad uchodźcami 

polskimi i zatrudnienie kapłanów znajdujących się poza terenem swoich diecezji (początkowo 

tylko na terenie Niemiec). Po objęciu stolicy prymasowskiej przez ks. abpa Stefana Wyszyń-

skiego i na skutek pogarszających się warunków politycznych urząd Protektora Wychodźstwa 

nadal został powierzony abp. Gawlinie (tak długo, dopóty będą trwały istniejące okoliczno-

ści). Ze śmiercią ks. abpa Gawliny protektorat nad emigracją wrócił do prymasa Wyszyńskie-

go, który ustanowił urząd swojego delegata dla duszpasterstwa emigracji z siedzibą w Rzymie 

i polecił tam zorganizowanie Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa na Emigracji jako ośrodka 

kierującego i koordynującego z ramienia Episkopatu polskiego całym duszpasterstwem polo-

nijnym. Funkcję delegata prymasa Polski ds. opieki nad emigracją i uchodźstwem polskim 

kard. Wyszyński powierzył w 1964 r. kard. Władysławowi Rubinowi (1917-1990), a od 1980 

r. abp. Szczepanowi Wesołemu, który pełnił tę funkcję do 2003 roku. Od 2 maja 2003 r. dele-

gat ds. duszpasterstwa Polonii na stałe rezyduje w Polsce. Po abp. Szczepanie Wesołym ko-

lejnymi delegatami byli: bp Ryszard Karpiński 2003-2008, bp Zygmunt Zimowski 2008-

2009, bp Wojciech Polak 2009-2011, bp Wiesław Lechowicz 2011-2022 i obecnie bp Piotr 

Turzyński. 

 

7. Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

W dniu 1 września 2014 roku rozpoczęło działalność przy Sekretariacie KEP w War-

szawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Zadaniem Biura jest: ko-

ordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego 

polskiej emigracji i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Pol-

skiej na czele, nawiązywanie kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpa-

sterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się pol-

skimi emigrantami. Jest to nawiązania do zadań i działalności Centrali Duszpasterstwa Emi-

gracyjnego utworzonej przez Prymasa Hlonda. Można by powiedzieć, że przez 100 lat histo-

ria zatoczyła koło. 

 

8. Zakończenie 

W analizie struktur duszpasterstwa polonijnego na świecie należy dostrzec starania 

Episkopatu Polski nie tylko o tworzenie jakiejś stałej organicznej siatki punktów duszpaster-

skich czy form apostołowania, ale przede wszystkim troskę o rzeczywiste zapewnienie pol-

skim emigrantom możliwie systematycznej opieki duszpasterskiej, sprawowanej przez przy-

gotowanych duszpasterzy tak zakonnych, jak i diecezjalnych. 


