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Specyfik# pasterskiego pos!ugiwania Jana Paw!a II jest to, i$ realizuje powo!anie Papie$a pielgrzyma. Na trasie jego podró$y znajduj# si% liczne spo!eczno&ci polskie, z którymi si% spotyka.
Wp!yw obecnego pontyfikatu na &rodowiska emigracyjno-polonijne jest niew#tpliwy i
wielop!aszczyznowy. Wynika to z kilku racji. Przede wszystkim ka$dy papie$ jest najwy$szym moralnym autorytetem &wiata, w znacznej mierze jego sumieniem i przewodnikiem. Nast%pca &w.
Piotra dla katolików, a przewa$aj#ca wi%kszo&' Polaków nale$y do Ko&cio!a katolickiego, jest
najwy$szym autorytetem równie$ religijnym i ideowym. Obecno&' Polaka, by!ego arcybiskupa
Krakowa, w Watykanie jest wydarzeniem historycznym. Ju$ sam fakt, i$ on tam jest - oddzia!ywuje
na kraj i Poloni%. Papie$ jest pasterzem i nauczycielem ca!ego Ko&cio!a, jego misja jest uniwersalna.
Dotyczy to oczywi&cie tak$e Jana Paw!a II. Nie ukrywa on jednak nigdy faktu, $e jest synem narodu
$yj#cego nad Wis!#. Po obj%ciu swego urz%du w pa(dzierniku 1978 r. nazwa! siebie emigrantem,
który rozumie kondycje innych emigrantów. Jest on nazywany Ojcem emigrantów. Dlatego mo$na
Jana Paw!a II nazwa' tak$e Ojcem Polonii &wiata. Jego unikalna rola, jak# spe!nia w odniesieniu do
spo!eczno&ci polskiej $yj#cej poza krajem, realizuje si% w nast%puj#cych p!aszczyznach: religijnoduszpasterskiej, moralno-formacyjnej, narodowo-patriotycznej, historyczno-kulturowej, upodmiotowuj#cej, aktywizuj#cej oraz integracyjnej.
Pierwsz# i podstawow# funkcj# katechezy Jana Paw!a II, adresowanej do Polonii jest funkcja
religijno-pastoralna. Jej przewodnim motywem jest stwierdzenie, $e Chrystus jest Drog#, Prawd# i
)yciem. Papie$ wzywa Polaków do kontynuacji $ycia wiary, nadziei i mi!o&ci w nowych warunkach
ekonomiczno-spo!ecznych i polityczno-pa*stwowych. Katecheza papieska zach%ca do pog!%bionego
$ycia religijnego i wewn%trzno-moralnej dojrza!o&ci. Papie$ wskazuje na podstawowe rysy polskiej
religijno&ci: chrystocentryzm, maryjno&', !#czno&' z Ko&cio!em i Stolic# Apostolsk#, kultywowanie
$ycia eucharystycznego, !#czenie liturgii z nabo$e*stwami paraliturgicznymi. Polsko&' jest
ukazywana jako duchowe dziedzictwo krzy$a, st#d tak wielka rola egzystencjalna i spo!eczna
cierpienia. Jan Pawe! II przestrzega &rodowiska polonijne przed niebezpiecze*stwami sekularyzmu,
neopoganizmu i rozej&cia si% wiary i codziennego $ycia. W katechezie papieskiej cz%sty jest postulat
potrzeby apostolstwa Polaków w kraju osiedlenia. Towarzyszy temu zach%ta, aby byli darem
polskiego Ko&cio!a dla Ko&cio!a miejscowego. Ich wierno&' Chrystusowi ma stanowi' twórczy
wk!ad w kultur% tego kraju, który ich go&cinnie przyj#!. )ycie religijne jest niemo$liwe bez polskiego
duszpasterstwa, dlatego papie$ tak cz%sto spotyka si% z duchowie*stwem pracuj#cym w&ród Polonii.
Kardyna! Karol Wojty!a, b%d#c profesorem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierowa!
katedr# etyki. Nic wi%c dziwnego, $e jako najwy$szy pasterz Ko&cio!a tak mocno akcentuje potrzeb%
chrze&cija*skiego etosu w $yciu Polaków $yj#cych poza krajem. Niebezpiecze*stwa moralne, na
jakie oni napotykaj#, s# liczne. Jest m.in. oddalenie od kraju, cz%sto roz!#ka - cho'by czasowa - z
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bliskimi, materializm praktyczny i bezideowo&' niektórych kr%gów bogatych spo!ecze*stw Zachodu,
cz%sty permisywizm moralny. Przedmiotem katechezy papieskiej, skierowanej do Polonii, jest
przede wszystkim problematyka ma!$e*stwa i rodziny. Uwypuklona jest wielosektorowa funkcja
chrze&cija*skiej rodziny: religijna, wychowawczo-formacyjna, narodowa, o&wiatowo-kulturowa.
Rodzina moralnie zdrowa oraz trwa!a jest silna Bogiem. Ona jest miejscem duchowej formacji
cz!owieka, zarazem za& terenem przekazu warto&ci moralnych i narodowych. Odpowiedzialno&'
rodziców za wychowanie dzieci jest cz%stym w#tkiem pastoralnych refleksji papie$a. W swej
katechezie wielokrotnie podejmuje on równie$ problem etyki pracy, dzi%ki której Polacy wpisuj# si%
w ekonomiczno- spo!eczny rozwój kraju osiedlenia. Inne tematy to m.in.: potrzeba praktykowania
mi!o&ci w $yciu codziennym, pratktykowania wzajemnej $yczliwo&ci, zrozumienia, tolerancji,
wytrwa!o&ci, poszanowania swej osobistej i narodowej godno&ci.
W papieskiej katechezie ustawicznie obecny motyw narodowo-patriotyczny. Uniwersalizm
misji papieskiej, jak# pe!ni Jan Pawe! II, nie narusza w niczym jego $arliwej mi!o&ci do polskiej
ojczyzny. T% postaw% pragnie on przekaza' wszystkim swoim rodakom, jakich napotyka na drodze
apostolskich pielgrzymek. Dlatego przestrzega przed duchowym wykorzenieniem emigrantów. Ich
fizyczne oddalenie od ojczyzny nie mo$e by' równoznaczne z oderwaniem si% od narodowych
korzeni, które znajduj# si% nad Wis!#. W przemówieniu do Emigracji w Anglii Jan Pawe! II
stwierdzi!, $e jest ona ")yw# cz%&ci# Polski, która nawet wyrwana z ojczystej gleby, nie przestaje
by' sob#". Polonia mo$e i powinna wi%c kultywowa' te duchowe warto&ci, które wywodz# si% z
tradycji si%gaj#cej +w. Wojciecha i &w. Stanis!awa biskupa. Polska na swój sposób mo$e by' obecna
tak$e poza Polsk#.
Papie$, podczas spotka* ze &rodowiskami polonijnymi, zach%ca! do kultywowania j%zyka
polskiego, &piewu, muzyki i ta*ca, tradycji i obyczajowo&ci. Same spotkania odbywaj# si% w j%zyku
polskim, podobnie jak towarzysz#ca im modlitwa - w!#cznie ze Msz# &wi%t#. Ju$ sam ten fakt
przyczynia si% do renesansu znajomo&ci i u$ywalno&ci j%zyka polskiego w&ród polskich emigrantów.
Jan Pawe! II jest jednak &wiadomy, $e kolejne generacje &rodowisk polonijnych zatracaj# znajomo&'
czynn# j%zyka polskiego. Nie musi to by' równoznaczne z zatrat# &wiadomo&ci polskiego rodowodu.
O to$samo&ci narodowej Polonii decyduj# dwa istotne czynniki: wi%( z polsk# kultur# i
solidaryzowanie si% z chrze&cija*stwem. One stanowi# dobro wspólne Polaków $yj#cych w kraju i
poza jego granicami. Zreszt# rodowód Polonii nie zawsze jest imigracyjny, cz%sto dobitnym
przyk!adem s# Polacy $yj#cy dzi& na terenie ZSRR (nigdy nie emigrowali z Polski). Przemówienia
papie$a, adresowane do Polonii, ci#gle apeluj# o zachowanie duchowej !#czno&ci z tym, co przez
wieki kszta!towa!o polsko&': kultur% i katolicyzmem.
Katecheza Jana Paw!a II, skierowana do &rodowisk emigracyjno-polonijnych, zawiera
elementy historyczne, tj. odsy!acze do tysi#cletniej historii polskiego narodu. Historia Polski jest
ujmowana w dwu sensach: jako historia kraju nad Wis!# oraz jako historia Polaków $yj#cych poza
krajem. Ojciec &w. cz%sto nawi#zuje do historii Polski: jej etapów radosnych i bolesnych, postaci
&wi%tych i narodowych bohaterów, miejsc szczególnie znacz#cych w dziejach narodu (Gniezno,
Kraków, Warszawa, Cz%stochowa). Mówi równie$ o potrzebie znajomo&ci narodowej przesz!o&ci,
zw!aszcza w kr%gach polonijnej m!odzie$y, która nie mo$e czu' si% wykorzeniona. Jan Pawe! II,
odwiedzaj#c kolejne kontynenty i kraje, wielokrotnie nawi#zuje do dzia!a* Polaków wpisanych w
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ich histori%: $o!nierzy walcz#cych o wyzwolenie danego kraju (Monte Cassino, Narwik), odkrywców
i uczonych (Australia, Chile), artystów, rolników i robotników (Brazylia, USA). Sylwetki Polaków
sta!y si% w ten sposób trwa!ym elementem historii okre&lonego kraju, przyczyniali si% bowiem do
jego wolno&ci, wielko&ci, dobrobytu.
Elementem papieskiej katechezy, adresowanej do Polonii &wiata, jest zalecenie kultywowania
polskiej kultury. We wspomnianym przemówieniu do spo!eczno&ci polskiej w Anglii mówi!:
"Kultura polska jest dobrem, na którym opiera si% $ycie duchowe Polaków. Ona wyodr%bnia nas jako
naród. Ona stanowi o nas przez ca!y ci#g dziejów. Stanowi bardziej ni$ si!a materialna. Bardziej
nawet ni$ granice polityczne". Kultura polska jest jedna: w kraju i poza nim, dlatego niezb%dna jest
duchowa wi%( Polonii z narodem $yj#cym w kraju. Wszyscy Polacy wspó!tworz# kultur% naukow#,
techniczn#, artystyczn#, humanistyczn#, moraln#, religijn#. Papie$ zach%ca zdecydowanie do
podtrzymywania osobistych i rodzinnych kontaktów Polonii z rodakami $yj#cymi nad Wis!#.
Ostatnia fala emigracji, jak wiadomo, obejmuje w znacznej mierze ludzi m!odych i wykszta!conych.
Ta w!a&nie Polonia ma do spe!nienia szczególn# rol% dwukierunkowej transmisji: upowszechniania
kultury polskiej w krajach osiedlenia, zarazem za& przekazu zdobyczy kultury naukowo-technicznej
do Polski.
Obecny Papie$, tak przez sw# osobowo&', postaw% i deklaracje jak i nauczanie, wp!yn#! w
decyduj#cy sposób na upodmiotowienie zarówno Polski jak i Polonii. Wybór Polaka - arcybiskupa
Krakowa na Stolic% Piotrow#, a nast%pnie jego wielokierunkowa o$ywiona dzia!alno&', wyra(nie
zdynamizowa!y &wiadomo&' narodow# &rodowisk polonijnych. Polacy, dawniej czuj#cy si%
niejednokrotnie obywatelami drugiej klasy krajów, poczuli si% dumni ze swych narodowych korzeni.
Polonia w coraz wi%kszym stopniu zacz%!a by' dostrzegana i dowarto&ciowywana w wielu krajach
cho' nie zawsze jeszcze adekwatnie - chocia$by do jej liczebno&ci. Wydaje si% zreszt#, $e niektóre
polonijne &rodowiska nie dyskontuj# w wystarczaj#cym stopniu fakt "polskiego" pontyfikatu,
oczekuj#c pasywnie zbyt wielu rzeczy od Papie$a. Jest jednak faktem, i$ Jan Pawe! II w istotny
sposób przyczyni! si% do upodmiotowienia Polonii: spo!ecznego, kulturowego, ideowego, a nawet
politycznego.
Charakteryzuj#c rol% Papie$a wobec Polonii &wiata, nie sposób pomin#' jego funkcji
inspiruj#co-aktywizuj#cej. Ujawnia si% to w ró$nych dziedzinach $ycia polonijnych &rodowisk:
duszpasterskim charytatywnym, wychowawczo-pedagogicznym, organizacyjnym, naukowokulturowym itd. Liczne pielgrzymki Papie$a s# okazj# do osobistych spotka* z Polakami i ich
duszpasterzami. Dlatego uczestnikiem podró$y papieskich jest cz%sto ks. bp Szczepan Weso!y,
kieruj#cy z ramienia ks. Prymasa J. Glempa Centralnym O&rodkiem Duszpasterstwa Emigracji w
Rzymie. On w!a&nie prezentuje zwykle polsk# spo!eczno&' danego kraju: jej histori%, potrzeby
duchowe, trudno&ci, osi#gni%cia. Obecny pontyfikat przyczyni! si% do zdynamizowania wielu
polonijnych organizacji, m.in. m!odzie$owych (harcerstwo, zespo!y &piewacze). W ostatnim
dziesi%cioleciu nast#pi!o równie$ o$ywienie nauczania j%zyka polskiego przy parafiach polonijnych.
W wielu krajach &wiata funkcjonuj# liczne instytucje zwi#zane z osob# Jana Paw!a II: szko!y
polonijne ró$nych szczebli, biblioteki, muzea, archiwa, domy staro&ci, szpitale, fundacje do
wspomagania nauki i kultury. Wiele centralnych instytucji polonijnych powsta!o na terenie Rzymu.
S# to m.in.: Fundacja imienia Jana Paw!a II, Dom Polski, O&rodek Duszpasterski Corda Cordi,
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Polski Instytut Kultury religijnej, Uniwersytet Polonii +wiata. Nowe instytucje polonijne, nosz#ce
imi% obecnego Ojca +wi%tego, powsta!y równie$ w krajach Europy zachodniej, Australii, USA,
Kanadzie i Ameryce Po!udniowej.
Wa$nym elementem pontyfikatu Jana Paw!a II jest funkcja integracyjna &rodowisk
emigracyjno-polonijnych. Realizuje si% ona w dwojakim wymiarze: wewn%trzno-polonijnym i
zewn%trzno-pa*stwowym. W pierwszym wypadku chodzi o integracj% samych &rodowisk polskich
poszczególnych krajów. Polonia jest wewn%trznie podzielona, co zwi#zane jest z kolejnymi falami
emigracji, m.in. przedwojennej, wojennej i powojennej posolidarno&ciowej. Otó$ Papie$ jest
najwy$szym moralnym autorytetem dla wszystkich Polaków: w kraju i poza jego granicami, co w
istotny sposób przyczynia si% do ich wzajemnej integracji. Najwi%ksze liczebnie zgromadzenia
polonijne mia!y miejsce podczas pielgrzymek papieskich. Ich przygotowanie i zorganizowanie
równie$ wp!ywa na integracj% polskich +rodowisk poszczególnych krajów. Integracyjna rola Papie$a
zaznacza si% równie$ w skali ponadpa*stwowej, mianowicie zach%ca on do wspó!dzia!ania
organizacji polonijnych ró$nych krajów i kontynentów, przemawiaj#c m.in. do Rady Koordynacyjnej
Polonii +wiata.
Integracyjna rola pontyfikatu jest widoczna równie$ w wymiarze spo!eczno-pa*stwowym.
Chodzi mianowicie o integracj% polonijnych &rodowisk z ludno&ci# kraju, który go&cinnie przyj#!
przybyszów. Przemówienia Jana Paw!a II do Polaków nigdy nie proponuj# alternatywy izolacji i
tworzenia narodowego getta, lecz nawo!uje do aktywnej integracji. Jest to jednak mo$liwe tylko przy
zachowaniu &wiadomo&ci w!asnego rodowodu duchowego: narodowego i chrze&cija*skiego.
Aktywna integracja nie jest wyrzekaniem si% polsko&ci, odej&ciem od j%zyka i kultury ojczystej,
deprecjonowaniem narodowej historii. Tylko zachowanie bogactwa narodowej kultury pozwala na
partnersk# twórcz# integracj% grup polonijnych z now# ojczyzn#. Integracja twórcza jest wzajemnym
przenikaniem si% i ubogacaniem kultur ró$nych narodów i grup etnicznych. Polonia przyjmuj#c
wiele w kraju osiedlenia od innych narodowo&ci, mo$e i powinna ubogaca' je w!asn# narodow#
kultur# i prospo!eczn# postaw#.
Zarysowana wielowymiarowa rola Papie$a Jana Paw!a II w $yciu Polonii &wiatowej, cho'
niew#tpliwa, jest trudna do wymiernego okre&lenia. Bli$sza charakterystyka wymaga bada*
psychologiczno-socjologicznych, co nie jest !atwe do zrealizowania. Obecnie mo$na jednak ju$
powiedzie', $e obecno&' Polaka na Stolicy Piotrowej jest niepowtarzaln# szans# dla polskiego
wychod(stwa. Czy jednak szans# nale$ycie wykorzystan# przez spo!eczno&ci emigracyjnopolonijne? Zapewne nie. Wspólnot% duchowo-narodow# z Papie$em Janem Paw!em II, Polonia
mo$e wykorzysta' w ró$nych sektorach swego $ycia: ideowo-religijnym, moralno-formacyjnym,
organizacyjnym, naukowo-kulturowym, patriotycznym. To wszystko jest bardziej jeszcze
programem i zadaniem do zrealizowania ani$eli realnym osi#gni%ciem.
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