
   LIST OTWARTY POLSKO-AMERYKAŃSKICH BISKUPÓW DO POLONII 

   „Każda emigracja z Polski przynosiła ze sobą nowe bogactwo wartości, ale także i nowe problemy. Były i 
nadal istnieją przypadki szkodliwych podziałów, nawet rozłamów, które utrudniały Polonii odegranie większej 
roli w życiu duchowym, religijnym społecznym i politycznym w Stanach Zjednoczonych.." Papież Jan Paweł II w 
Hamtramk 

     W filmie, „Karol, człowiek, który został papieżem”, widzimy młodą kobietę, która należy do kręgu młodych, 
studenckich przyjaciół księdza Karola Wojtyły. Jest zrozpaczona,  gdyż wraz z mężem zmuszona jest uciekać z 
Polski, ze względu na prześladowania przez władze komunistyczne. Ksiądz Wojtyła pociesza ją mówiąc mówi, 
że gdziekolwiek będziesz, nadal pozostaniesz Polką. 

      W duchu Wielkiej Nocy my, biskupi amerykańscy polskiego pochodzenia, pragniemy  zanieść pokój i 
radość płynące ze Zmartwychwstania Chrystusa do wszystkich katolików polskiego pochodzenia: Wesołego 
Alleluja! Zwracamy się do Was w duchu solidarności, aby naświetlić kilka wydarzeń, które będą miały miejsce 
w tym roku, oraz podkreślić ich wpływ na życie Polonii w Ameryce.  

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia  

       Przeżywamy obecnie nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzi, w czasie którego uwaga wszystkich 
katolików skupia się na niezgłębionej tajemnicy Boga. Wielu katolików ożywiło swoje praktyki religijne takie 
jak uczestnictwo we Mszach św. w ciągu tygodnia, i podjęło pielgrzymki do wyznaczonych kościołów. Dla 
tych, którzy nie mogą przejść przez Święte Drzwi w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, lokalne kościoły w 
Stanach Zjednoczonych zostały wyznaczone jako miejsca pielgrzymkowe, a pośród niech wiele takich, które 
stale są nawiedzane przez naszą polską społeczność. Również obchody Światowego Dnia Młodzieży w 
Krakowie zgromadzą setki tysięcy pielgrzymów na ziemi naszych Ojców, w tym wielu młodych ludzi z rodzin 
polsko-amerykańskich, którzy podejmą podróż na spotkanie z Ojcem Świętym, ale także by odczuć atmosferę 
kraju, gdzie ich przodkowie wzrastali w kulturze przyjaznej dla wiary katolickiej. Jubileuszowy Rok 
Miłosierdzia to czas dla polskich chrześcijan i chrześcijan na całym świecie, aby otworzyć serca na  Bożą łaskę 
i powracać do korzeni swojej wiary. 

Rocznica Chrztu Polski 

      Rok Miłosierdzia przypada w czasie 1050-tej rocznicy Chrztu Polski (AD 966), kiedy to książę Mieszko I, 
władca plemienia Polan, z całym swym dworem przyjął chrześcijaństwo. Od tego wydarzenia, Polska stała się 
nowym narodem, weszła w krąg nowej cywilizacji łacińskiej i rozwinęła nową tożsamość chrześcijańską. 
Pierwsi misjonarze przyczynili się do chrystianizacji kraju. Po raz pierwszy krzyż został wzniesiony na 
rozległych terenach, jako znak nowego początku. Od tego czasu sakrament chrztu i krzyż były widocznymi 
znakami Bożego błogosławieństwa dla wszystkich satnow-królów, rycerzy i chłopów. Na miejsce dawnych 
świątyń pogańskich budowane były kościoły i klasztory, aby szerzyć światło wiary i nową nadzieję na terenie 
całego kraju. Przez wieki Polska wypracowała  unikalną duchowość, silną wiarę i całkowite zaufanie  
Chrystusowi i jego Kościołowi, a wiara stała się  forma zycia  i kultura codziennego bycia.. Dzisiaj, głęboka 
wiara w Eucharystię, częste uczestnictwo w sakramencie pokuty i nabożeństwo do Matki Bożej są wymownymi 
przykładami, jak ta wiara przejawia się w codziennych praktykach religijnych. Rocznicę przyjęcia Chrztu, 
Kościół w Polsce będzie celebrował w Gnieźnie. Z tej okazji odbędzie się również wiele uroczystości 
diecezjalnych i parafialnych. 

 



Co to oznacza dla polskich katolików żyjących w USA? 

       Polonia, która jest integralną częścią Narodu Polskiego, będzie świętować to przełomowe wydarzenie w 
Orchard Lake w środę, 22 czerwca 2016 roku  Mszą św. w obecności wielu kapłanów, biskupów, i świeckich. 
To wyjątkowe wydarzenie stawia ważne pytanie: jak wywiązujemy się z naszych przyrzeczeń chrzcielnych w 
wielokulturowym i świeckim społeczeństwie. Poprzednie pokolenia były dla nas żywym świadectwem wiary, 
wspierając misję Kościoła i głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa słowem i czynami. Duch współpracy 
między pasterzami i wiernymi zaowocował także powstaniem wspaniałych kościołów, szkół katolickich, 
klasztorów itp. Odważna praca misyjna pierwszej generacji naszych przodków, ich wiara i hojność stworzyła 
imponującą historię sukcesu Polonii w naszym kraju. Jako członkowie Polonii powinniśmy kontynuować i 
pielęgnowanie piękne tradycje ustanowionych przez naszych ojców, nawet gdy stajemy przed  nwymi 
wyzwaniami ale tez mamy inne możliwości, niż nasi rodzice. Zachęcamy do uczestnictwa w obchodach tej 
rocznicy w swoich lokalnych wspólnotach i zachęcamy do refleksji nad tym, kim jesteśmy i jakie jest znaczenie 
naszego chrztu dla naszego pokolenia. 

15 października 2016 - Narodowy Dzień Jana Pawła II w Waszyngtonie 

      W dniu 15 października 2016 r., w imieniu Polonii Stanów Zjednoczonych, z okazji rocznicy wyboru na 
papieża św. Jana Pawła II, odbędzie się pielgrzymka do Sanktuarium Jana Pawła II w Waszyngtonie. Jest to już 
druga taka, ogólnokrajowa uroczystość, której celem jest podtrzymanie  pamięci o Janie Pawle II dla przyszłych 
pokoleń polsko-amerykańskich katolików. Jest to również okazja do ponownego wspominania Jego 
pontyfikatu, który w imponujący sposób jest ukazany w Jego Sanktuarium w Waszyngtonie. Przybywający 
wierni mogą tam ofiarować swoje modlitwy w intencjach osobistych, rodzinnych i całej Polonii.  

     Pielgrzymi w Rzymie nieustannie przybywają do ołtarza w Bazylice Świętego Piotra, aby tam zanosić swoje 
modlitwy. Chcąc stworzyć dla Polonii możliwość odnowienia życia duchowego, a następnie wzmocnić jej 
wiarę, został zaprojektowany specjalny tryptyk Jana Pawła II, który obecnie odbywa pielgrzymkę z relikwiami 
Jana Pawła II do polonijnych parafii w całym kraju. Nasze pokolenie miało przywilej bycia świadkami 
charyzmatycznego pontyfikatu Papieża Polaka, Jana Pawła II, który miał ogromny wpływ na Kościół 
powszechny i cały świat, zatem Polonia ma obowiązek przekazywania  jego spuścizny na dalsze pokolenia. 

Pięćdziesiąta Rocznica Polskiej Kaplicy  

     W tym roku będziemy również obchodzić 50-lecie powstania polskiej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 
w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Kaplica została poświęcona w 1966 
roku z okazji tysiąclecia chrztu narodu polskiego. Była kilkakrotnie odnawiana dzięki hojności polsko-
amerykańskich biskupów, duchowieństwa i Polonii. Obecnie ta kaplica jest żywym świadectwem szczególnego 
szacunku, oddania i czci, które Polacy mają dla Matki Bożej. 

     To nie przypadek, że pierwszy polski hymn z XI wieku, Bogurodzica, został poświęcony Matce 
Najświętszej. Pierwsza polska stała osada w USA, Panna Maria w Teksasie, utworzona w 1854 roku, została 
nazwana na cześć Matki Boskiej a założona w niej parafia wzniesiona pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia. Charakterystyczne są dla polsko-amerykańskiej duchowości maryjnej, w całym kraju, nabożeństwa 
majowe, Różaniec w październiku i Koronacja Matki Bożej. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 
Doylestown, w Pensylwanii jest wyraźną oznaką maryjnej duchowości Polonii. Papież Jan Paweł II miał 
szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej i w każdym kraju, który odwiedzał, zawsze celebrował Mszę 
św. w sanktuariach maryjnych. W wielu domach obok krzyża, znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 



Chcemy zachęcić Was do utrzymania i przeżywania nabożeństwa do Matki Najświętszej, która prowadzi nas do 
Chrystusa. 

Przemyślenia końcowe 

       Polonia nie jest odosobnioną, niezależną grupą, lecz jest częścią społeczeństwa amerykańskiego i podlega 
wpływowi zmian gospodarczych, kulturalnych i religijnych zachodzących w tym kraju. Propagowanie kultury 
świeckiej, obojętność, relatywizm i źle pojęte poczucie wolności mają negatywny wpływ na całe 
społeczeństwo, w tym także i na Polonię. Święty Jan Paweł II podczas wizyty w archidiecezji Detroit 
stwierdził: "Zawsze istnieje kwestia integracji, która ma podwójną konotację: – ważne jest, aby wiedzieć o 
rosnącej świadomości i dojrzałości Polonii samej w sobie i integracji Polonii w stosunku do kraju, w którym 
obecnie mieszkacie. Im bardziej jesteście świadomi swojej tożsamości, duchowości, historii i tradycji 
chrześcijańskiej, z których wasi przodkowie pochodzili i w których wyrastaliście, tym lepiej będziecie służyć 
swojej nowej ojczyźnie, i pomnażać wspólne dobro Ameryki. " 

     Główne rocznice i uroczystości tego roku dostarczają katolikom polskiego pochodzenia możliwości do 
zrewidowania postaw i wysiłków zmierzających do pogłębienia naszej wiary i miłości do Boga i Jego Kościoła. 
W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, poszukujemy inspiracji i siły u naszych przodków, pragnąc odnowić 
ducha ewangelizacji, wzmocnić naszą katolicką tożsamość i dumę z naszego dziedzictwa kulturowego i 
religijnego. Millenijne obchody chrześcijaństwaw Polsce w 1966 roku zostały poprzedzone dziewięcioletnią  
"Wielką Nowenną", pod hasłem: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom”.     
Niech pięćdziesiąt lat później, ten sam temat poprowadzi nasze programy duszpasterskie. Zachęcamy 
wszystkich członków naszej polsko-amerykańskiej społeczności do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych i 
kulturalnych, i zapisania w ten sposób osobistego rozdziału w historii naszego pokolenia nie tylko piórem, ale 
także sercem i czynem. 

    Odnowieni w wierze w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia możemy odkrywać na nowo nasze korzenie,  gdy 
jako " nowi misjonarze"  dzielimy się z innymi radością Ewangelii. W tym trudnym, wymagającym pracy, 
misyjnym głoszeniu Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, udzielamy naszego braterskiego błogosławieństwa. 

Kardynał, Arcybiskupi i Biskupi Polonijni 

  

 

 


