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WSPÓŁCZEŚNIE KSIĘŻA WYCHOWANI W ORCHARD LAKE
SĄ BARDZIEJ POTRZEBNI POLONII, NIŻ KIEDYKOLWIEK

Seminarium polskie powstało w Stanach Zjednoczonych, aby kształcić i wychowywać
kapłanów do pracy w duszpasterstwie polonijnym. Głęboko wierzącym emigrantom polskim
potrzebny był swój kapłan, który znał dobrze język polski i tradycje kultywowane w kraju,
do których byli tak bardzo przywiązani. Księża polscy podtrzymywali wiarę naszych
rodaków, co z kolei rodziło nowe powołania kapłańskie. Dzięki tym wzajemnym związkom,
w którym bardzo znaczącą rolę pełniło Polskie Seminarium, tak bardzo bujnie rozwijała się
sieć polskich parafii i z tak wielkim zapałem trwano przy polskich tradycjach.

Wskazując na wielką rolę w rozwoju duszpasterstwa polonijnego bynajmniej nie
pomniejszamy olbrzymich zasług, które wnieśli do niego księża diecezjalni i zakonni
przyjezdni z Polski. To oni to duszpasterstwo zapoczątkowali i stworzyli jego zręby. Ks.
Leopold Moczygemba, franciszkanin ze Śląsaka, założył pierwszą polską parafię w Panna
Maria Texas w 1854 roku, a później był współzałożycielem Seminarium Polskiego w Detroit.
Ks. Józef Dąbrowski pochodzący Żółtanca koło Chełma, uczestnik powstania styczniowego,
wybudował gmach seminaryjny i był jego pierwszym rektorem. Wielu innych księży
obejmowało probostwa w nowo powstających parafiach. Do duszpasterstwa tego z wielkim
zapałem włączyły się zakony, zwłaszcza Zmartwychwstańcy, Franciszkanie, Oblaci i wiele
innych. Tworzyli oni na ziemi amerykańskiej liczne domy zakonne i własne prowincje, a
nawet seminaria duchowne, np. Franciszkanie Konwentualni w 1927 roku założyli
Seminarium pod wezwaniem św. Jacka w Granby, a Franciszkanie Reformaci w 1955 roku
Seminarium Chrystusa Króla w West Chicago. Oba te seminaria dzisiaj już nie istnieją z
braku miejscowych powołań.

Obok wielkiego wkładu do duszpasterstwa polonijnego księży diecezjalnych i
zakonnych, nie można pomijać bardzo znaczącej roli zakonów żeńskich, które zasłużyły się
głównie w szkolnictwie. Dzisiaj upatruje się przyczyny kryzysu szkolnictwa katolickiego
między innymi w kryzysie powołań zakonnych. Siostry nauczycielki zastępowane są
świeckimi, co pociąga za sobą kilkakrotny wzrost wydatków na ich uposażenie. Bardzo wiele
parafii zamyka szkoły z braku odpowiednich środków na ich prowadzenie. Można tutaj
dopatrywać się pewnego łańcucha zazębiających się przyczyn, które w końcowym efekcie
prowadzą do kryzysu powołań, kryzysu szkolnictwa katolickiego, kryzysu dotychczasowych
form duszpasterstwa polonijnego itd. Tak samo jest z powołaniami do zakonów męskich.



Mówiąc o tych przemianach w środowisku polonijnym nie wolno zapominać o
procesach asymilacyjnych oraz kulturowo-społecznych, które powodują rozpad dawnych
skupisk polonijnych oraz bardzo wyraźny kryzys dawnych form duszpasterstwa polonijnego
w oparciu o system polskich parafii. Są to zjawiska bardzo złożone. Wskazujemy na nie, jako
na tło do zagadnienia, które zasygnalizowaliśmy w tytule artykułu.

W dawnych polskich parafiach mógł pracować niemal każdy ksiądz z Polski bez
specjalnego przygotowania. Twierdzenie to można uzasadnić na przykładzie wielu różnych
opracowań, np. badań Józefa Chałasińskiego, które przeprowadził w okresie
międzywojennym w Południowym Chicago. Podstawową tendencją emigracji polskiej do
czasów drugiej Wojny Światowej, a także i w pierwszych latach powojennych było
podążanie do "swoich". To powodowało powstawanie zwartych skupisk polonijnych, w
których funkcjonowały polskie parafie. Wprawdzie stale następował odpływ młodzieży i
jednostek bardziej prężnych z tych środowisk, ale był on rekompensowany nową emigracją,
która sprzyjała utrwalaniu się stanu poprzedniego nie tylko w zakresie ilościowym, ale także
szeroko rozumianej "polskości". Rozpad tej formy osadnictwa polskiego i zarazem przewaga
przeciwnej tendencji do tzw. "rozpraszania się" Polonii, zaznacza się już w latach
sześćdziesiątych i nasila się w latach następnych. Dzisiaj można już mówić o bardzo
głębokim kryzysie tego dawnego stylu życia Polonii i dawnych jej struktur. To dotyczy także
polskich parafii, które wyludniają się i starzeją, a w konsekwencji wiele z nich jest
zamykanych. W pozostałych widać daleko posunięte procesy integracyjne i asymilacyjne.

Czy z tego powodu należy rozpaczać lub poszukiwać winnych? Wydaje się, że nie.
Są to naturalne procesy rozwoju i przystosowania kolejnych generacji Polonii. Wniosek taki
potwierdzają badania porównawcze nad asymilacja różnych grup etnicznych. Mówią one,
że Polacy są wystarczająco zintegrowani w ogółem społeczeństwa amerykańskiego, lecz nie
są zdepolonizowani. Potwierdzają to także wyniki spisu ludności, które mówią o stałym
wzroście liczebności Polonii. Według rocznika statystycznego z 1970 roku nie przekraczała
ona 6 miln, w 1980 roku do polskiego pochodzenia przyznało się już pond 8 miln, a w 1990
roku liczba ta wynosi ok. 9.5 miliona. Jest to wielki wzrost liczbowy. Należy jednak przy tym
pamiętać, że inne jest dzisiaj kryterium przynależności do polskiej grupy etnicznej. Nie jest
to tylko    kryterium pochodzenia, które dla dalszych pokoleń może być wielorakie na skutek
amalgamacji małżeństwa, lecz także kryterium symboliczne. Dla niektórych może to być
pewien "generalny stan świadomości" lub "poczucia tożsamości" z polską grupą etniczną.

W obecnej sytuacji, przy tak wielkim zróżnicowaniu Polonii pod względem więzi z
polską grupą etniczną i tym samym stosunku do dziedzictwa kulturowego starego kraju,
praca księdza polskiego wymaga bardzo specjalistycznego przygotowania. Przede wszystkim
konieczna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Bez niej, ksiądz skazany jest na
pracę tylko z emigrantami urodzonymi w kraju lub z pokoleniem ludzi starszych, którzy



chociaż urodzeni na emigracji, to jednak w dużym stopniu znają język polski. Poza jego
zasięgiem duszpasterskim pozostanie młodzież i dzieci, a więc przyszłość każdej wspólnoty.

Oprócz znajomości języka, jeszcze ważniejsza wydaje się dzisiaj potrzeba znajomości
kultury i mentalności tutejszych ludzi. Według rocznika z 1990 roku pierwsze pokolenie
Polonii wynosi około 400 tys. osób, a pozostałe 9 miln, to są już dalsze pokolenia, które
oczekują nieco innego podejścia duszpasterskiego, innych metod i środków. Podstawową
przecież zasadą dusz-pasterską jest głoszenie Ewangelii w oparciu o kulturę danego narodu.
Duszpasterstwo polonijne jest sprawowane na pograniczu dwóch kultur, polskiej i
amerykańskiej. Stąt też nie można przenosić do tego duszpasterstwa metod bezpośrednio z
Polski, ani też kierować się tutejszymi wskazaniami z zupełnym ignorowaniem polskiego
dziedzictwa kulturowego. Przyswojenie sobie tutejszej kultury jest procesem o wiele
dłuższym i trudniejszym, niż nauczenie się języka angielskiego. Z tego względu bardzo
trudno jest księżom z Polski bez specjalnego przygotowania efektywnie pracować nawet w
najbardziej tradycyjnych polskich parafiach.

Ponadto wiele polskich parafii dzisiaj upada lub otwierają się na inne społeczności,
co z kolei powoduje ich przyśpieszoną asymilację. Tracą typowo polski charakter stając się
bardziej podobne do parafii amerykańskich niż stylu duszpasterstwa prowadzonego w Polsce.
W nowych dzielnicach podmiejskich, do których często przenoszą się Polacy, często nie ma
polskich parafii ani kościołów. Z konieczności przynależą więc do parafii terytorialnych,
wielonarodowościo-wych. Tych naszych rodaków może objąć duszpasterstwo polonijne
prowadzone tylko w nowej formie, tzn. poprzez tworzenie ośrodków tego duszpasterstwa w
ramach stuktury parafii terytorialnych. Praca księdza z Polski w parafii typowo
amerykańskiej i dodatkowo zajmowanie się polską grupą etniczną jest jeszcze trudniejsza.
Mogą podołać tym wymaganiom tylko jednostki wybitne lub ci, którzy przeszli specjalne
przygotowanie.

Na tle powyższych stwierdzeń widać, jak bardzo ważne zadanie stoi dzisiaj do
spełnienia przed Seminarium Polskim w Orchard Lake. Polonia liczebnie nie maleje, lecz
bardzo wyraźnie wzrasta. Załamuje się dawny system sieci polskich parafii i oparty na nim
model duszpasterstwa polonijnego. Kryzys powołań kapłańskich i zakonnych sprawia
wzrastający brak księży polskich oraz stałe ograniczanie pracy zakonów w różnych formach
na rzecz Polonii. Ponadto bardzo trudne jest dzisiaj angażowanie do pracy w duszpasterskiej
księży bezpośrednio z Polski. Zbyt duże są dzisiaj różnice kulturowe i sposoby prowadzenia
duszpasterstwa, aby tacy księża, bez specjalnego przygotowania mogli podejmować prace
w parafiach polskich, których z każdym rokiem jest coraz to mniej. Łatwiejsze jest
uzupełnianie składu osobowego księży w ramach poszczególnych zakonów, które prowadzą
parafie, czy inne w innej formie opiekują się naszymi rodakami. To jest jednak wycinek tylko
tego duszpasterstwa. Zasygnalizowaliśmy powyżej, że na skutek przemian kulturowo-



społecznych nie jest możliwe zupełne zahamowanie upadku starych parafii, a do tworzenia
nowych nikt nie ma zbyt wielkiego zapału, tzn. ani Polonia, ani amerykańska hierarchia
kościelna. Powstają co najwyżej od czasu do czasu misje polskie, które głównie nastawione
są na duszpasterstwo wśród emigrantów najnowszych, a tych w stosunku do całej Polonii jest
tylko niewielka część. Ożywienie więc duszpasterstwa polonijnego i utrzymanie
dotychczasowego zakresu, a nawet jego powiększenie, jest możliwe dzisiaj w ramach ogólnej
struktury duszpasterskiej, w oparciu o parafie terytorialne. Potrzeba tylko dostatecznej ilości
księży polskich dobrze przygotowanych do podjęcia takiej pracy. Takich księży jest w stanie
przygotowywać Polskie Seminarium w Orchard Lake.

Wychowankowie z Orchard Lake mogą podejmować pracę w dowolnej diecezji na
terenie całych Stanów Zjednoczonych. Biskup przyjmując ich, może ich posłać do pracy tam,
gdzie są najbardziej potrzebni. Mogą to być polskie parafie, o ile takie istnieją, lub też mogą
otrzymać specjalne polecenie, aby przynależąc do konkretnej parafii amerykańskiej, zajęli
się duszpasterstwem polonijnym w danym mieście lub regionie. Przykładów takich
rozwiązań można podawać coraz to więcej. Seminarium w Orchard Lake jest więc dzisiaj
jeszcze bardziej potrzebne Polonii, niż dawniej, gdy to w duszpasterstwie polonijnym mógł
pracować niemal każdy ksiądz z Polski bez specjalnego przygotowania.

Seminarium w Orchard Lake może pełnić dzisiaj dwie funkcje, pierwsza dotyczyłaby
kształcenia i przygotowywania młodzieży do kapłaństwa, a druga obejmowałaby
specjalistyczne przygotowanie księży z Polski do pracy we "współczesnym" duszpasterstwie
polonijnym. Możliwości tego Seminarium powinny być dostrzeżone i wykorzystane przez
oba Kościoły lokalne, tzn. w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Przymykanie oczu teraz, gdy
wszystko jeszcze jakoś funkcjonuje, może bardzo drogo kosztować w przyszłości, gdy już
niewiele będzie do uratowania. Przestroga ta jest uzasadniona w kontekście wyników badań
i prognoz socjologicznych, które mówią, że o ile w dziedzinie powołań nic się nie zmieni,
to do 2000 roku liczba księży czynnie zaangażowanych w duszpasterstwie zmniejszy się o
połowę. To dotyczy także duszpasterstwa polonijnego i księży polskich. Wygląda to
tragicznie przy tak wielkim wzroście liczbowym Polonii w Stanach Zjednoczonych w
ostatnich latach. Są to "znaki czasu", które winniśmy dostrzec i na nie odpowiedzieć, aby
mieć spokojne sumienie i być w porządku zarówno wobec Boga, jak i wielkich rzesz naszych
rodaków przebywających na emigracji, którzy czują więź i przywiązanie do Ojczyzny,
Polski.


