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Pierwotna misja seminarium nadal aktualna

 Przemiany kulturowo-społeczne, które nieustannie zachodzą w każdym społeczeństwie, 
pociągają za sobą wiele zmian w różnych dziedzinach życia i aktywności ludzkiej. Stąd też 
wiele instytucji społecznych musi nieustannie się reformować i dostosowywać swój program 
do oczekiwań i zmieniających się okoliczności. Nie świadczy to o konformizmie lub koniun- 
kturalizmie tych instytucji, lecz jest wyrazem mądrego kierowania nimi tak, aby mogły jak 
najlepiej służyć społeczeństwu.
 W podobnej sytuacji znajduje się seminarium polskie w Orchard Lake, które powstało 
w 1885 roku, gdy Polonia amerykańska była inna, mniej zróżnicowana kulturowo i społecz- 
nie. Przede wszystkim mniej była rozproszona terytorialnie, żyjąc głównie we własnych 
skupiskach, co ułatwiało jej tworzenie własnych, polskich parafii. Sprzyjał temu także etno-
centryzm, bardzo wtedy rozpowszechniony. Silniejsza była też więź z własną grupą etniczną, 
ponieważ Polonia była wtedy mniej zróżnicowana pokoleniowo, niż obecnie. Wtedy też jej 
oczekiwania pod adresem duszpasterstwa polonijnego były bardziej konkretne i jasno for-
mułowane. Stąd i misja seminarium polskiego mogła być jasno i zwięźle artykułowana, nie 
budząc żadnych wątpliwości interpretacyjnych lub zastrzeżeń.
 Obecnie, gdy obserwujemy daleko posunięte procesy integracyjne Polonii z ogółem 
społeczeństwa amerykańskiego oraz analogiczną sytuację w sferze posługi duszpasterskiej, 
pierwotna misja seminarium wymaga ponownego przemyślenia i wyrażenia w nowej formie 
uwzględniającej obecne uwarunkowania. Przede wszystkim należy ustalić, jakie są dzisiaj 
oczekiwania Polonii w stosunku do duszpasterstwa polonijnego i jak na te oczekiwania może 
odpowiedzieć Seminarium w Orchard Lake. Należy przy tym pamiętać o potrzebach i oczeki-
waniach Kościoła w Stanach Zjednoczonych, którego duszpasterstwo polonijne jest integralną 
częścią. Nie może też zabraknąć odniesienia do Kościoła w Polsce, z którym Seminarium i 
Polonia pragnie utrzymywać żywe więzi oraz od którego oczekuje wsparcia, głównie w dzie- 
dzinie powołań kapłańskich.
     Oczekiwania Polonii pod adresem duszpasterstwa polonijnego są obecnie bardzo różne, 
od posługi świadczonej przez polskich kapłanów i na wzór duszpasterstwa prowadzonego w 
kraju, głównie wśród pierwszego pokolenia i emigracji sezonowej, do posługi “zintegrowanej”, 
uwzględniającej polskie i amerykańskie tradycje oraz świadczonej przez polsko-amerykań- 
skich księży. Znaczna też część Polonii, zwłaszcza z kolejnych generacji, przynależy już do 
parafii amerykańskich i zadowala się pewnymi  tylko wzmiankami o polskich zwyczajach lub 
tradycjach. Podobnie wygląda rola i znaczenie języka polskiego w duszpasterstwie i liturgii. W 
pewnych tylko miastach i niektórych dzielnicach tradycyjnie polskich utrzymują się i prężnie 
działają polskie parafie. W innych, obserwujemy szybko postępujący proces starzenia się i 
wyludniania, co w konsekwencji prowadzi do ich zamykania lub łączenia z innymi, nie zawsze 
polskimi. O ile w przeszłości było w Stanach Zjednoczonych około 800 polskich parafii, o tyle 
obecnie jest ich mniej niż połowa i zjawisko to wydaje się przybierać na sile. Ponadto duszpas-
terstwo w nich prowadzone traci typowo polski charakter na rzecz integracji z duszpasterstwem 
miejscowym. Widać to najbardziej na przykładzie języka polskiego w liturgii i duszpasterstwie.
 Według założeń ks. Józefa Dąbrowskiego, założyciela Seminarium, miało ono przy-
gotowywać młodzież polonijną do kapłaństwa i pracy w polskich parafiach. Jego zdaniem 
wychowankowie mieli być “polskiego pochodzenia, pobożni, roztropni i dobrze znający 
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swoje stanowisko. Powinni także dobrze znać język polski oraz polskie zwyczaje i trady-
cje religijne”. Wymagano od nich także dobrej znajomości języka angielskiego i kultury 
amerykańskiej. Mimo iż w różnych okresach ulegał pewnym modyfikacjom program formacji 
seminaryjnej, bądź to na rzecz formacji bardziej “pro polskiej” lub “pro amerykańskiej”, to 
jednak nigdy nie zanegowano jej podstawowych założeń, czyli dążenia do integracji kultury 
polskiej, amerykańskiej i katolickiej. Tak przygotowani do pracy duszpasterskiej wychowan-
kowie seminarium, byli wśród naszych rodaków “ostoją polskości” oraz dobrymi przywódca-
mi w integracji z tutejszym społeczeństwem i jego kulturą. Znawcy dziejów Polonii mówią, 
że “gdyby to seminarium nie istniało, to z pewnością inna byłaby dzisiaj Polonia”. Dzięki 
wychowankom seminarium i szkół w Orchard Lake, zarówno duchownym jak i świeckim, 
Polonia mogła skutecznie opierać się procesom asymilacyjnym i zachować nie tylko wiarę, 
ale także swoją tożsamość.
 Wydaje się, że podobne oczekiwania Polonii i Kościoła w Stanach Zjednoczonych wo-
bec Seminarium Polskim w Orchard Lake są i dzisiaj. Kontynuacja pierwotnej misji wcale nie 
oznacza, że Seminarium nie może rozszerzyć swych zadań, bardziej związanych z potrzebami 
duszpasterstwa ogólnego. Zresztą i w przeszłości realizację podstawowej misji nie traktowa-
no w kategoriach wyłączności. Zawsze byli przyjmowani do seminarium kandydaci z różnych 
narodowości. Nigdy nie stosowano ograniczeń ze względu na ich pochodzenie. Seminarium 
też nie decydowało, gdzie  mają pracować ich wychowankowie. Te sprawy zawsze były w 
gestii poszczególnych biskupów, którzy swobodnie mogli kierować wychowanków z Orchard 
Lake tam, gdzie mieli największe potrzeby. Ponieważ byli wszechstronnie przygotowani, 
dlatego mogli podejmować pracę w każdej parafii, do której zostali posłani. Nie jest to więc 
nic nowego dla Seminarium, chociaż obecnie wszechstronna formacja wydaje się szczegól-
nie ważna, w kontekście obecnych przemian i daleko posuniętej integracji duszpasterstwa 
polonijnego z duszpasterstwem ogólnym.
 Biorąc pod uwagę obecne realia Polonii i Kościoła w Stanach Zjednoczonych, można 
nawet powiedzieć, że Seminarium Polskie w Orchard Lake jest jej dzisiaj bardziej potrzebne 
Kościołowi i Polonii w Stanach Zjednoczonych niż kiedykolwiek przedtem. Dawniej w 
polskich parafiach mogli pracować księża z Polski nawet bez specjalnego przygotowania 
pastoralnego. Dzisiaj wydaje się to zupełnie niemożliwe. Ponadto bardzo duża część obec-
nej Polonii amerykańskiej nie należy już do polskich parafii, lecz korzysta z posługi parafii 
wieloetnicznych, amerykańskich. Wychowankowie z Orchard Lake pracujący w tych para-
fiach mogą służyć swoim rodakom w zależności od ich potrzeb duchowych. Jest to szcze-
gólnie ważne obecnie, przy dużej ruchliwości i ciągłym przemieszczaniu się Polonii. Stare 
polskie kościoły pozostają, natomiast polski kapłan może swobodnie podążać za swoimi 
rodakami i organizować dla nich duszpasterstwo w nowym miejscu ich zamieszkania, nie 
koniecznie organizując własną, polską parafię.
 Na potrzebę kontynuacji misji Seminarium wskazuje także liczebność Polonii 
amerykańskiej. Według spisu ludności, w 1990 roku zamieszkiwało w Stanach Zjedno- 
czonych 9 366 106  obywateli, którzy przyznali się do polskiego pochodzenia. Szacunkowo 
określa się, że Polonia amerykańska liczy od 10-12 milionów.
Ponadto, badania naukowe mówią, że “Polonia jest dostatecznie zintegrowana z ogółem 
społeczeństwa amerykańskiego, ale nie zdepolonizowana”, z czego można wnosić, że nadal 
potrzebuje swoich duszpasterzy i tym samym także swojego Seminarium, które najlepiej 
potrafi spełnić jej oczekiwania.
 Do wierności pierwotnej misji zobowiązuje również fakt, iż powstało ono dzięki 
staraniom Polonii i przez nią głównie jest utrzymywane. Zmiana misji wymaga, więc jej 
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przyzwolenia. Grozi też utratą tożsamości i racji bytu. Misja bowiem należy do czynników 
konstytutywnych każdej instytucji, ponieważ określa jej cel i nadaje sens jej  istnienia.
 Podstawowej misji seminarium nie podważa też kryzys powołań i brak kandydatów 
ze środowisk polonijnych. Według pierwotnych założeń miało ono bazować głównie na 
powołaniach wywodzących się z polskich rodzin. Oczekiwano przy tym, że dużą pomoc w 
rekrutacji studentów będą okazywać księża polskiego pochodzenia oraz biskupi tych diecezji, 
którzy mają u siebie liczną Polonię. Ta idealna koncepcja tylko częściowo była realizowana 
i to nie przez wszystkie diecezje. Ostatnio kryzys powołań kapłańskich w Ameryce sprawił, 
że w naszym seminarium nie ma kandydatów miejscowych. Są tylko klerycy z Polski. Na 
tej podstawie niektórzy mówią, że skoro Polonia nie ma własnych powołań,  to tym samym 
Seminarium w Orchard Lake utraciło sens dalszego istnienia i powinno być zamknięte. Zapo-
mina się przy tym o szczególnej wartości, jaką jest jego lokalizacja. Położone jest w kraju, 
w którym mają pracować przyszli księża. To, że pochodzą z Polski i tam odbywają część 
formacji seminaryjnej, też jest wielką zaletą, bo w ten sposób poznają dziedzictwo Kościoła 
w kraju ojczystym, które później mogą wykorzystywać w duszpasterstwie tutejszym. Tak 
więc klerycy z Polski nie tylko nie podważają podstawowej misji Seminarium, lecz nawet 
dostarczają argumentów o potrzebie jej kontynuacji.
 Wyjątkową rolę i misję seminarium w Orchard Lake zauważyły i podkreśliły w swych 
protokółach obie komisje wizytacyjne, akredytacyjna ATS (24-27 października, 1999) oraz z 
ramienia Episkopatu Amerykańskiego (8-13 lutego, 2000). Wskazały też na potrzebę dyskusji 
i nowego spojrzenia na obecne zadania Seminarium w świetle pierwotnych założeń. A więc 
pogłębienia znaczenia pierwotnej misji, a nie jej zmiany.
 Papież Jan Paweł II przemawiając w 1987 roku do Polonii w Hamtramck powiedział o 
seminarium w Orchard Lake, że “zawsze starało się ono odczytywać znaki czasu Kościoła”. 
Powinniśmy to czynić nieustannie, aby na bieżąco odpowiadać na potrzeby Kościoła i 
zapewnienia odpowiedniej opieki duszpasterskiej emigrantom.
 Kościół dostrzega złożoną rzeczywistość, w której żyją migranci, dlatego poleca, aby 
były tworzone seminaria specjalistyczne, które potrafią przygotować alumnów do pracy wśród 
nich. Seminarium w Orchard Lake spełnia te wymagania, dlatego nadal jest potrzebne. Pier-
wotnej misji Seminarium, nie należy dzisiaj zacieśniać do parafii polonijnych, czy też innych 
form duszpasterstwa polonijnego sprawowanego w opozycji lub izolacji od duszpasterstwa 
ogólnego. Duszpasterstwo migrantów, mimo iż ma swoją specyfikę i swoje struktury, to jed-
nak zawsze pozostaje częścią ogólnego duszpasterstwa Kościoła lokalnego.
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The original mission of the Seminary in Orchard Lake is still valid

"SS. Cyril and Methodius Seminary, a part of the Orchard Lake Schools complex, 
has as its primary mission the preparation of men for the Roman Catholic priesthood. 
Its specific orientation is toward ministry primarily, though not exclusively, to Polish 
American Catholics. As such, the Seminary, as it continues the second centenary of its 
existence, shares in the mission of Jesus and the Church in a distinctive way.
In addition, the Seminary offers its resources for the theological and ministerial forma-
tion of men and women to enable them to serve the Church in its mission of renewal.
Deeply rooted in tri-cultural tradition— Catholic, American, and Polish, SS. Cyril and 
Methodius Seminary is committed to preserving, enriching, and transmitting this her-
itage. The Seminary seeks to develop in its student’s sensitivity to and respect for the 
multicultural and pluralistic character of God's people and to prepare them adequately 
for ministry in their own communities and in the whole Church."

Catalogue 1997-2000
 
 The socio-cultural transformations, which occur continually in every society, evoke 
many changes in various spheres of human life and activity. As a result many social institu-
tions must continually revise and adapt their programs to the new expectations and changing 
circumstances. This does not indicate conformism or co- enculturation of these institutions, 
but rather is a sign of wise direction in order to make them serve society to the best of their 
ability.
 The Polish seminary in Orchard Lake finds itself in a similar situation. It was founded 
some 115 years ago. At that time the American Polonia was different, less differentiated both 
culturally and socially. Above all, Polonia was less dispersed territorially, living mainly in 
concentrated areas, a fact which facilitated the formation of Polish parishes. Also favorable 
was the widespread attitude of ethnocentrism. Ties with one's own ethnic group were also 
stronger since Polonia was less differentiated generationally than at present. As a result, ex-
pectations of Polonian pastoral ministry were more concrete and clearly expressed. Hence, 
the mission of the Polish seminary could be formulated clearly and briefly, without arousing 
any doubts or reservations in interpretation.
 At present, we are observing a far advanced process of integration of Polonia into the 
mainstream of American society, and an analogous situation in the area of priestly ministry. 
This reality demands a new rethinking of the original mission of the seminary and its expres-
sion in a new form, which would take into account the present sociocultural circumstances 
of Polonia and the Church in the United States. Above all, it is necessary to determine what 
are the present expectations of Polonia in regard do pastoral ministry.
 Having answered this question, it will be possible to decide what are the tasks and the 
role that the Polish seminary in Orchard Lake is to fulfill today and to articulate its mission 
anew. At the same time it is necessary to recognize the needs and expectations of the Church 
in the United States, of which Polonian pastoral ministry is an integral part. One also cannot 
neglect to refer to the Church in Poland, with whom both the seminary and Polonia wish 
to maintain living ties and from whom support is expected, mainly in the sphere of priestly 
vocations.
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 The hopes of Polonia regarding priestly ministry are at present very diverse, ranging 
from ministry offered by Polish priests and modeled on the services given in Poland, mainly 
for persons of the first generation or seasonal immigrants, and extending to an "integrated" 
ministry, which takes into account Polish and American traditions and provided by Pol-
ish-American priests. Many Polish immigrants, especially those of successive generations, 
already belong to American parishes and are satisfied merely with occasional references to 
Polish customs and traditions. The same is true regarding the role and meaning of the Polish 
language in ministry and liturgy. One can similarly describe the desires of the Polonia in 
reference to Polish parishes. In some cities and traditionally Polish regions, Polish parishes 
have survived and have vibrant community life. Elsewhere mainly because of the mobility 
of the Polish people, the parishes are aging, losing parishioners, or are being closed. It is 
estimated at this time that of the 800¬900 Polish parishes that existed in the United States, 
there remain at present at most one half, this phenomenon seems to be gaining momentum. 
Moreover, the process of their assimilation is being greatly advanced, either through mixed 
marriages or their openness to local residents.
 Since the expectations of Polonia and Polonian priestly ministry are so greatly diverse, 
the mission of the Polish seminary in Orchard Lake ought to reflect that reality. Fr. Joseph 
Dabrowski, the founder of the seminary, intended the institution to prepare the youth of Po-
lonia for priesthood and for ministry in Polish parishes. In his opinion, the candidates were 
to be "of Polish ancestry, pious, prudent and well aware of their position. They also should 
be well acquainted with the Polish language and Polish customs and religious traditions." In 
addition, they were required to know the English language and American culture. Despite the 
fact that at different times the seminary formation program underwent some revisions either 
in favor of greater "pro-Polish" or "pro-American" formation, yet it never abandoned its basic 
principles, namely, to aim toward integration of the Polish, American and Catholic cultures. 
Prepared in this manner for priestly ministry, seminary alumni became in the midst of our 
Polonia "a bastion of Polish culture" and good leaders toward integration with this country's 
society and culture. Scholars of polonian history say, that "if this seminary did not exist, it 
is certain that today's Polonia would be different." Thanks to the alumni of the seminary and 
the Orchard Lake schools, both clerical and lay, Polonia was able to successfully withstand 
the processes of assimilation and to preserve not only its faith, but also its identity.
 A similar role awaits the Polish seminary in Orchard Lake also at present. Continuation 
of its original mission in no way indicates that the seminary cannot assume new commitments 
which would be more closely identified with the needs of general priestly ministry. Even 
in the past, fulfillment of the basic mission was not restricted by exclusivity. At all times 
candidates of other ethnic ancestry were being admitted. The seminary also did not have the 
power to decide where its alumni would minister. That was always the prerogative of the 
respective bishops, who freely directed the men to places with the greatest needs. And since 
the alumni had a comprehensive preparation, they were able to undertake work in any parish 
to which they were sent. Hence, this approach is nothing new for the seminary, although an 
all-encompassing education seems especially important in view of the current changes and 
far-advanced integration of Polonian and general priestly ministry. The 'realization of the 
general Church mission is included in the original mission of the seminary, because either 
directly or indirectly, it is also a service to Polonia, which today cannot be easily separated 
from the rest of society and from the community of the faithful.
 Taking under consideration the current reality of Polonia and the Church in the United 
States, it can be said that the Polish seminary in Orchard Lake is needed even more than in 
former times. In previous decades it was possible for priests without special pastoral prepa-



6

ration to serve in the old Polish parishes. Today that seems entirely impossible. Besides, a 
large percentage of the current American Polonia is not registered in Polish parishes, but 
rather takes advantage of services in multi-ethnic American parishes. The ordained alumni of 
Orchard Lake may readily be assigned to such parishes, and, depending on the needs of the 
local Polonia, special pastoral services can be organized for their benefit, in complete compli-
ance with current Church law. This is one of the possible forms of offering priestly ministry to 
Polonia, available previously mainly through a network of Polish parishes. This is especially 
important in view of the great mobility and constant resettlement of Polonian inhabitants. 
Relocating of Polish parishes is very difficult if not outright impossible, but a Polish priest 
can freely follow his compatriots and organize ministry in their new location.
 The size of the American Polonia also points to the need for continuing the mission of 
the seminary. In 1990 there were 9,366,106 citizens who indicated Polish ancestry. Current 
studies state that, "Polonia is adequately integrated with the general American society, but not 
'decolonized'." It can be inferred that it still needs its own priestly ministers and thus also its 
own seminary in Orchard Lake, which can best meet its expectations.
 The seminary is also obliged to remain faithful to its original mission by the fact that it 
was founded thanks to the efforts of Polonia and is maintained mainly through its support. A 
change of mission, therefore, would need its approval. The decision cannot be made solely 
by those employed at the seminary, nor can it be affected by superficial reasons. A change 
in the mission is equal to a loss of identity and reason for further existence of the seminary 
according to the intent of its founders. Mission belongs to the constitutive elements of every 
institution because it defines its goal and justifies its existence.
 The basic mission of the Orchard Lake seminary is also not minimized because of the 
crisis of vocations and lack of candidates from the American Polonia. According to initial 
assumptions, the seminary was to rest mainly on vocations coming from Polonia. It was ex-
pected that priests of Polish backgrounds and Bishops of dioceses with a large Polish popu-
lation would be especially helpful in recruiting students. That idealized concept was realized 
only partially and not by all dioceses. Recently the crisis of priestly vocations in America led 
to the present state in which the seminary has no candidates from the States. The seminarians 
are all from Poland. Based on this fact, there are some who conclude that since Polonia does 
not have it own vocations, the seminary in Orchard Lake lost its reason for further existence 
and ought to be closed. This would be a rightful judgment if there were no vocations from 
Poland or if the seminary in Orchard Lake was unable to prepare its candidates for priest-
hood and ministry in the Church in America. The experience of the last years has shown that 
the seminary can cope well in this new situation and was able to prepare itself in good time. 
Hence, the presence of seminarians from Poland not only does not devalue the basic mission 
of the seminary, but even contributes arguments for its need to continue. In making their de-
cision to come to Orchard Lake, the Polish seminarians are always aware of the possibility of 
ministering to Polonia. This is their main motive for applying to Orchard Lake. In addition, 
their upbringing at home and partial seminary formation in Poland and later in Orchard Lake 
guarantee that they will remain faithful to their intentions. But whether they will actually be 
directed to ministry only among Polonia depends solely on local diocesan bishops. The sem-
inary can merely request or suggest such an assignment. These issues need to be discussed 
in mutual contacts between the episcopates of the United States and of Poland. The Orchard 
Lake seminary can prepare the needed materials and information and implement the decisions 
reached.
 The difficulties associated with the realization of the original mission of the seminary are 
greater now than in former years because of the lack of vocations from USA and the necessity 
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of recruiting in Poland. The assistance of the Church in Poland is thus a basic condition for 
the continuation and maybe even existence of the seminary in Orchard Lake. Many difficul-
ties accompany recruitment efforts in Poland. The lack of clear solutions in this regard give 
rise to voices suggesting recruitment of candidates from other countries. Then indeed there 
would exist a real threat of abandoning the seminary's original mission and therefore losing 
its identity. It would then become one of many seminaries not different from the many others 
in the United States.
 The unique role and mission of the seminary in Orchard Lake was noticed and under-
scored in the reports of both recent visitation bodies: ATS accrediting agency (Oct. 24-27, 
1999) and the Bishops' Committee (February 8-13, 2000). Attention was also called to the 
need for discussion and new consideration of the present role of the seminary in the light of 
the original intent. That means a deepening of the meaning of the original mission, not its 
change.
 Pope John Paul II in his address in 1987 to the Hamtramck Polonia noted that the semi-
nary in Orchard Lake "always tried to read the 'signs of the times' in the Church." The present 
discussion of the seminary's mission also needs to refer to the reading of the "present signs of 
the times' in the Church in the United States, which carries the burden of care for immigrants, 
including those from Poland and their descendants (Polonia).
 Aware of the complex reality of immigrants' lives, the Church advises the founding of 
specialized seminaries to prepare its seminarians for ministry among the immigrants. The 
Orchard Lake seminary already fulfills the requirements proposed for such seminaries. This 
indicates the need of its existence and the unique role that it performs and can perform in the 
future. Its present "service to the Church and to Polonia" as the most important elements of 
the original mission, should not be restricted to Polonian parishes or other forms of Polonian 
ministry performed in opposition to or insolation from general priestly ministry. Despite 
the fact that ministry to immigrants has its own specifications and structures, it still always 
remains a part of the universal priestly ministry in the local Church. Therefore, ministry to 
specific ethnic groups should not be considered in isolation from the whole Church. This is 
the direction that needs to be pursued in the current deliberation and discussion on the topic 
of the contemporary mission of the seminary in Orchard Lake.
 What are the impressions and comments of our readers on this topic? We ask for a re-
sponse. Comments received will be published.


