
REFLEKSJA MIESIĘCZNA NR 4 CZERWIEC 2017

Poszerzając krąg współczującej 
i wszechogarniającej Bożej Miłości Sprawiedliwość 
i włączenie społeczne migrantów i uchodźców

WIDZIEĆ

s. Rose Therese Nolta, SSpS i brat Brian McLauchin, SVD

Migranci i uchodźcy – to obecnie jedna z 
najważniejszych kwestii nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, ale w całym dzisiejszym świecie. 
Dane dotyczące liczby osób na świecie, które 
mieszkają w innym kraju, aniżeli miejscu swojego 
urodzenia, osiągnęły wręcz szokującą liczbę 244 
milionów w 2015 roku.  W roku 2013 wskaźnik ten 
wynosił 232 miliony ludzi. Według szacunków ONZ 
oznacza to 41% wzrostu w stosunku do 2000 roku. 
W tej liczbie mieści się 20 milionów uchodźców. 
Jeden milion tych uchodźców stanowią przeważnie 
kobiety i dzieci uciekające z Południowego Sudanu, 
około 11 milionów – to uciekinierzy z Syrii, a 4 
miliony 800 tysięcy – to uchodźcy z innych krajów. 
Na przedstawionej w tym miejscu fotografii widnieje 
twarz chłopca – jednej z ofiar konfliktu w Aleppo.  
Twarz tego cierpiącego chłopca, wyraża cierpienie 
wszystkich innych, których jest tak bardzo wiele. 

Co Ci mówią twarze migrantów?

Patrząc na zaangażowanie sióstr SSpS w prowincji 
USA/Karaiby w sprawy imigracji, można zauważyć 
związek między pierwszą misją SSpS w Argentynie 
a imigrantami. Tak więc od samego początku nasze 

Masowe przemieszczanie się imigrantów i 
uchodźców oraz postrzeganie tego zjawiska 

w USA oraz w innych krajach na świecie

Kiedy odwiedziłam obóz dla uchodźców 
w McHenry, rozmawiałam z matką i 

córką z Syrii. Kobieta bez przerwy płakała 
powtarzając –

„Dlaczego muszę przebywać w tym 
zamknięciu, przecież nie zrobiłam nic złego”, 

natomiast jej córka próbowała jakoś ją 
pocieszać. To właśnie kobiety i dzieci są 

najbardziej poszkodowane w wyniku 
wszelkiego rodzaju konfliktów zbrojnych.

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria

Założycielki przywiązywały dużą wagę do kwestii 
migracji, chociaż wiele się zmieniło od tamtej pory 
i obecnie problemy też są inne. 

Czy znajdujesz w historii swojej 
prowincji zaangażowanie sióstr w 
sprawy migracji?

Stany Zjednoczone - to kraj imigrantów od samego 
początku swojego istnienia. Aczkolwiek patrząc 
na historię tego narodu można zauważyć, że 
Amerykanie mieli różne podejście do imigrantów. 
Były takie okresy, kiedy ich nastawienie w stosunku 
do tej materii było bardziej przychylne, ale też 
bywało inaczej. Wraz z niedawnym wyborem 
Donalda Trumpa na urząd prezydenta kraju, 
zmieniła się także polityka Stanów Zjednoczonych 
w stosunku do imigrantów. 

Jak ta sprawa przedstawia się w 
historii Twojego kraju? W jaki sposób 
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Pewnej młodej nielegalnej imigrantce udało 
się znaleźć zatrudnienie dzięki procedurze 
znanej pod nazwą ‘Odroczona Akcja’ (DACA), 
zatwierdzonej przez administrację prezydenta 
Obamy, która umożliwiała określonej grupie 
młodych imigrantów otrzymanie legalnej pracy 
na okres dwóch lat, bez obawy przed deportacją. 
Teraz, kiedy były już prezydent USA Barack 
Obama zakończył swoje urzędowanie, ta młoda 
osoba jest pełna niepokoju o swój przyszły 
los, gdyż nowy prezydent zmienił politykę 
w stosunku do nielegalnych imigrantów. To 
oczywiście jeden z wielu takich przykładów.

Pewna kobieta 
pochodząca 
z Ekwadoru 
opowiedziała mi 
traumatyczne 
wydarzenia z 
historii swojej 
rodziny.  Otóż 
jej mężowi, który 
jest policjantem, przydzielono zadanie do wykonania 
na terenie kontrolowanym przez grupy przestępcze. 
Kiedy wpadł na trop jednej z takich grup, okazało się, 
że jednocześnie wplątał się w niezłe tarapaty. Nie tylko 
jego życie zostało zagrożone, ale też całej jego rodziny. 
Straszono, że go zabiją wraz całą rodziną, a umierać 
będą w strasznych mękach. Natychmiast więc zaczął 
obmyślać plan ratowania swojego życia i swoich 
bliskich. Zdecydowali zabrać ze sobą to, co zdążyli, i 
pod osłoną nocy uciekać w kierunku Meksyku i później 
USA. Pech chciał, że akurat jedno dziecko było ciężko 
chore i dalszej podróży niż do Meksyku nie byłoby 
w stanie przeżyć. Mąż postanowił zostać z chorym 
dzieckiem w Meksyku, a reszta rodziny podążyła 
w kierunku granicy meksykańsko-amerykańskiej. 
Dzięki pomocy sióstr SSpS udało się im dostać do 
Stanów Zjednoczonych, natomiast mąż wraz z chorym 
dzieckiem dołączyli do nich w późniejszym czasie.

możemy dzielić wszechogarniającą 
miłość Bożą z imigrantami?
Spośród wszystkich krajów świata największą 
liczbę imigrantów posiadają Stany Zjednoczone: 46 
milionów i 800 tysięcy osób, które przybyły do USA 
głównie z Meksyku, Indii, Chin, Filipin i Kuby. 

Skąd przybywają imigranci do 
Twojego kraju? Czym się zajmują?

Według niektórych źródeł w 2012 roku w USA 
przebywało 11 milionów i 400 tysięcy nielegalnych 
imigrantów głównie z Meksyku, Salwadoru, 
Gwatemali, Hondurasu i z Filipin. Aczkolwiek 
trudno jest oszacować rzeczywistą ich liczbę, 
gdyż te osoby z wiadomych względów unikają 
jakiegokolwiek rejestrowania się. Tym bardziej, że 
administracja prezydenta Trumpa kierując się troską 
o bezpieczeństwo własnych obywateli. Stąd też jest 
pomysł budowy muru na granicy między USA i 
Meksykiem. 

Czy w Twoim kraju są nielegalni 
imigranci? Jeśli tak, to skąd pochodzą? 
Jaki jest stosunek rządzących w Twoim 
kraju do kwestii imigracji?

Dlaczego ludzie przyjeżdżają do Stanów 
Zjednoczonych lub do Twojego kraju? Generalnie 
można tu wymienić trzy główne przyczyny: ubóstwo, 
wojna, przemoc, a jeżeli chodzi o Amerykę Środkową 
- gangi. Innymi słowy ludzie chcą mieć lepszy 
standard życia oraz życie bez przemocy, co zdaje się 

być zrozumiałe. Pewne źródła podają, że w 2013 
roku 662,483 imigrantów zostało aresztowanych 
i prawie pół miliona zostało odesłanych do krajów 
ich pochodzenia, czyli do Meksyku, Gwatemali, 
Hondurasu i Salwadoru.  
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OCENIAĆ

Przedstawione poniżej teksty i nauczanie Kościoła mają nas 
zachęcić do refleksji oraz modlitwy w intencji rozwiązania 
narastającego problemu związanego z ogromną falą 
uchodźców zmierzających głównie w kierunku Stanów 
Zjednoczonych i Europy. Pismo Święte i Nauka Społeczna 
Kościoła są jednoznaczne jeśli chodzi o pomoc potrzebującym. 
Każde ludzkie życie jest bezcenne, które trzeba  za wszelką 
cenę chronić!

Pismo Święte bardzo dużo mówi nam o tym, w jaki sposób 
powinniśmy traktować przybyszów. Pojęcie ‘przybysz’ 
pojawia się 92 razy w samym Starym Testamencie. Trudno 
w tym miejscu przytaczać wszystkie przykłady, gdyż jest ich 
zbyt wiele, ale przedstawmy kilka: 

 „…albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem 
nad panami… On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, 

miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także 
miłujcie przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi 

egipskiej”. (Pwt. 10: 17-19) 

„Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziesz go 
uciskać. Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za 

tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście 
przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz”. 

(Kpł.19:33-34)

Co te fragmenty Pisma Świętego Ci 
mówią? Czy potrafisz przytoczyć inne 
przykłady ze Starego Testamentu na 
ten temat?

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem przybyszem, a 
przyjęliście Mnie; nagi, a przyodzieliście Mnie; ….byłem w 

więzieniu, a przyszliście do Mnie…”. Mt. 25:31-46 

Co Ci mówi ten fragment Nowego 
Testamentu? Jak to się odnosi do 
migrantów i uchodźców?

Jezus, Maryja i Józef byli uchodźcami. Doświadczali tego 
wszystkiego, co zwykle jest udziałem uchodźców, czyli 

niepewności jutra i lęku. (Mt.2:13-15) 

Przykłady Bożej Wszechogarniającej Miłości: 
…On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi…

(Mt. 5:45)

 ….Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Łk.18:16); 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy…(Mt. 11: 28-30). 

Mamy też obrazy Dzieciątka Jezus z rozpostartymi 
ramionami; Jezus z rozpostartymi ramionami na krzyżu.  

Czy znasz inne tego rodzaju obrazy?

W ostatnim czasie wiele matek z dziećmi, także dzieci 
pozostawionych bez opieki, zaczęło przekraczać 
granice takich krajów jak: Honduras, Gwatemala, 
Salwador czy Meksyk i przedostawać się do USA, 
gdzie zostali ulokowani w specjalnie wyznaczonych 
do tego celu miejscach. W wielu przypadkach takim 
osobom przysługuje status uchodźcy, ponieważ 
przybyły z obszarów, gdzie grasują wszelkiego rodzaju 
gangi oraz panuje ubóstwo i przemoc. Można w tym 

miejscu przytoczyć wiele  przykładów rzeczywistości, 
z jaką spotykają się imigranci i uchodźcy w różnych 
częściach świata. Przede wszystkim jednak trzeba 
zauważyć, że problem migracji wywołuje wiele 
kontrowersji, łącznie ze sceptycznym nastawieniem 
władz państwowych i lokalnych odnośnie tej 
kwestii w wielu krajach w związku z zagrożeniem 
terrorystycznym, dlatego organizowanie wszelkiej 
pomocy nowym osiedleńcom bywa utrudnione.
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Katolicka Nauka Społeczna: Wszystkie zasady Katolickiej 
Nauki Kościoła są ważne, jednak w tym przypadku 
w szczególności należy odwołać się do zasad zwykle 
wymienianych na pierwszym miejscu, czyli : Godność 
Osoby Ludzkiej, Szacunek dla Życia Ludzkiego, a także 
inne zasady, które odnoszą się do Rodziny, Wspólnoty 
oraz zachęcają do Uczestnictwa w Życiu Społecznym, 
szukając w ten sposób dobra wspólnego i dobra wszystkich, 
zwłaszcza ubogich i bezbronnych. Okazywanie szacunku 
dla godności każdego człowieka bez względu na jego rasę, 
płeć, pochodzenie, wyznanie, status ekonomiczny….a także, 
kwestionowane przez obce chrześcijaństwu ideologie, zasady 
określające małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, 
nierozerwalność małżeństwa, pielęgnowanie zdrowych 
relacji w rodzinach…., to są sprawy fundamentalne. Obecnie 
pojawiła się konieczność ustanowienia odpowiedniego prawa, 
które regulowałoby  przybierające na sile zjawisko imigracji.  

Czy zgadzasz się z powyższymi zasadami? 
Czy potrzebne są jeszcze inne regulacje 
prawne? 
Papież Franciszek zaapelował do całej międzynarodowej 
wspólnoty, aby rozwijała nowe, prawowite i  bezpieczne 
formy migracji.  Mówił też o potrzebie rozróżniania 
imigrantów od uchodźców. Migracja jest prawem, ale bardzo 
uregulowanym. Uchodźca zaś pochodzi z miejsc, gdzie jest 
strach, głód, wojna i zgodnie ze swym statusem potrzebuje 
opieki i pracy. Tak więc każda z tych grup wymaga 
traktowania zgodnie z pewnymi regułami. „Różne kraje 
mają różne zdolności integrowania, niech więc czynią tyle, ile 
mogą” – zaznaczył, wyrażając przy tym swoje ubolewanie, że 
wśród imigrantów mogą znajdować się tzw. terroryści. Papież 
w szczególny sposób apelował też o rozwiązanie problemu 
‘dzieci – migrantów’ pozostających bez opieki, które próbują 
przedostać się ze Środkowej Ameryki i Meksyku do USA. 

Czy papież ma szczególne przesłanie 
również w stosunku do Twojego kraju? 
Czy potrafisz zacytować słowa papieża 
odnośnie migrantów i uchodźców, które 
przemówiły w sposób szczególny do 
Twojego serca?

Nasze Konstytucje - art. 112, przypominają nam, że ubodzy 
zajmują uprzywilejowane miejsce w Ewangelii. „Dlatego 
zostałyśmy również powołane, by w szczególny sposób ująć 
się za biednymi w świecie, który doznał głębokiego rozdarcia 
wskutek niesprawiedliwości i niegodnych człowieka 
warunków życia. Uznajemy, że wszystkie uciskające systemy 
i struktury mają swoje ostateczne źródło w egoizmie ludzkiego 
serca, dlatego na pierwszym miejscu zwalczamy grzech w 

swoim życiu ….. i opowiadamy się za sprawiedliwością, 
wolnością i pokojem….”. W naszych kontaktach z 
imigrantami mamy więc okazywać szacunek względem 
godności każdego człowieka, a zwłaszcza ubogiego. Nawet 
jeśli nie możemy materialnie wesprzeć potrzebujących, to 
zawsze jest możliwość wysłuchania i potraktowania ich 
ze zrozumieniem i życzliwością. 

Jaki jest mój osobisty stosunek do 
imigrantów i uchodźców? Czy w 
naszych konstytucjach są jeszcze inne 
artykuły, które odnoszą się do kwestii 
naszej posługi względem ubogich?

Wytyczne naszej 11 Kapituły Generalnej z 1996 roku 
wyraźnie wskazują na to, że jesteśmy powołane do 
„Dzielenia się życiem i misją”…. „gdyż spotykamy się na 
co dzień z sytuacjami niesprawiedliwości społecznej, które 
powinny głęboko poruszyć nasze serca”. Dlatego nasza 
postawa wobec migrantów, uchodźców oraz szukających 
schronienia, ma być pełna szacunku i zrozumienia.   

Czy taka właśnie jest moja postawa? 
Czy w związku z tym należałoby zwrócić 
uwagę na jeszcze coś innego?

12 Kapituła Generalna z 2002 roku miała na celu wzbudzić 
na nowo zapał misyjny wspólnoty SSpS

W Dokumencie Ogólnym z tejże kapituły czytamy: 
„Liczba osób wykluczonych społecznie, takich jak: 
imigranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl……wciąż 
wzrasta…….Stąd też nasze zaniepokojenie o los tych ludzi 
po”. 

Czy są osoby w naszym środowisku, które 
w różny sposób wykluczamy ze swojego 
grona? Co mówimy na temat imigrantów? 
Skoro ubóstwo jest jednym z głównych 
powodów migracji, to co możemy zrobić, 
aby przynajmniej w pewnym  stopniu 
wyeliminować to zjawisko?
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DZIAŁAĆ

Zgromadzenia Zakonne założone przez św. Arnolda Jansena: 
SVD, SSpSAP i SSpS obecnie uczestniczą we wspólnym 
przedsięwzięciu dotyczącym udzielania pomocy imigrantom 
i uchodźcom.  Pomoc ta wyraża się poprzez modlitwę, 
wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę 
warunków bytowych wśród migrantów, wzbudzanie 
społecznej świadomości odnośnie istniejącego problemu oraz 
bezpośrednie działanie.

Różne formy modlitwy: Modlitwa wiernych w czasie 
Eucharystii lub nabożeństw, godzina święta, modlitwa 
osobista i wspólnotowa……

Wspieranie inicjatyw mających na celu współpracę 
pomiędzy członkami Rodziny Arnoldowej w zakresie 
wymiany informacji dotyczących konkretnych przypadków, 
w których potrzebna jest pomoc. Rozsyłanie wśród osób 
zaangażowanych w to dzieło cotygodniowych raportów 
informacyjnych na temat aktualnej sytuacji. Występowanie 
w mediach z apelem do społeczeństwa o pomoc materialną i 
duchowe wsparcie.

Wzbudzanie społecznej świadomości/Edukacja: 
Wykorzystywanie środków społecznego komunikowania, 
takich jak: prasa, radio, telewizja, Internet (facebook), różne 
publikacje… do przekazywania informacji na bieżące tematy 
dotyczące migrantów i uchodźców.

Działania:  Współpraca z innymi organizacjami, 
rządowymi i pozarządowymi, które są zaangażowane w 
organizowanie pomocy imigrantom, podejmowanie działań 
zgodnie z zaleceniami Konferencji Biskupów USA oraz 
Konferencji innych krajów, współpraca w tym zakresie na 
szczeblu diecezjalnym w poszczególnych krajach. Niezwykle 
ważne jest też wsłuchiwanie się w głos papieża Franciszka, 
który wielokrotnie wypowiadał się w sprawie imigrantów i 

uchodźców. Przedstawione poniżej przykłady działań 
w prowincji USA/Karaiby mogą stanowić zachętę 
do podjęcia podobnych inicjatyw wszędzie tam, gdzie 
obecnie się znajdujemy.

W których działaniach jesteś 
zaangażowany?
W 2012 roku w Chicago na terenie parku Rogers powstało 
Centrum Kształcenia Imigrantów, któremu patronuje 
Duch Święty. W tym ośrodku można zdobyć wiedzę 
dotyczącą różnych dziedzin życia i wszelkich życiowych 
zagrożeń, takich jak: handel ludźmi, na którym notabene 
robią ogromny interes przemytnicy sprowadzający 
imigrantów do Europy i Stanów Zjednoczonych, 
obiecujący im lepsze życie, przemoc domowa, nadużycia 
wobec kobiet itp. Ponadto centrum oferuje naukę języka 
angielskiego, można się też tu nauczyć obsługi komputera 
oraz innych praktycznych rzeczy, takich jak szycie oraz 
wiele innych umiejętności przydatnych w codziennym 
życiu.

Wiele sióstr SSpS odwiedza imigrantów w aresztach 
i więzieniach, aby porozmawiać z nimi, posłuchać 
ich historii i tego wszystkiego, czego w swoim życiu 
doświadczyli. Ich opowieści są często niezwykle 
poruszające. Możliwość wypowiedzenia się nierzadko 
cenią o wiele bardziej niż jakiekolwiek materialne dary. 
Jest to też okazja, aby dzielić się z nimi swoją wiarą. 

Czy znajdujesz w swoim środowisku 
podobne możliwości działania?

Inne wspólnoty i organizacje związane z 
Kościołem mają kontakt z imigrantami poprzez 
programy duszpasterskie oraz inne formy dialogu. 
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Bardzo ważnym sposobem komunikowania się z imigrantami 
są programy duszpasterskie skierowane w sposób szczególny 
do kobiet i dzieci. Tego rodzaju programy stwarzają okazję do 
nawiązywania z nimi osobistych relacji.

W styczniu 2003 roku katoliccy biskupi Meksyku i Stanów 
Zjednoczonych napisali list pasterski w sprawie imigracji 
dotyczącej obu krajów, w którym zaapelowali do rządzących, 
aby kontynuowali negocjacje w tej kwestii, które mogłyby 
doprowadzić do osiągnięcia w przyszłości bardziej hojnego, 
sprawiedliwego i humanitarnego systemu migracji. Duchowni 
w szczególny sposób podkreślili, że „…w Kościele nikt nie 
jest obcy, a Kościół nie jest obcy dla nikogo…”, co powinno 
przekładać się na życie społeczne zarówno w Meksyku, jak i 
w Stanach Zjednoczonych. 

Naszym zadaniem, jako Służebnic Ducha Świętego, 
jest stawanie po stronie potrzebujących oraz wspólne 
działanie z tymi, którzy są narzędziami Bożego pokoju, 
prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości w dzisiejszym 
świecie, w którym tak wiele jest niepokoju, zakłamania, 
zniewolenia, niesprawiedliwości, i który przede wszystkim 
cierpi z powodu braku prawdziwej miłości opartej na 
zasadach wiary chrześcijańskiej. Prowadzi to nieuchronnie 
do rozprzestrzeniania się po świecie wszelkiego rodzaju 
ideologii nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, 
stanowiąc przy tym poważne zagrożenie dla kultury i tradycji 
chrześcijańskiej, w której do tej pory wzrastały pokolenia 
zarówno Europejczyków, jak i Amerykanów.

1. Jesteśmy zaproszone do tego, aby 
odszukać w swoim środowisku takie 

osoby lub organizacje, z którymi 
można by nawiązać współpracę w 
zakresie wyżej wymienionych kwestii.

2. Jesteśmy też zaproszone, aby 
wzajemnie wsłuchiwać się w 
propozycje, w jaki sposób można 
poszerzać krąg współczującej i 
wszechogarniającej Bożej Miłości, 
a także: Co można uczynić w 
kierunku sprawiedliwości i włączenia 
społecznego migrantów i uchodźców 
w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.

Co my możemy zrobić w tej sytuacji? Co 
możemy zrobić wspólnie Dziękujemy za każdy 
podejmowany przez Was trud i wysiłek, aby 
wszyscy ludzie poznali Bożą współczującą i 
wszechogarniającą Miłość!

Tłumaczenie z j. angielskiego: s. Julia Michałowska SSpS


