Wnioski wypracowane przez Komisję ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków granicami
Kraju i przyjęte jako uchwały IV Zjazdu

Preambuła

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy wyraża słowa najwyższego uznania
wszystkim duszpasterzom i siostrom zakonnym za ich olbrzymi wkład w zachowanie
wiary i polskości wśród naszych Rodaków rozproszonych po całym świecie. Polskie
ośrodki duszpasterskie stanowią ostoję polskości, bazę i wsparcie dla działalności
większości polonijnych organizacji, której celem jest zachowanie polskiej tożsamości,
krzewienie kultury i tradycji polskich oraz dla nauczania języka polskiego.

Do Konferencji Episkopatu Polski
1. Polacy rozproszeni w świecie, będący w swojej zdecydowanej większości katolikami,
przekraczają swoją liczebnością wielkość kilku diecezji w Polsce razem wziętych.
W związku z tym potrzebują oni trwałej i długoterminowej opieki ze strony Kościoła
w Polsce. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, by Delegat KEP
ds. Duszpasterstwa Polaków poza Granicami Kraju był oddelegowany tylko do
wypełniania tego zadania (episcopus ad personam), a nie łączył jej z pracą w diecezji.

2. Polacy, którzy pozostali poza wschodnią granicą Polski, jak i rozproszeni na terenie
byłych republik ZSRR z nadzieją oczekiwali na powrót i odrodzenie się Kościoła
katolickiego, starając się przekazać wiarę i język polski następnym pokoleniom. Zjazd
apeluje do Konferencji Episkopatu Polski o podjęcie starań, by w lokalnych parafiach
na Wschodzie Msze święte i nauczanie religii były prowadzone też w języku polskim
wszędzie tam, gdzie o to proszą wierni.. Gwarantują im to nie tylko prawa człowieka,
ale przede wszystkim oficjalne dokumenty Kościoła.

3. Ośrodki Polskich Misji Katolickich w Europie Zachodniej, których historia przekracza
często okres 100 lat, stanowią wypróbowaną strukturę pracy duszpasterskiej oraz są
oparciem dla większości organizacji polonijnych, których działalność służy
zachowaniu polskiej tożsamości. Zjazd apeluje do Konferencji Episkopatu Polski, aby
zaniechano podważania celowości funkcjonowania struktur Polskiej Misji Katolickiej.

Zredukowanie duszpasterstwa dla Polaków w Europie Zachodniej do pracy tylko
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Do Rządu Polskiego
1. Polskie duszpasterstwo służy dobrze pojętej integracji Polaków w środowiskach
lokalnych, dbając przy tym o zachowanie własnej tożsamości naszych rodaków,
poprzez prowadzenie nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych,
organizowanie wszelkiego rodzaju uroczystości religijnych, patriotycznych czy
kulturalnych. Zjazd apeluje do Rządu Polskiego o szersze uwzględnienie w
programach Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą konieczności finansowego
wsparcia tych działań w parafiach. Dobrze rozumiana kooperacja władz konsularnych
z lokalnym duszpasterstwem służy zachowaniu polskiej tożsamości i budowaniu
polskiego lobby.

2. Duszpasterstwo polonijne nie jest w stanie udźwignąć całego ciężaru pomocy
humanitarnej nad chorymi, więźniami, poradnictwem prawnym czy socjalnym
Polakom, którzy popadli w trudne sytuacje życiowe. Rzesza nowych polskich
migrantów szuka w polonijnych ośrodkach duszpasterskich pomocy i wsparcia
w różnorodnych sprawach socjalnych, prawnych itp. Zjazd zwraca się z apelem do
Rządu Polskiego o rozszerzenie pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.
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