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Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. jest organiza-
cją dachową działającą w strukurze Polskiej Misji Katolickkiej na terenie całych Niemiec. W jego skład wcho-
dzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne – zarejestrowane sądownie stowarzyszenia parafialne. 
Do chwili obecnej mamy w PMK w Niemczech 23 parafialne stowarzyszenia zarejestrowane w niemieckich 
sądach administracyjnych. 

Zarząd Chrześcijańskiego Centrum zwraca się ponownie z apelem oraz prośbą do księży i świeckich, któ-
rzy z tak dużym zaangażowaniem i poświęceniem działają w szkolnictwie polonijnym, aby zakładali lokalne 
stowarzyszenia parafialne. W rozmowach z miejskimi czy gminnymi niemieckimi władzami administracyjny-
mi na temat dofinansowania szkolnictwa, wynajmu sal na zajęcia lekcyjne, dofinansowania imprez oświa-
towych czy kulturalnych partnerem dla władz niemieckich może być tylko zajestrowane stowarzyszenie 
parafialne (e.V.). W dzisiejszych czasach sprawa ta jest szczególnie istotna i niezwykle pilna, gdyż w ramach 
reorganizacji duszpasterstwa oraz oszczędności finansowych w Kościele niemieckim należy się liczyć z tym, 
że będą zamykane nasze ośrodki duszpasterskie i redukowana liczba księźy. Zarejestrowane sądownie stowa-
rzyszenie (e.V.) wykracza poza ramy kościelne i jest organizacją działającą na niemieckim prawie administra-
cyjnym. Stowarzyszenia (e.V.) pozostaną i będą mogły działać dalej, stając się podstawą zachowania naszej 
tożsamości kulturowej oraz prowadzenia nauki języka polskiego czy katechezy. Jeśli więc nam wszystkim, 
księżom i świeckim, zależy na „polskiej sprawie”, to w naszych działaniach musimy się dostosować do wymo-
gów prawnych istniejących w Niemczech. Informacje na temat zakładania stowarzyszenia parafialnego moż-
na przeczytać w artykule mec. Edmunda Ropla. Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiedzi udziela także 
Zarząd Chrześcijańskiego Centrum.

Prof. Piotr Małoszewski

Wymóg obecnych czasów – w każdej polskiej misji zarejestrowane  
w sądzie admistracyjnym stowarzyszenie parafialne (e.V.)

W wielu ośrodkach parafialnych Polskiej Misji Ka-
tolickiej od lat działają stowarzyszenia lokalne 

mające na celu krzewienie kultury, tradycji i języka pol-
skiego w Niemczech. Stowarzyszenia te wchodzą w skład 
Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niemczech e.V. z siedzibą w Herdorf-
Dermbach, sądownie zarejestrowanego stowarzyszenia 
dachowego obejmującego swoim zasięgiem teren całych 
Niemiec. Byłoby rzeczą niezmiernie pożyteczną, gdyby ta-
kie lokalne stowarzyszenia powstały również w tych ośrod-
kach, w których ma miejsce działalność społeczna parafian 
przy Polskich Misjach Katolickich, ale nie przybrała ona 
jeszcze formy zarejestrowanej sądownie. 

By ułatwić założenie stowarzyszenia (Verein), postaram 
się przekazać kilka ważnych uwag i wyjaśnić formalności, 
które należy spełnić, by stowarzyszenie zostało sądownie 
zarejestrowane. Sprawy związane z założeniem i działal-
nością stowarzyszenia uregulowane są przede wszystkim 
w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB, § 21–79) i w usta-
wie o stowarzyszeniach (Vereinsgesetz). Generalnie istnieje 

wolność zakładania stowarzyszeń, która zagwarantowana 
jest w konstytucji niemieckiej (Vereinsfreiheit). 

Formalności, które trzeba spełnić, by założyć stowa-
rzyszenie, nie są tak skomplikowane, jak by się mogło na 
pozór wydawać. Stowarzyszenie zarejestrowane może za-
łożyć co najmniej 7 osób. Muszą się one zgromadzić na 
zebraniu założycielskim (Gründungsversammlung), prze-
dyskutować i uchwalić statut stowarzyszenia (Satzung), 
wybrać organy stowarzyszenia, a w szczególności jego za-
rząd (Vorstand). Zarząd ten składa się najczęściej z prze-
wodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. Z zebrania 
założycielskiego należy sporządzić protokół zawierający 
informacje o tym, gdzie i kiedy odbyło się zebranie i kto 
je prowadził. W protokole powinny być też zawarte pod-
jęte decyzje co do uchwalenia statutu oraz nazwiska, adre-
sy i zawody wybranych członków zarządu stowarzyszenia. 
Uchwalony statut stowarzyszenia powinien być podpisa-
ny przez wszystkich członków założycieli. Statut powinien 
zawierać cel, dla którego stowarzyszenie zostało założone, 
nazwę stowarzyszenia, siedzibę, zasady członkowstwa, or-
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gany stowarzyszenia i sposób ich wyboru, zasady repre-
zentowania stowarzyszenia na zewnątrz. Nowo wybrany 
zarząd powinien zameldować stowarzyszenie w miejsco-
wym sądzie i zawnioskować wpisanie stowarzyszenia do 
sądowego rejestru stowarzyszeń (Vereinregister). Najczęś-
ciej może się to odbyć za pośrednictwem notariusza, który 
gromadzi niezbędne dokumenty, notarialnie poświadcza 
podpisy złożone przez członków zarządu stowarzyszenia 
i wysyła to do właściwego sądu. Sąd sprawdza formalno-
ści związane z założeniem stowarzyszenia i powiadamia 
zarząd o wpisaniu stowarzyszenia do rejestru sądowego. 
Po zarejestrowaniu stowarzyszenia ma ono prawo używać 
dodatku do nazwy stowarzyszenia: eingetragener Verein 
(e.V.). Warto przy tym wspomnieć, że każda zmiana sta-
tutu stowarzyszenia, jak i składu osobowego członków za-
rządu powinna być również zameldowana we właściwym 
sądzie i wpisana do rejestru stowarzyszeń. Z tego wzglę-
du nie powinno się wpisywać do statutu wysokości skład-
ki członkowskiej, np. rocznej, gdyż w razie podwyższenia 
tej składki trzeba by było za każdym razem informować 
o tym sąd rejestrowy. 

Stowarzyszenie zarejestrowane ma osobowość prawną. 
Może ono zawierać wszelkiego rodzaju umowy, np. wynaj-
mu pomieszczeń na różne imprezy, zatrudniać inne oso-
by, posiadać majątek, występować przed sądami, posiadać 
własne konto bankowe. Odpowiedzialność stowarzyszenia, 
tzn. wszystkich członków, jak i zarządu, w zasadzie ogra-
niczona jest do majątku stowarzyszenia. Nie odpowiada-

ją oni zatem majątkiem osobistym za ewentualne długi 
stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie może złożyć we właściwym urzędzie 
skarbowym wniosek o uznanie go za stowarzyszenie wyż-
szej użyteczności (tzw. gemeinnütziger Verein). W tym 
celu już w statucie powinno być zawarte stwierdzenie, że 
majątek stowarzyszenia służy tylko celom użyteczności 
publicznej, np. celom religijnym, dobroczynnym, wspie-
rania przyjaźni między narodami, celom kulturalnym, wy-
chowania młodzieży. Powinno się tam także znajdować 
uregulowanie, komu przypadnie majątek stowarzyszenia 
w razie jego rozwiązania. Stowarzyszenie uznane za sto-
warzyszenie wyższej użyteczności ma prawo przyjmować 
dary (Spenden) i wystawiać odpowiednie zaświadczenia. 
Celem takiego stowarzyszenia nie może być zarabianie 
pieniędzy. 

Zarząd Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultu-
ry, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. może udo-
stępnić wzory statutów, jak i innych pism potrzebnych do 
zarejestrowania stowarzyszeń lokalnych. W razie potrzeb 
i pytań szczegółowych można się skontaktować z sekreta-
rzem Zarządu Edmundem Roplem listownie lub telefo-
nicznie pod numerem telefonu 06403 9728382. 

Rechtsanwalt Edmund Ropel
Sekretarz Chrześcijańskiego Centrum 
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Od lewej: mec. Edmund Ropel, ks. prałat Stanisław Budyń, rektor PMK w Niemczech, 
prof. Piotr Małoszewski, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego 
Centrum podczas spotkania z przedstawicielami rad parafialnych w „Concordii“, listopad 
2008 r.

Szwajcarski pisarz Max Fisch, odnosząc się do problemu 
emigracji w szerokim zakresie, wypowiedział następującą 
sentencję : „Szukaliśmy rąk do pracy, a przyjechali ludzie”. 
I właśnie ten obszar ludzkiej działalności, narastającej 
w ostatnich dwóch wiekach, należy roztropnie zagospo-
darować. Okazuje się bowiem, że oprócz rąk pracujących 
dla kraju, do którego przybyły, pozostaje reszta, co waż-
niejsze, cenniejsza część człowieka, a mianowicie dusza 
i serce.

Rada parafialna (duszpasterska), będąca organem dorad-
czym proboszcza (duszpasterza) emigrantów, winna 

odznaczać się przede wszystkim roztropnością w podejmo-
waniu decyzji i realizowaniu konkretnych zadań. Znajo-
mość prawa kanonicznego, jak też wszelkich dokumentów 
Kościoła powszechnego, a także instrukcji, regulaminów 
oraz przepisów Kościoła lokalnego dotyczących duszpa-
sterstwa emigrantów jest niezbędnym warunkiem tego, aby 
osoby stanowiące radę parafialną mogły w świetle nauki 
Kościoła właściwie wykonywać powierzone im zadania. 

Motu proprio Pastoralis migratorum cura Pawła VI 
z 1969 roku w numerze 11 podkreśla raz jeszcze powszech-
nie znaną opinię, że „emigrant, przenosząc się z jednego 
kraju do drugiego, przenosi ze sobą swój sposób myślenia, 
swój język, swoją kulturę, swoją wiarę. To wszystko budu-
je jego dziedzictwo kulturowe i nie może być zaprzepas-
zczone, lecz chronione. W szczególności musi być brany 
pod uwagę język, poprzez który wyraża swoją mentalność, 
formy myśli i kultury, jak również cechy swojego życia du-
chowego”. Emigrant przeżywa (zresztą chyba jak każdy 

zadania rady parafialnej 
w świetle dążeń integracyjno-

-asymilacyjnych władz lokalnych
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człowiek) związek między wiarą a kulturą jako coś zupełnie 
naturalnego i oczywistego w swoim życiu. Ignorowanie 
tego związku lub też przymus, aby emigranci przyswajali 
sobie inne formy kulturowe, do których nie są przyzwycza-
jeni, może w praktyce odebrać im możliwości kultywowa-
nia swojej wiary. Aby móc kultywować swoje dziedzictwo 
duchowe, tj. sposób myślenia, język, kulturę, religię – pod-
stawowe dla własnej duchowości, emigranci powinni znaj-
dować się w środowiskach, które im to umożliwią. 

Oprócz praw, o których wspominają też dokumenty 
Kościoła, emigranci mają jednak również obowiązki wobec 
społeczeństwa udzielającego im gościny. I tak Katechizm 
Kościoła Katolickiego w punkcie 2241 zwraca uwagę na 
to, że „imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szano-
wać dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmują-
cego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład 
w jego wydatki”.

Z powyższego wynika, że rada parafialna nie ma ła-
twego zadania do spełnienia we wspólnocie obcojęzycz-
nej, w której przyszło jej żyć i posługiwać. Albowiem 
doświadcza swego rodzaju rozdarcia i dualizmu, jaki za-
chodzi pomiędzy krajem „wyjścia” a krajem „przybycia”. 
Z jednej bowiem strony, pragnie się zachować wszelkie 
wartości, jakie się wyniosło z kraju „wyjścia”, z drugiej zaś, 
nie sposób żyć, pracować i modlić się bez właściwie po-
jętej integracji ze środowiskiem, w którym się przebywa. 
Członkowie rad duszpasterskich winni być w najwyższym 
stopniu świadomi tego, że im oraz ich wspólnotom reli-
gijnym przyszło żyć w środowisku zróżnicowanym mental-
nie, kulturowo, językowo. Na barkach rady duszpasterskiej 
spoczywa niejako obowiązek kształtowania poprzez swoje 
działanie w wiernych świadomości, że Kościół powszechny 
jest jeden, a język i kultura, które są podstawowym narzę-
dziem danego duszpasterstwa (obcojęzycznego), nie ma-
ją wartości same w sobie, ale stanowią rodzaj pobudzania 
wiary i wzrostu w niej według zasady, że dla Kościoła „salus 
animarum suprema lex”. Albowiem duszpasterstwo emi-
grantów w założeniu nie powstaje jako instrument w celu 
zachowania kultury lub języka danego narodu, ale bierze je 
pod uwagę i z wielkim szacunkiem do nich prowadzi przez 
te elementy działalność zbawczo-duchową. Uważny czytel-
nik dokumentów Kościoła traktujących o duszpasterstwie 
emigrantów z łatwością zauważy, że Kościół w swojej tro-
sce o zbawienie dusz z matczyną miłością pochyla się nad 
emigrantami i pragnie, aby ich integracja z krajem „przy-
bycia” odbywała się jak najbardziej prawidłowo, bez strat 
i uszczerbków dla wiary, życia duchowego, wartości kultu-
rowych, języka i wielu innych wartości. Dlatego też instruk-
cja Erga migrantem Caritas Christi z 2004 roku zachęca, 
aby imigranci mieli swoją reprezentację w radach duszpa-
sterskich na poziomie diecezjalnym i parafialnym, zwłasz-
cza w sytuacjach, gdy ich liczba jest większa, ponadto winni 
oni być formowani, a następnie zatrudniani jako asysten-
ci pastoralni. Dotyczyć to ma prawa tworzenia zarówno 
własnych stowarzyszeń, jak również przynależności do 
katolickich stowarzyszeń lokalnych.

W niektórych przypadkach zostały wydane statuty do-
tyczące działania rad duszpasterskich wspólnot obcokra-
jowców. W bardzo konkretny sposób ordynariusz miejsca 
wskazuje radom duszpasterskim teren i sposób ich działa-
nia. Przykładowo w archidiecezji berlińskiej statut okre-
śla zadania rady duszpasterskiej dla obcokrajowców na 
trzech płaszczyznach:
a) zakres pracy w swojej wspólnocie: 
 - budzenie świadomości i odpowiedzialności za swoją  

wspólnotę;
 - popieranie i pozyskiwanie wiernych do służby 

w przekazywaniu wiary;

- współdziałanie w pielęgnacji duchowego i kultural-
nego dziedzictwa ojczyzny oraz współdziałanie w in-
tegracji obcokrajowców w Niemczech;
- zachowanie odpowiedzialności za chrześcijańskie wy-
chowanie w rodzinie, szkole, parafii i innych organ-
izacjach;
- dostrzeganie szczególnej sytuacji życiowej niektó-
rych grup w misji dla obcokrajowców, bycie dla nich 
pomocą;
- wspieranie organizacji katolickich, instytucji 
i wolnych inicjatyw w parafii przy zachowaniu ich 
samodzielności;

b) zakres pracy ponadparafialne:
- posyłanie swoich przedstawicieli do gremiów ponad-
parafialnych;
- popieranie świadomości jedności wiernych wspól-
not niemieckich i obcojęzycznych w archidiecezji ber-
lińskiej;
- pobudzanie odpowiedzialności wiernych za wspólnotę, 
do której należą;

c) zakres pracy w sferze publicznej:
- reprezentowanie interesów katolików obcojęzycznych 
na forum publicznym.

Autor niniejszego artykułu nie miał na celu przedsta-
wienia gotowych wzorców działania rady duszpasterskiej 
w świetle dążeń integracyjno-asymilacyjnych, a jedynie 
pragnął przybliżyć w bardzo szkicowy sposób myśl Koś-
cioła powszechnego dotyczącą troski o duszpasterstwo 
emigrantów. Integracja ze społeczeństwem jest dla właś-
ciwego rozwoju emigrantów procesem raczej nieuniknio-
nym, zaś asymilacja, jeżeli takowa w pewnych formach 
istnieje, jest procesem bardzo niepożądanym i niebez-
piecznym. Dlatego raz jeszcze należy z naciskiem po-
wtórzyć, że zadania rad duszpasterskich w świetle dążeń 
niektórych gremiów do integracji i asymilacji winny być 
roztropne, wyważone i prowadzone zawsze z wielką tro-
ską o dobro Kościoła powszechnego. Przy czym należy 
przypomnieć, że członkowie rady duszpasterskiej nie po-
winni zaniedbywać działań, które mają na celu przybliżać 
i przypominać wiernym o kulturze, języku, tradycji, historii 
oraz innych wartościach opuszczonego przez nich kraju.

Sam proces integracji społecznej, a co z tym idzie, rów-
nież religijnej, jest aktem niezwykle złożonym i delikat-
nym. W zasadzie każdy wierny, na którym i w którym 
dokonuje się proces integracji, to odrębny i złożony prob-
lem, podobnie jak każdy człowiek, który jest istotą odręb-
ną i samoistną.

PMK Monachium podczas miejskiej procesji Bożego Ciała, fot. Barbara Małoszewska.
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Proces asymilacji (kulturowej) natomiast jest negatyw-
ny tak w treści, jak i wydźwięku. I jako taki uznawany jest 
za niepożądany i niewłaściwy w rozwoju religijnym, du-
chowym i kulturowym człowieka.

Integracja – społeczna, socjologiczna, z łac. integrare 
– scalić.

Termin używany także w innych naukach społecznych. 
Ogólnie oznacza proces włączania (się) do zasadniczej 
części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszoś-
ciowych grup społecznych, takich jak mniejszości narodo-
we, uchodźcy, emigranci, repatrianci itp., i w konsekwencji 
uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych 
tylko dla większości. Jest to zjawisko pełne sprzeczności, 
ponieważ wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą 
oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia 
się przez jedną lub obie strony pełni lub części swojej toż-
samości rozumianej jako rola społeczna, wartości, normy, 
zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, a nawet język. 

Integracja społeczna polega na przeobrażaniu się luźnych 
grup społecznych w dużą zbiorowość społeczną.

 

aSyMIlacja (kulturOwa) – z łac. assimilatio od similis 
– podobny.

Proces określający całokształt zmian społecznych 
i psychicznych, jakim ulegają jednostki, odłączając się od 
swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie 
o odmiennej kulturze. Najczęściej o asymilacji mówi się 
w przypadku przystosowania się imigrantów do norm ży-
cia społecznego kraju, w którym się osiedlili, bądź przed-
stawicieli mniejszości narodowych do norm zbiorowości 
(narodu) dominujących w danym kraju lub krainie. Zja-
wisko to może mieć naturalny, niewymuszony charakter. 
Niekiedy państwa prowadzą aktywną politykę asymilacyj-
ną, która ma prowadzić do wykorzenienia innych wartości 
i narzucenia norm narodu panującego. Proces asymilacji 
może trwać przez dwa lub trzy pokolenia – czasami jednak 
zasymilowani potomkowie migrantów wracają do swoich 
korzeni kulturowych. 

ks. Jacek Pajewski SDB

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994.
- Erga migrantes cura, instrukcja, Rzym 2004.
- Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym, 

ks. prof. dr Leszek Adamowicz, Lublin 2007.
- Perspektywy duszpasterstwa wśród emigrantów, 
 o. Loreto de Paolis CS, Rzym 2001.

Od redakcji: 

Powyższy artykuł jest skrótem referatu, który został 
wygłoszony podczas spotkania przedstawicieli Rad Pa-
rafialnych PMK w Niemczech w dniu 22.11.2008 roku 
w „Concordii”. Referat porusza szereg spraw, które, zda-
niem redakcji, są również istotne dla działalności stowa-
rzyszeń parafialnych Chrześcijańskiego Centrum i dlatego 
został zamieszczony w tym biuletynie.„Concordia“ - Dni Kultury Polskiej 2006. Zespół „Iskierki“ z Siegen, 

fot. ks. Marek Konsek.

W dniach 1–9 sierpnia 2008 roku odbyła się piel-
grzymka nauczycieli polonijnych pod nazwą 

„Najpiękniejsze sanktuaria” zorganizowana przez 
Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tra-
dycji i Języka Polskiego w Niemczech, w której wzięło 
udział 50 osób. Tę ważną pielgrzymkę zorganizowa-
ła mgr Halina Koblenzer – Koordynator Chrześci-
jańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego, 
a opiekę duszpasterską objął ks. prałat dr Ryszard Mro-
ziuk. Trasa pielgrzymki obejmowała sanktuaria: Lour-
des, Fatimę, Santiago de Compostela i Saragossę.

Grupa wyruszyła z Frankfurtu późnym wieczo-
rem, by po kilkunastu godzinach dotrzeć do Lour-
des. Od początku pielgrzymki ks. prałat dr Ryszard 
Mroziuk wprowadził nauczycieli w stan skupienia 

Najpiękniejsze sanktuaria
i modlitwy, dlatego pielgrzymi nie odczuli trudów 
wielogodzinnej podróży. Niezwykłość pobytu w Lour-
des wiązała się z obchodami 150. rocznicy objawienia 
się Matki Bożej św. Bernadetcie.

Już pierwszego dnia pobytu w Lourdes nauczycie-
le uczestniczyli w Procesji Różańcowej. W kolejnym 
dniu, który rozpoczął się od porannej Mszy św. w Gro-
cie, celebrowanej w języku polskim przez ks. prałata 
Mroziuka, uczestnicy pielgrzymki przeszli Drogę Ju-
bileuszową, której towarzyszyła specjalna łaska udzie-
lona przez papieża Benedykta XVI. Był nią „odpust 
zupełny” – pod warunkiem spowiedzi sakramental-
nej, komunii św., modlitwy w intencjach wyznaczo-
nych przez papieża. Na każdym etapie Drogi należało 
zatrzymać się na chwilę głębokiej medytacji, by na- →
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stępnie odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga, mod-
litwę Jubileuszową lub dowolną modlitwę maryjną. 
Trasę Drogi Jubileuszowej wszyscy uczestnicy piel-
grzymki odbyli ze wzruszeniem, modląc się i medy-
tując. Dzień ten w Lourdes zakończył się tradycyjną 
Procesją Różańcową. 

W czwartym dniu pielgrzymki uczestnicy prze-
jechali do Santiago de Compostela szlakiem piel-
grzymkowym zwanym camino. Dzięki wspaniałej 
organizacji i pełnej wyczucia opiece duszpasterskiej 
długie przejazdy nie stanowiły problemu. W Santia-
go de Compostela zwiedziliśmy Bazylikę św. Jakuba 
Starszego Apostoła. Najsłynniejsza jej część to Portyk 
Chwały. Na nim wpiera się krypta, która jest małym 
kościółkiem wbudowanym w ogromną bryłę Sank-
tuarium. Krypta z grobem św. Jakuba znajduje się na 
skrzyżowaniu transeptu z nawą. W tym miejscu stoi 
siedemnastowieczne cyborium, które ochrania bogato 
zdobione popiersie św. Jakuba. Tradycje pielgrzymo-
wania do Composteli sięgają IX wieku i czasu odkry-
cia grobu św. Jakuba.

Następnie pielgrzymi udali się do Fatimy. Wieczo-
rem uczestniczyliśmy w Różańcu w Kaplicy Objawień 
oraz w Procesji ze świecami. Fatima słynie z obja-
wień Matki Bożej, które miała w 1917 roku trójka 
pastuszków: dziesięcioletnia Lucja dos Santos, dzie-
więcioletni Franciszek Morto i siedmioletnia Hiacyn-
ta Morto. Dzisiaj w tym miejscu stoi monumentalne 
sanktuarium wybudowane w latach 1923–1953. Pobyt 
w Fatimie w kolejnym dniu to odwiedzenie Kapliczki 

Objawień, Bazyliki Różańcowej, Kaplicy Wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu, Pomnika Naj-
świętszego Serca Jezusa oraz źródełka Monumen-
talnego Krzyża. Pielgrzymi uczestniczyli w polskiej 
Mszy św. w Bazylice, a wieczorem razem z pielgrzy-
mami z całego świata ponownie w Różańcu w Kaplicy 
Objawień oraz w procesji ze świecami. Czuliśmy się 
dumni i oddani Matce Bożej Różańcowej, idąc z pol-
ską flagą w procesji za cudowną figurą Maryi. 

W kolejnym dniu zwiedziliśmy Saragossę z Sank-
tuarium Matki Bożej Królowej Aniołów, które jest 
jednym z najstarszych na świecie miejsc kultu ma-
ryjnego. 

Następnie w drodze powrotnej udaliśmy się po-
nownie do Lourdes. Dom Pielgrzyma otoczony uro-
kliwym parkiem, gdzie wśród drzew na wzgórzu 
stoi pomnik Jana Pawła II, był gościnny i wygodny. 
Ostatni dzień w Lourdes to udział pielgrzymujących 
nauczycieli w polskiej Mszy św. w Bazylice Piusa X 
oraz Droga Krzyżowa poprowadzona przez ks. pra-
łata Ryszarda Mroziuka. W godzinach wieczornych 
uczestniczyliśmy w Procesji Różańcowej. Powrót do 
Frankfurtu poprzedziła Msza św. w Kaplicy Domu 
Pielgrzyma, modlitwa i kontemplacja pod pomni-
kiem Jana Pawła II.

Wspaniała organizacja pielgrzymki i subtelna 
opieka duszpasterska ks. prałata dr. Ryszarda Mro-
ziuka pozwoliła nauczycielom polonijnym na prze-
życie głębokich doznań religijnych i moralnych, za co 
serdeczne Bóg zapłać składają jej uczestnicy.

 Halina Wojnarowicz 

Pielgrzymka nauczycieli w Lourdes, fot. Magdalena Kobiesa.
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ks. jacek Pajewski, salezjanin, urodził się w 1962 roku 
w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim. Stu-
diował teologię w wyższym Seminarium Duchownym to-
warzystwa Salezjańskiego w lądzie nad wartą. wyświęco-
ny na kapłana w 1989 roku. Przez dwa lata pracował jako 
wikariusz w Suwałkach. w latach 1991–1999 był wika-
riuszem, a następnie od 1999 do 2006 roku proboszczem 
Polskiej Misji katolickiej w Berlinie. w latach 2006–2008 
rezydent w Ostródzie, Łodzi i Olsztynie.

jest ksiądz nowym duszpasterzem „concordii”. kiedy 
ksiądz objął to stanowisko i jaka jest rola duszpasterza 
w tym ośrodku?

Jestem duszpasterzem w „Concordii” od września 
2008 roku. Duszpasterzowanie tutaj to opieka ducho-
wa nad grupami, przede wszystkim dzieci i młodzieży, 
które związane są z Kościołem i przyjeżdżają do „Con-
cordii” nie tylko po to, by odpoczywać, ale również 
by pogłębiać swoją wiarę. Jestem odpowiedzialny za 
to, by osoby odwiedzające i przebywające w naszym 
ośrodku miały możliwość przystąpienia do spowie-
dzi św., uczestniczenia w Eucharystii czy we wspól-
notowej modlitwie. Jednocześnie jestem kapelanem 
osób, które tu mieszkają i pracują: sióstr i świeckich. 
Ustalamy taki program kolonii dla dzieci i młodzie-
ży, by pośród licznych zajęć znalazło się też miejsce 
dla księdza. Są to np. katechezy czy minipogadan-
ki na tematy religijne. Do moich obowiązków nale-
ży też odprawianie Eucharystii w niedzielę dla grup 
przebywających w „Concordii” oraz przybywających 
na Mszę św. polskich pracowników zatrudnionych 
w okolicznych zakładach pracy. Oprócz tego jestem 
zatrudniony przez diecezję Trier w charakterze wi-
kariusza w tutejszej parafii Herdorf-Alsdorf. Mam 
więc kontakt z duszpasterstwem niemieckim i posłu-
gę swoją spełniam wobec tutejszej niemieckojęzycz-
nej wspólnoty parafialnej.

Spędził ksiądz kilkanaście lat w niemczech. Proszę po-
wiedzieć coś na ten temat. 

Mieszkałem 15 lat w pięknym mieście, jakim jest 
Berlin, gdzie pracowałem w polskim duszpasterstwie. 
Czułem się tam dobrze, gdyż miałem dużo pracy, 
a z drugiej strony korzystałem z tych wszystkich do-
brodziejstw, jakie niesie duże miasto w sensie kultural-
nym czy sportowym. Praca duszpasterska w Berlinie 
była taką typową polską pracą parafialną, tylko prze-
niesioną z Polski na tamtejszy berliński teren. Udziela-

nie sakramentów św., umożliwienie wiernym z Polski 
uczestnictwa w Eucharystii w języku polskim, organi-
zowanie im życia wokół parafii, itp. Przynosiło to du-
żo radości i satysfakcji. Myślę, że praca przez tyle lat 
w Polskiej Misji Katolickiej miała sens, a po latach wi-
dzę, że przyniosła również owoce i plony, które moż-
na dziś zbierać. Przecież ja widziałem całe pokolenia, 
które przychodziły do polskiego kościoła; dzieci, któ-
re chrzciłem, potem uczyłem katechezy i przygotowy-
wałem do I Komunii św. A te, które przygotowywałem 
do sakramentu bierzmowania, później przychodziły 
i prosiły o błogosławieństwo związku małżeńskiego. 
Dużo czasu spędziłem w różnych grupach i wspól-
notach modlitewnych czy formacyjnych, na wyjaz-
dach wakacyjnych z parafianami w lecie czy zimą. 
Pozawiązywały się wtedy różne więzy międzyludz-
kie, a poprzez dobre więzy zarówno każdy człowiek, 
jaki i kapłan może czynić wiele dobra. Lata te wspo-
minam bardzo mile.

jakie zadania powinien, według księdza, spełniać ośro-
dek „concordia”?

Ośrodek „Concordia” ma spełniać zadania, do któ-
rych został powołany. Umożliwić dzieciom i mło-
dzieży przebywanie tutaj na koloniach i spotkaniach. 
Wspominam o nich na pierwszym miejscu, gdyż już 
w pierwszych tygodniach mojego pobytu tutaj mia-
łem możliwość spotkać wiele takich grup i poświę-
całem im najwięcej czasu. Podczas przyjazdów do 
„Concordii” młodzi muszą mieć możliwość prakty-
kowania swojej wiary, uczenia się jej, dokształcania 
się, czyli uczestniczenia w katechezach. Przybywają-
cy tutaj składają na początku pobytu zobowiązania, 
np. „dbamy o dobro wspólne, czystość łazienek, nie 
używamy brzydkich słów i … mówimy po polsku”. 
Zadaniem „Concordii” jest również pomoc w naby-
waniu sprawności w używaniu języka polskiego przez 
dzieci i młodzież, przez ich udział w zabawach, kate-
chezach, modlitwie, warsztatach prowadzonych po 
polsku. Zadaniem „Concordii” jest też oczywiście or-
ganizowanie pobytów wypoczynkowo-rekolekcyjno-
szkoleniowych, również dla dorosłych. Dużym atutem 
w tym przypadku jest położenie ośrodka. W „Concor-
dii” odbywają się również różnego rodzaju spotkania 
i warsztaty, jak np. przedstawicieli rad parafialnych, 
organistów, zjazdy i szkolenia nauczycieli języka pol-

Wywiad 
z ks. jackiem pajewskim sdb,  

nowym duszpasterzem „concordii”
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skiego, czy towarzysko-sportowe, jak np. turnieje sza-
chowe. 

Oczywiście, największym wydarzeniem roku jest 
Polonijne Spotkanie Młodych. Ostatnie, szóste spot-
kanie zgromadziło ok. 1500 młodych. Tutaj również 
spotykają się twórcy kultury, którzy w pomieszcze-
niach „Concordii” prezentują swoje prace: malarstwo, 
rzeźbę, grafikę, fotografię. Sądzę, że to, co tutaj zo-
stało rozpoczęte, należy z wielką gorliwością pod-
trzymywać i starać się o dalszy rozwój tych inicjatyw. 
Nie jest oczywiście wykluczone, że narodzą się no-
we pomysły.

jak ksiądz ocenia, po tych kilku miesiącach pracy duszpa-
sterskiej, zainteresowanie „concordią” ze strony naszych 
wiernych?

Zainteresowanie „Concordią” jest duże, ale my-
ślę, że mogłoby być większe. Ale to zainteresowanie 
idzie poprzez duszpasterzy, poszczególne wspólno-
ty czy konkretnych ludzi. Egzystencja „Concordii” 
zależy od tego, czy dom będzie pełny, czy częścio-
wo zajęty, czy pusty. A od słów księży i ich zachęty 
bardzo dużo zależy. To oni inspirują przyjazdy grup 
czy osób indywidualnych. Smutne jest to, że w pobli-
skich ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej są osoby, 
które tu jeszcze nigdy nie były. Ten brak zaintereso-
wania oznacza również brak solidarności w pomocy 
w utrzymaniu „Concordii”. Nie oznacza to jednak, 
że nie ma wcale takiego zainteresowania, albowiem 
w ciągu roku przyjeżdżają grupy ze swoimi duszpaste-
rzami. Są to grupy dzieci i młodzieży przygotowujące 
się do przyjęcia sakramentów świętych: komunii oraz 
bierzmowania. Nie brakuje również grup dziecięcych 
ze szkół przyparafialnych. Kilka razy w roku odbywa-
ją się w „Concordii” warsztaty taneczne dla dziecięco-
młodzieżowych zespołów folklorystycznych z naszych 
Polskich Misji. Oczywistym jest, że „Concordia” ot-
warta jest na jeszcze większe przyjmowanie zarówno 
grup, jak i indywidualnych zgłoszeń.

 

czy ma ksiądz jakieś zamierzenia dotyczące „concordii”, 
na których realizacji szczególnie mu zależy?

Jeżeli chodzi o realizację działań, to działamy ze-
społowo: siostra Andrzeja i ja. W przypadku więk-
szych przedsięwzięć zabiera głos Chrześcijańskie 
Centrum i ks. rektor. Przez te pierwsze trzy miesią-
ce mojego pobytu tutaj udało mi się z siostrą zreali-
zować wiele zaplanowanych wydarzeń. Duży nacisk 
w przyszłości kładziemy na dwudniowe spotkania for-
macyjne młodych, do których zostałem zaproszony. 
Odbywają się one od blisko roku, ale teraz chcemy je 
lepiej zorganizować i zaangażować do pomocy księży 
z pobliskich misji. Odbywać się one będą w zasadzie 
co miesiąc. Będą przygotowywać młodzież do kolej-
nego Spotkania Młodych w „Concordii”. Opracowa-
liśmy już terminarz tych spotkań na 2009 rok i ich 
tematykę. Cieszymy się, że młodzież przyjeżdżająca 
tutaj na te spotkania czuje się u nas dobrze.

 
Rozmawiała Barbara Małoszewska (1.12.2008)

Uczestnicy kolonii w „Concordii“ podczas Koronki 
do Bożego Miłosierdzia, fot. S. Andrzeja Spyra.

„Haus concordia” – własność Polskiej Misji Katolickiej, 
którą reprezentuje prawnie Chrześcijańskie Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niem-
czech e.V., położony jest w malowniczej dolinie, otoczo-
nej lasami i polanami, na skraju wielkiego terenu leśnego 
Westerwald. Jest to ośrodek wypoczynkowy, rekolekcyj-
ny i formacyjny.

„concordia” – jak nazwa sama wskazuje – to „dom serca” 
(cordis – serce), to dom jedności i zgody: „Polski Dom”! 
Ośrodek jest duchowym sercem polonijnych rodzin, dzieci 
i młodzieży. Pragnie służyć wszystkim, którzy chcą odpo-
cząć i nabrać sił duchowych, będąc w kontakcie z Bogiem, 
z drugim człowiekiem i przyrodą. Jest jednak w „Concor-
dii” coś wyjątkowego, co sprawia, że przyciąga ona wiele 
grup dzieci i młodzieży. Ilekroć te grupy do nas przy-
jeżdżają, przekonujemy się, jak bardzo jest im potrzeb-
ny ten „Polski Dom”. Młodzi uczestniczą tutaj w różnego 
rodzaju spotkaniach – koloniach, przygotowaniach ka-
techetycznych przed przyjęciem sakramentów oraz w or-
ganizowanym co roku Polonijnym Spotkaniu Młodych.

Podczas każdych wakacji – wiosennych, letnich, je-
siennych i zimowych, Concordia zapełnia się dziećmi 
i młodzieżą z polonijnych rodzin. Te dni są dla nich szan-
są spędzenia pięknych chwil z rówieśnikami. Podczas ko-
lonii organizowanych przez nas jest okazja, aby pogłębić 
swoją wiarę, polską kulturę i znajomość języka ojczystego. 
Na miejscu posiadamy bibliotekę z polską literaturą. 

Czas spędzony w „Concordii” to wspólna zabawa, śpie-
wanie polskich piosenek przy ognisku, sport, liczne space-
ry po górskich i leśnych ścieżkach okalających nasz „Polski 
Dom”, ale także modlitwa i wspólne poszukiwania Boga we 
wspólnocie. Codzienny Apel Jasnogórski, czyli modlitwa 
wieczorna połączona z katechezą prowadzoną w języku 
polskim, to stały punkt programu na każdym turnusie. 

Uczestnicy kolonii nie wyobrażają sobie wakacji w Con-
cordii bez spotkania w kaplicy. Z ich wypowiedzi wynika, 

„concordia”
dom otwarty dla młodych
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że jedną z wyjątkowych chwil jest czas spędzony przed Cu-
downym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 

Nie brakuje też przygód i wspólnych wyjazdów do Fort 
Fun, do jaskiń Atta-Höhle i nad Biggesee w okolice Olpe, 
wycieczki do „Affen und Vogelpark”, wyjazdów na basen 
do Hachenburg, na lodowisko, jak również do Cochem, do 
zamku związanego z królową Rychezą, do Koblenz i nad 
Ren oraz do Kolonii. Podczas wspólnego pobytu młodych 
w „Concordii” prowadzimy dla nich zajęcia w języku pol-
skim. Poznają również kulturę i piękno naszego polskiego 
kraju. Jednym z punktów programu na koloniach jest tzw. 
„wieczór talentów”. Prezentują wówczas m.in. grę na pia-
ninie, taniec, śpiew piosenek, a nawet swoje pierwsze pró-
by prac malarskich. Ponieważ podczas kolonii kładziemy 
nacisk na pogłębienie znajomości języka polskiego, wy-
chowawcami mogą być osoby dobrze znające nasz język 
ojczysty. Latem przyjeżdżają nawet wychowawcy z Polski, 
zwłaszcza klerycy z seminarium wrocławskiego, świdni-
ckiego, siedleckiego i koszalińskiego. Kolonie prowadzą 
więc księża, siostry zakonne wraz z osobami świeckimi 
przygotowanymi do prowadzenia tego typu zajęć.

I tak np. podczas ferii wiosennych program obejmuje 
nie tylko sport, zabawy na świeżym powietrzu i w lesie, lecz 
jest to też czas duchowego przygotowania do przeżywania 
Świąt Wielkanocnych. Uczestników kolonii zapoznajemy 
wówczas z polskimi tradycjami wielkanocnymi, takimi jak 
robienie pisanek, palm, przygotowanie święconki itp. 

W „Concordii” organizujemy także kolonie zimowe. 
Wówczas program obejmuje bal sylwestrowy i bal przebie-
rańców, spotkania formacyjne, kolędowanie przy żłóbku 
i Apel Jasnogórski, wypoczynek, zajęcia z wychowawcami, 
sport zimowy oraz śpiew. Najwięcej jednak dzieci i mło-
dzieży przyjeżdża latem oraz jesienią. 

Odjeżdżając po zakończonym turnusie, młodzi ze łza-
mi żegnają się między sobą – „Do zobaczenia znów wkrót-
ce w naszym Domu!”.

Po każdym turnusie kolonijnym uczestnicy zostawia-
ją przed Obrazem Matki Bożej sporo listów. One najlepiej 
oddają atmosferę przeżywanych chwil:

- „Kochana Matko, pomóż ro-
dzinom uzależnionym od alkoho-
lu, papierosów albo narkotyków. 
Nie pozwól, aby rozchodziły się ro-
dziny, tak jak moja. Nie pozwól, 
aby cierpiały dzieci”.

- „Proszę Cię, Maryjo, aby mój 
brat i koleżanki mogły tu też przy-
jechać”.

- „Chciałam Tobie, Maryjo, po-
dziękować, że dostałam małego, 
zdrowego braciszka. Mam jeszcze 
jedną do Ciebie prośbę, abym mo-
gła przyjechać do Concordii jesz-
cze parę razy. Dziękuję za moją 
rodzinę, koleżanki i kolegów, za 
Concordię, za księży, siostry i za 
opiekunów. Te kwiaty są dla Cie-
bie”.

- „Kochana Matko Boża, ja po-
dziękuję rodzicom, że mi pozwolili 
jeszcze raz przyjechać do Concor-
dii. Przepraszam, że nic dla Ciebie 
nie mam, ale chyba to nie szko-

dzi. Kiedy tęsknię za Concordią, to zawsze wtedy mam 
w oczach Twój Obraz”.

Dzieci i młodzież wyjeżdżają z „Concordii” bardzo 
zadowoleni. Kiedy rodzice po zakończonych koloniach 
przyjeżdżają tutaj po swoje pociechy, te często prowadzą 
dorosłych przed Obraz. Sami wcześniej proszą rodziców, 
aby przywieźli bukiet kwiatów do tutejszej Matki Bożej. 

Nasz Polonijny Ośrodek Spotkań „Concordia” nadal 
wszystkich gorąco zaprasza, o każdej porze roku, a dzieci 
i młodzież zapraszamy zwłaszcza na kolonie zimowe, wio-
senne przed Wielkanocą, letnie i jesienne. Mnóstwo przy-
gód na Was czeka!

S. Andrzeja Spyra, służebniczka NMP

Uczestnicy kolonii letnich na wycieczce w dolinie Renu, fot. S.Andrzeja Spyra, 2008 r.

kOlOnIe Dla DZIecI I MŁODZIeŻy  
w rOku 2009 

 
wiek uczestnika: 8–12 lat lub 13–16 lat.

kolonie wiosenne: 4–10 kwietnia 
Będzie to czas przeżywania wiosennych przygód, czas na sport,  

odpoczynek, śpiew, zajęcia formacyjne oraz przygotowanie  
duchowe do Wielkanocy. 

koszt pobytu: 150 € za 6 dni.
Rozpoczęcie kolonii obiadem w dniu przyjazdu, zakończenie  

– śniadaniem w dniu wyjazdu.

kOlOnIe letnIe 
Dzieci i młodzież zapraszamy do spędzenia z rówieśnikami chwil  

pełnych przygód. Jest to okazja, by pogłębić swą wiarę i znajomość  
polskiej kultury i języka. 

terminy kolonii letnich:
4–11 lipca, 11–18 lipca, 18–25 lipca, 25 lipca – 1 sierpnia, 

1–8 sierpnia, 8–15 sierpnia, 15–22 sierpnia
rozpoczęcie kolonii o godz. 12.00 Mszą św., 
zakończenie – śniadaniem w dniu wyjazdu.

koszt pobytu: 175 € za 7 dni.

→


