METODOLOGIA
Metody działania Duszpasterstwa ImigranciImigrantom opierają się na dokumencie
końcowym opracowanym pod kierunkiem
Kardynała Jorge Mario Bergolio, obecnego
Papieża Franciszka, podczas Konferencji
Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów
w Sanktuarium Maryjnym w Aparecida
w 2007 roku.

SŁUCHAJ
Zobacz
Co się dzieje
w naszej
rzeczywistości?

GŁOŚ

POZNAJ

Działaj

Oceń

W jaki sposób
wprowadzamy
panowanie Boga
w tę rzeczywistość
(np. godność,
współczucie,
sprawiedliwość,
miłość i pokój)?

Jak odczytujemy
tę rzeczywistość
przez
pryzmat Pisma
Świętego
i Katolickiego
Nauczania
Społecznego

Office of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

Duszpasterstwo
“Miłosierdzie zawsze będzie

konieczne. . . Uczynki młosierdzia
muszą iść w parze z dążeniem
do prawdziwej spawiedliwości
społecznej, podnoszeniem
standardów życia obywateli
i zachęcaniem ich do pracy nad
własnym rozwojem.”

IMIGRANCIIMIGRANTOM

— Aparecida, 385

By dowiedzieć się więcej, odwiedź nas
na stronie: catholicsandimmigrants.org
lub na Facebooku pod adresem:
/office.for.immigrant.affairs/

Jeśli chcesz pomóc w tej posłudze,
prosimy o kontakt:
Malgorzata Tys
mtys@archchicago.org
773.720.5974

Polonijne duszpasterstwo
wspiera wspólnoty parafialne,
działające na rzecz jedności,
pomocy i sprawiedliwości
społecznej.

“Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.”
— Mateusz 25, 35
HISTORIA POWSTANIA
W 2007 roku Senat Stanów Zjednoczonych
nie zaakceptował zmian prawa
imigracyjnego. Okazało się również, że
w najbliższej przyszłości nie przewidywano
wprowadzenia reformy imigracyjnej.
Społeczność imigracyjna wierzących
zastanawiała się: „Co Bóg pragnie powiedzieć
nam przez fakt, że imigranci zmuszani są do
ciągłego życia w niepewności jutra?
Jaki jest plan Boga względem imigrantów?
Co oni sami mogą zrobić, aby pomagać
sobie nawzajem?”
W odpowiedzi na te pytania, w 2008
roku w Archidiecezji Chicago powstało
Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom
dla Polonii oraz Pastoral Migratoria dla
imigrantów mówiących po hiszpańsku.

MISJA I ZADANIA
Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom
jest organizacją non-profit, której celem
jest niesienie pomocy Polakom przez
Polaków. Posługa ta dąży do zjednoczenia
polskich imigrantów między sobą oraz ze
społecznością, w której żyją. Posługa ta
umożliwia integrację wiary z życiem i jest
przestrzenią wyrażania wiary na co dzień,
co uwidacznia się w udzielaniu pomocy
potrzebującym. Zapraszamy wszystkich do
zaangażowania się w udzielanie pomocy we
wspólnotach parafialnych.

“ Kościół bez granic, Matka
wszystkich, szerzy w świecie
kulturę przyjmowania i
solidarności, zgodnie z którą
nikogo nie wolno uważać za
niepotrzebnego będącego
nie na swoim miejscu czy do
odrzucenia. Jeżeli wspólnota
chrześcjiańska rzeczywiście
żyje swoim macierzyństwem,
to umacnia, ukierunkowuje
i wskazuje drogę, cierpliwie
towarzyszy, staje się bliska
przez modlitwę i przez dzieła
miłosierdzia.”
— Papież Franciszek, Watykan
3 września 2015

REALIZACJA

Liderzy parafialni wraz z grupą wolontariuszy
rozpoznają potrzeby w swojej parafii i we
współpracy z organizacjami społecznymi
starają się pomagać potrzebującym
w różnych sprawach np. rodzinnych,
małżeńskich, wychowania dzieci, uzależnień,
przemocy domowej, imigracyjnych,
prawnych, pracowniczych, finansowych.

FORMY DZIAŁALNOŚCI
Posługa

Organizowanie warsztatów rodzinnych
oraz na tematy: zamieszkania, zatrudnienia,
ustawy imigracyjnej, prawa pracy i praw
pracowników.
Towarzyszenie

Wspólna modlitwa, rozważanie Słowa
Bożego, ofiarowanie modlitewnego
wsparcia rodzinom imigrantów, których
członkowie zagrożeni są deportacją,
więzieniem lub rozłączeniem.
Sprawiedliwość społeczna

DZIAŁANIA NA RZECZ PARAFII
FORMACJA LIDERÓW PARAFIALNYCH

Kandydaci na liderów uczestniczą w sześciu
sesjach szkoleniowych, których tematyka
oparta jest na Piśmie Świętym i Katolickiej
Nauce Społecznej. Formacja przygotowuje
uczestników duchowo i praktycznie do
posługi niesienia pomocy potrzebującym.
PASOWANIE NA LIDERA

Liderzy podczas uroczystej Mszy świetej
zostają przedstawieni wspólnocie parafialnej.
Z rąk kapłana otrzymują błogosławieństwo
na drogę służby Bogu i bliźniemu oraz
certyfikaty ukończenia formacji.

Działania na rzecz otrzymania prawa
jazdy, ochrony przed deportacją, praw
pracowniczych, reformy imigracjnej itp.
Spotkanie z przedstawicielami CPD

