PAPIEŻ FRANCISZEK:
„Kościół bez granic, matka wszystkich, szerzy w
świecie kulturę przyjmowania i solidarności, zgodnie
z którą nikogo nie wolno uważad za niepotrzebnego,
będącego nie na swoim miejscu czy do odrzucenia.
Jeżeli wspólnota chrześcijaoska rzeczywiście żyje
swoim macierzyostwem, to umacnia, ukierunkowuje
i wskazuje drogę, cierpliwie towarzyszy, staje się
bliska przez modlitwę i przez dzieła miłosierdzia.”
Watykan, 3 września 2014

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

Słuchaj {Zobacz}
Co się dzieje w naszej dzisiejszej
rzeczywistości?

Poznaj {Oceo}
Jak można zrozumied otaczającą
nas rzeczywistośd poprzez
nauczanie płynące z Pisma
Świętego i Nauki Społecznej
Kościoła Katolickiego?
Co Chrystus uczyniłby w tej
sytuacji na moim miejscu?

Głoś {Działaj}
Jak możemy wprowadzid Boże
przykazania do naszej
codziennej rzeczywistości?
(np. szacunek, współczucie,
sprawiedliwośd, miłośd, pokój i
dobroczynnośd)

DUSZPASTERSTWO
IMIGRANCI - IMIGRANTOM
POLISH IMMIGRANT-TO-IMMIGRANT MINISTRY

„Miłosierdzie zawsze będzie konieczne ...
Uczynki miłosierdzia muszą iśd w parze z
dążeniem do prawdziwej sprawiedliwości
społecznej, podnoszeniem standardów
życia obywateli i zachęcaniem ich do pracy
nad własnym rozwojem.”
Aparecida, 385
Osoby pragnące włączyd się w posługę,

Duszpasterstwa Imigranci-Imigrantom
proszone są o kontakt z:

Eleną Segura, Dyrektorem
Biura ds. Imigrantow i Edukacji Imigracyjnej
esegura@archchicago.org
312-534-5333
Małgorzatą Antoniak, Koordynatorem
Duszpasterstwa Imigranci-Imigrantom
mantoniak@archchicago.org
847-917-0422

Biuro ds. Imigrantów
i Edukacji Imigracyjnej

Office for Immigrant Affairs & Immigration Education

525 S. Lake Park Ave.
Chicago, Il. 60653

www.catholicsandimmigrants.org

POLONIJNE DUSZPASTERSTWO
NA RZECZ
POMOCY, JEDNOŚCI
I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

DUSZPASTERSTWO IMIGRANCI — IMIGRANTOM
DZIAŁANIA NA RZECZ PARAFII

HISTORIA POWSTANIA
W 2007 roku reforma imigracyjna nie została
zaakceptowana przez Senat. Okazało się również,
że w najbliższej przyszłości nie przewidywano
wprowadzenia reformy imigracyjnej. Społecznośd
imigracyjna ludzi wierzących zastanawiała się:



1. Jaki jest Boży plan w tym, że imigranci dalej
zmuszeni są życ w niepewności jutra?

Formacja liderów parafialnych: kandydaci na
liderów uczestniczą w siedmiu sesjach
szkoleniowych, których tematyka oparta jest na
Piśmie Świetym i Nauce Społecznej Kościoła
Katolickiego. Nabywają umiejętności w zakresie
pracy zespołowej, publicznego wygłaszania
prezentacji, oraz organizowania spotkao.

FORMY DZIAŁALNOŚCI


Posługa imigracyjna: organizacja warsztatów
tematycznych dotyczących np. ustawy
imigracyjnej, prawa pracy i praw
pracowników, zatrudnienia, zamieszkania,
problemów rodzinnych; organizowanie
stolików informacyjnych w parafiach .
W 12 wykładach na temat ustawy
imigracyjnej, prawa pracy, problemów
rodzinnych i prawa jazdy uczestniczyło 2, 500
Polaków.
Zebrano i odesłano do stanowych
reprezentantów 10,000 kart pocztowych z
podpisami osób popierających reformę
imigracyją oraz akcję na rzecz ułatwienia
uzyskania prawa jazdy dla imigrantów.

2. Co mogą zrobid, aby pomóc sobie nawzajem?
W odpowiedzi na te pytania w Archidiecezji
Chicago powstało w 2008 roku Duszpasterstwo
Imigranci-Imigrantom dla Polonii oraz Pastoral
Migratoria dla imigrantów mówiących po
hiszpaosku.

MISJA I ZADANIA
„Wiara bez uczynków martwa jest”
(Jk.2,17)
Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom jest
organizacją niesienia pomocy Polakom przez
Polaków. Posługa ta dąży do zjednoczenia
Polaków miedzy sobą oraz ze społecznościami, w
których żyją. Umożliwia Polakom połączenie
wiary z życiem wiarą na codzieo, które
odzwierciedla się w niesieniu pomocy
potrzebującym.
Duszpasterstwo pomaga imigrantom w procesie
formacji liderów parafialnych i zaprasza
wszystkich do zaangażowania się w pomoc
potrzebującym w swoich parafiach.

Liderzy z Parafii Św. Ferdynanda otrzymuja certyfikaty ukooczenia formacji.



Pasowanie na Lidera: liderzy
podczas
uroczystej mszy świetej zostają przedstawieni
wspólnocie parafialnej i otrzymują certyfikaty
ukooczenia sesji szkoleniowych oraz Pismo
Święte.



Realizacja: liderzy parafialni wraz z grupą
wolontariuszy rozpoznają potrzeby w swojej
parafii i we współpracy z organizacjami
społecznymi
starają
się
pomagad
potrzebującym w różnorodnych sprawach np.
prawnych,
pracowniczych,
imigracyjnych,
finansowych,
rodzinnych:
małżeoskich,
wychowania dzieci, uzależnieo.

Czuwanie modlitewne przed biurem kongresmena Lipioskiego. Czerwiec 2014



Towarzyszenie: wspólna modlitwa i
rozważanie Słowa Bożego, dzielenie się wiarą
(świadectwa) wśród osób zaangażowanych w
posługę, ofiarowanie modlitwenego wsparcia
rodzinom imigrantów, których członkowie
zagrożeni są deportacją, więzieniem lub
rozłączeniem.

