
             
 

          Warszawa, 1 października 2014 roku 

                       L.dz. 57/14 

 

 

Miło mi poinformować, że dnia 1 września br. rozpoczęło działalność przy 

Sekretariacie KEP w Warszawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

Wraz z tą inicjatywą Biskup Delegat podejmie obowiązki wynikające z tej funkcji w pełnym 

wymiarze czasowym.  

Biuro jest otwarte od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 14:00. Przewiduje 

się, że z biegiem czasu godziny otwarcia zostaną wydłużone. Funkcję sekretarza Biura pełni   

s. Edyta Rychel ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 

Zagranicznej. 

Zadaniem Biura będzie w pierwszym rzędzie koordynowanie i ułatwianie kontaktów 

między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji (kapłanów, sióstr 

zakonnych, świeckich) i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 

Polskiej na czele. Biuro będzie także służyło nawiązywaniu kontaktów z biskupami krajów, 

gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i 

świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.  

Oprócz charakteru administracyjnego Biuro posiadać będzie także charakter 

duszpasterski – temu celowi będą służyły organizowane przez Biuro spotkania duszpasterzy 

polonijnych, promowanie materiałów i inicjatyw duszpasterskich dostosowanych do 

warunków emigracyjnych, troska o dziedzictwo duszpasterstwa polskiej emigracji, 

współpraca z instytucjami i wspólnotami kościelnymi mogącymi służyć duszpasterstwu 

polskojęzycznemu poza granicami naszej Ojczyzny, tworzenie płaszczyzny wymiany 

doświadczeń duszpasterskich w pracy z polskimi emigrantami.  

Biuro poprzez swoją działalność  uwrażliwiać będzie  na sytuację polskich 

emigrantów ze strony  wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom 

rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych.  

 

 

                  Bp Wiesław Lechowicz 

DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 

                       Pl-01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 

                tel.+48 (22) 530-48-69, e-mail: emigracja@episkopat.pl 
 



 

Biuro posiadać będzie ponadto charakter informacyjny – na stronie internetowej 

będzie można znaleźć między innymi wiadomości z duszpasterskiej posługi Biskupa 

Delegata, z życia poszczególnych misji i ośrodków duszpasterstwa Polonii i Polaków za 

granicą oraz niezbędne dane związane z duszpasterstwem polskojęzycznym i statusem 

emigranta polskiego. Strona internetowa Biura służyć też będzie przekazywaniu intencji 

modlitewnych.  

Aby te cele mogły się zrealizować dla dobra naszych Rodaków żyjących z dala od 

Ojczyzny i niejednokrotnie najbliższych proszę o wsparcie poprzez życzliwość, współpracę i 

modlitwę.  

 

                     

                       bp Wiesław Lechowicz 

                                                       Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 

 

 

Dane kontaktowe Biura: 

 

BIURO DELEGATA KEP ds. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 

00-015 Warszawa 

tel. +48 (22) 530-48-74  

 

e-mail: emigracja@episkopat.pl        

www.emigracja.episkopat.pl 

 

http://www.emigracja.episkopat.pl/

