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KONFERENCJA REKTORÓW WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH 
DIECEZJALNYCH I ZAKONNYCH W POLSCE 

Orchard Lake, Michigan, USA, 11-13.VIII.1992 

 

W N I O S K I 

1. Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych z Polski, 
zebrani na swej dorocznej sesji w Polonijnym Seminarium w Orchard Lake, poświęcili 
swe obrady wspólnemu studium nad Adhortacja Apostolska “Pastores dabo vobis” i 
aplikacji jej myśli do obecnej sytuacji duszpasterstwa polonijnego w Stanach 
Zjednoczonych. Polonia w Ameryce jest nadal bardzo liczna i przywiązana do kultury 
ojczystej oraz Kościoła w Polsce. Więź tę podtrzymują głównie księża pracujący w 
polskich parafiach i innych ośrodkach duszpasterstwa polonijnego. Jesteśmy przekonani, 
że mimo wielkich trudności, posługa duszpasterska polskiego kapłana winna być nadal 
świadczona wobec wszystkich naszych rodaków, nie tylko urodzonych w kraju i ich 
dzieci, lecz także dalszych pokoleń. W pełni podzielamy pogląd, że “Polonia jest ważna 
dla Polski, tak jak Polska jest ważna dla Polonii”.1  

2. W nawiązaniu do nauki Soboru Watykańskiego II oraz Instrukcji Stolicy Apostolskiej 
“Pastoralis migratorum cura”, a także bardzo ważnych ustaleń Konferencji Biskupów 
Polskich w Orchard Lake z dnia 14 sierpnia 1976 roku, pragniemy dać wyraz również z 
naszej strony najgłębszemu przekonaniu, że wobec Kościoła w Polsce stoi wielkie 
zadanie wspierania duszpasterstwa polonijnego poprzez ożywienie współpracy z 
Episkopatem Stanów Zjednoczonych. Ze szczególną troską patrzymy na bratnie nam 
Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake, które od lat wiernie służy 
Polonii. Jego zasługi podkreślił Ojciec święty, Jan Paweł II podczas spotkania z Polonią 
w Hamtramck w 1987 roku mówiąc, że “wyrosło z autentycznej miłości do Kościoła i 
przywiązania do polskości (...) starało się odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw 
potrzebom polskich imigrantów.”2  

 Seminarium to, mimo odczuwanego w ostatnich latach braku miejscowych powołań, 
nadal pragnie spełniać swoją szlachetną misję. Polska ubogacona przez Boga licznymi 
powołaniami, jest w stanie i powinna dzielić się nimi z Kościołami, które odczuwają ich 
brak, a zwłaszcza gdy chodzi o duszpasterstwo naszych rodaków przebywających na 
emigracji. Może więc być tym radosnym dawcą, którego Bóg miłuje. Kto się dzieli, ten 
ma jeszcze więcej. Duch misyjny jest źródłem nowych powołań. 

3. W pełni podzielamy przekonanie o potrzebie dalszego istnienia Seminarium Świętych 
Cyryla i Metodego i przyłączamy się do wskazań Księży Biskupów wyrażonych podczas 
Konferencji w Orchard Lake w 1976 roku. Postulowano wtedy, że pilnie wskazane jest: 

 



 1/ “Nawiązanie współpracy między Komisjami Episkopatu Polski d/s Nauki i 
Seminariów a Zakładami Naukowymi w Orchard Lake”. 

  Postulujemy ponadto, aby została utworzona wspólna Komisja, złożona z 
przedstawicieli Seminarium w Orchard Lake i Seminariów z Polski. Celem tej 
Komisji byłoby ustalanie zasad i form współpracy oraz sposobu rekrutacji 
studentów z Polski do Seminarium w Orchard Lake. 

 2/ “Wymiana Profesorów między Orchard Lake a Fakultetami Teologicznymi i 
Seminariami Duchownymi w Polsce”. 

  Postulat ten pragniemy rozszerzyć na wzajemną pomoc w prowadzeniu rekolekcji 
i dni skupienia oraz wymianę czasopism, własnych materiałów i pozycji 
naukowych. W dziedzinie duszpasterstwa wskazana jest wymiana doświadczeń 
oraz pomocy homiletycznych i katechetycznych ( w tym także śpiewników, kaset 
z nagraniami pieśni religijnych, wideokaset itd.). 

  W ramach wzajemnej współpracy powinny być organizowane intensywne kursy 
języka angielskiego w Orchard Lake dla profesorów i wychowawców, a nawet 
kleryków Seminariów z Polski. Podobnie mogą być organizowane kursy języka 
polskiego w naszych Seminariach dla profesorów, wychowawców i studentów z 
Orchard Lake. 

 3/ “Wysyłanie do Seminarium w Orchard Lake odpowiednio dobranych kleryków 
diecezjalnych i zakonnych po ukończonych studiach filozoficznych w tym celu, że 
po święceniach kapłańskich będą skierowani do pracy wśród Polonii 
amerykańskiej. Program kształcenia i formacji kapłańskiej w Orchard Lake 
należałoby dostosować odpowiednio do programów polskich seminariów”. 

  Widzimy potrzebę i realną możliwość realizacji tego postulatu. Jesteśmy gotowi 
zainteresować alumnów w naszych Seminariach problemami duszpasterstwa 
polonijnego i tej zasłużonej dla Kościoła i Polonii Wspólnoty Uczelnianej w 
Orchard Lake. Różne są dary Ducha św., dlatego wierzymy, że są też szczególne 
powołania do pracy wśród migrantów. Jeśli takie zauważymy wśród naszych 
seminarzystów, to zrobimy wszystko, by dać im możliwość rozwoju poprzez 
dalsze studia w Polonijnym Seminarium Duchownym w Orchard Lake. 

  Najlepszym okresem na przejście alumna z Seminarium w Polsce do Orchard 
Lake jest, gdy ukończy on w kraju przynajmniej 2 lata filozofii. W ten sposób 
alumn ma możliwość pogłębienia i ugruntowania własnej wiary, rozpoznania łaski 
powołania oraz zapoznania się z duchem dziedzictwa i kultury polskiej. Tylko 
wtedy będzie on mógł w przyszłości dobrze zintegrować nowe wartości kultury w 
kraju życia emigrantów, nic nie tracąc z dziedzictwa i tradycji Kościoła w Polsce. 

  Do Seminarium w Orchard Lake powinni być kierowani tylko dobrzy studenci, 
prawego charakteru oraz wyróżniający się powołaniem do pracy wśród 
migrantów. Wymagają tego trudne warunki życia i pracy poza granicami kraju. 
Dlatego konieczne jest nie tylko poinformowanie alumnów w naszych 



Seminariach o możliwości kontynuowania studiów w Orchard Lake, lecz także 
uświadomienie im bardzo złożonej problematyki z tym związanej oraz 
odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. 

  Władze seminaryjne same zapoznają swoich alumnów z problematyką polonijną i 
możliwością studiów w Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard 
Lake. Nie wykluczamy wykładów lub konferencji w naszych Seminariach 
przedstawiciela z Orchard Lake. Uważamy za możliwe, a nawet wskazane, aby 
nasi klerycy mogli także korzystać z wszelkich publikacji naukowych, materiałów 
oficjalnie nadsyłanych z Orchard Lake oraz publikacji prasowych. 

  Wybrani alumni, po uzgodnieniu ze swym Rektorem, mogą również brać udział w 
rekolekcjach i specjalnym programie przygotowawczym prowadzonym przez 
przedstawiciela z Orchard Lake. Jednak zajęcia te nie mogą kolidować z 
wykładami i normalnym procesem formacyjnym w naszych Seminariach. 

  Seminarium z Orchard Lake powinno także rozwijać samodzielną działalność 
powołaniową wśród młodzieży szkół średnich, zarówno w Stanach 
Zjednoczonych jak i w Polsce. Kandydaci z Polski powinni być w zasadzie 
kierowani do Seminariów w tych diecezjach, z których pochodzą lub do tych 
Zakonów, z którymi duchowo są związani. Jeśli zostaną przyjęci, to do czasu 
wyjazdu do Orchard Lake, nie mogą w niczym wyróżniać się od pozostałych 
naszych seminarzystów. W pełni będą podlegać formacji i zasadom przyjętym w 
danym Seminarium. Jedynym wyróżnikiem będzie to, że w przyszłości będą oni 
brani w pierwszej kolejności, jako kandydaci do wyjazdu do Orchard Lake. 
Podczas dwóch lat studiów filozoficznych może się okazać, że dany kandydat 
zaniechał myśli wyjazdu do Orchard Lake lub nie ma ku temu odpowiednich 
predyspozycji, czy szczególnego powołania. Może być jednak dobrym i gorliwym 
kapłanem w kraju. Przy tak ustawionej działalności powołaniowej w Polsce, 
Seminarium w Orchard Lake nie będzie stanowić dla nikogo konkurencji, lecz 
przeciwnie, może przyczynić się do jeszcze większego rozwoju powołań w kraju. 

4. Seminarium w Orchard Lake jest bardzo bliskie Kościołowi w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych. W procesie wychowawczym łączy tradycje i doświadczenia obu tych 
Kościołów lokalnych. Jest jedynym tego typu ośrodkiem w USA i na świecie, który “jest 
prężny, dobrze zorganizowany i posiada trwałą bazę materialną”.0 Sądzimy, że może być 
w przyszłości lepiej wykorzystywany jako “pomost” łączący Kościół w Polsce z 
Kościołem w Stanach Zjednoczonych w płaszczyźnie odnoszącej się do zapewnienia 
opieki duszpasterskiej naszym rodakom. Seminarium to nie może czuć się osamotnione i 
zapomniane przez Kościół w Polsce. Nie można narażać go na borykanie się z 
trudnościami ponad jego siły. Do współpracy i współodpowiedzialności zobowiązuje 
troska o Polonię oraz nauka Soboru Watykańskiego II i liczne dokumenty Stolicy 
Apostolskiej odnoszące się do migrantów. Do takiej troski zobowiązują także wypowiedzi 
Ojca św. na temat Seminarium w Orchard Lake oraz Księży Kardynałów, Arcybiskupów i 
Biskupów polskich. 



 Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych z 
Polski w Orchard Lake przyczyniła się do lepszego poznania tego Seminarium, jego 
misji, możliwości i osiągnięć. Przyczyniła się do stworzenia klimatu zrozumienia i 
wzajemnej troski. Rozproszyła mgłę uprzedzeń, otworzyła serca, ukonkretniła problemy 
oraz uświadomiła współodpowiedzialność. Wszyscy mamy pragnienie, że trzeba tej 
Uczelni pomóc, żeby ją zachować. Ona nie może upaść, bo jest potrzebna Kościołowi i 
Polakom. Potrzebna jest też Polsce. Najtrafniej określił to Ojciec św., gdy jeszcze jako 
Kardynał Metropolita powiedział w 1969 roku: “Gdyby szkoły w Orchard Lake nie 
istniały, to koniecznie należałoby je stworzyć.”0  
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