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Refleksja pastoralno-teologiczna nad dokumentem  
Stolicy Apostolskiej „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach 
i przymusowo przesiedlonych”

W związku z kryzysem migracyjnym ogarniającym Europę, rozwinęła się szeroka 
dyskusja dotycząca problemu migrantów. Sprawa jest złożona i wieloaspektowa. Au-
tor artykułu chce włączyć się w tę dyskusję jako teolog – pastoralista. Ma świadomość, 
że będzie to tylko skromny głos wśród licznych wypowiedzi polityków, dziennikarzy, 
przedstawicieli państwowych instytucji i naukowców różnych dziedzin. Ma nadzieję, że 
zwróci uwagę na niektóre uniwersalne wskazania podawane przez Kościół katolicki, 
które staną się wytyczną w rozwiązywaniu skomplikowanej kwestii. W okresie po drugiej 
wojnie światowej, która wywołała bodajże największe ruchy migracyjne notowane we 
współczesnej historii, Kościół wielokrotnie wypowiadał się na temat migracji i migran-
tów. Starał się opisać problem i ocenić go w świetle katolickiego nauczania jako „znak 
czasu” oraz podać praktyczne wskazania co do jego rozwiązywania, i to nie tylko dla 
duszpasterstwa ale wszystkich ludzi dobrej woli. Tak było począwszy od Konstytucji 
apostolskiej „Exsul familia” (1952), poprzez m.in. Instrukcję „De pastorali migratorum 
cura” (1969), coroczne papieskie orędzia na Światowy dzień migranta i uchodźcy oraz 
Instrukcję „Erga migrantes caritas Christi” (2004)1.

Autor skupi się na mało znanym dokumencie dwóch papieskich dykasterii: Rady 
ds. Migracji i Podróżnych oraz Rady Cor Unum2 zatytułowanym „Przyjęcie Chrystusa  
w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne duszpasterskie”, opublikowanym 
w 2013 r. 3. Sam fakt wspólnego wydania dokumentu przez dwa organy Stolicy Apostol-
skiej podkreśla wagę zagadnienia i podnosi jego rangę. Już tytuł tego pisma wskazuje 
na zacieśnienie szerokiej problematyki migrantów do tych, którzy opuścili swój kraj 

1 Teksty dokumentów w kilku językach są dostępne na stronach internetowych Stolicy Apostolskiej  
a w polskim tłumaczeniu na stronie internetowej Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki  
i Pielgrzymek www.migracja.episkopat.pl 

2 Obydwie Rady od stycznia 2017 r. przestały istnieć a ich kompetencje przejęła nowa Dykasteria  
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

3 Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne duszpasterskie: http://migracja.
episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przyjecie_Chrystusa.pdf (12.03.2017).
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jako wygnani bądź uciekinierzy. Wydaje się, iż Stolica Apostolska chce podkreślić, że 
właśnie ta grupa osób współcześnie zasługuje na szczególną uwagę wśród wszystkich 
innych migracyjnych ruchów. Jest ona bowiem narażona na największe niebezpieczeń-
stwa a stąd godna wzmożonej troski. W tym miejscu warto zaznaczyć, że analizowany 
dokument jest aktualizacją wcześniejszej rzymskiej publikacji, wydanej w 1992 roku, 
zatytułowanej „Problem uchodźców, wyzwanie dla solidarności”4. Co prawda analizo-
wany przez nas obecnie tekst traktuje o zacieśnionej grupie – uchodźców i przymusowo 
osiedlonych – jednakże jego nauczanie, można z pewnymi zastrzeżeniami odnieść do 
wszystkich kategorii migrantów.

Autor zamierza zanalizować i skomentować wybrane, według niego najistotniejsze, 
teologiczne wątki kościelnego nauczania zawarte we wskazanym dokumencie. Znajdu-
jemy je głównie we wprowadzeniu i jego pierwszej części. Pozostałe działy dokumentu 
w nikłym stopniu odwołują się do teologicznych przesłanek. Zawierają one opis współ-
czesnych sytuacji uchodźców i przymusowo przesiedlonych, odwołują się do cywilnych 
rozstrzygnięć prawnych, by w końcu przejść do nakreślenia zobowiązań ciążących na 
państwach i społeczeństwach. W niewielkim stopniu rysują duszpasterskie zadania 
Kościoła i tylko tu wkraczają w teologiczne obszary. Choć z drugiej strony, bliższy opis 
współczesnych kontekstów społecznych byłby interesujący dla teologii pastoralnej, jako 
tzw. przesłanka kairologiczna (socjologiczna). Jednakże skromne ramy artykułu nie po-
walają rozwinąć wszystkich wątków zagadnienia. Teologiczna przesłanka przedstawiona 
w dokumencie opiera się o biblijne źródła, Tradycję oraz społeczne nauczanie Kościoła5. 

1. Kategorie migrantów

Współczesna burzliwa dyskusja społeczno – polityczna i zamęt wokół kwestii mi-
grantów bierze się między innymi z braku klarownego rozróżnienie między różnymi 
rodzajami migracji. Trzeba przyznać, że owo rozróżnienie nie zawsze jest sprawą łatwą. 
Sam zacytowany dokument o uchodźcach zauważa niezwykłą złożoność zjawiska, któ-
re utrudnia podejmowanie skutecznych rozwiązań6. Charakteryzując bardzo ogólnie 
problem, wśród fali przemieszczających się, choćby współcześnie przez Europę, są 
migranci ekonomiczni. Jedni z nich poszukują lepszych warunków bytowania, w znacze-
niu wyższego poziomu życia, wykształcenia i profitów ze swej pracy. Inni migrują, gdyż  
w ich własnej ojczyźnie brakuje nawet minimalnych środków do egzystencji. Niektórzy 
na skutek konfliktów zbrojnych stracili swoje domy, warsztaty pracy i pola. Są też tacy, 
którzy chcą połączyć się ze swymi rodzinami i których bliscy już wcześniej znaleźli się w 
innym kraju. Są wreszcie migranci, których siłą usunięto z ich kraju albo uciekający przed 
przemocą. Jednym i drugim grozi poważne niebezpieczeństwo, ze śmiercią włącznie, 
gdyby powrócili do swoich stałych miejsc zamieszkania. Są i tacy, których do ucieczki 
zmusiły elementarne katastrofy, np. trzęsienia ziemi, powodzie bądź susze. Ci także nie 
mają szansy na dalsze życie w swej ojczyźnie. Łatwo zauważyć, że jedne z grup migrantów 
znajdują się w sytuacji przymusowej, inne same wybierają opuszczenie domu. Do peł-
niejszego obrazu można by dodać działania ze strony przemytników ludzi zachęcających 

4 Por. Przyjęcie Chrystusa…, dok. cyt., Prezentacja dokumentu oraz n. 35. Dokument do , którego od-
wołują się wytyczne duszpasterskie Przyjęcie Chrystusa…: Pontificio Consiglio „Cor unum”, Pontificio Con-
siglio della pastorale per i migranti e gli itineranti i rifugiati: Una sfida alla solidarieta’  http://www.vatican.
va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19920625_refugees_it.html 
(12.03.2017).

5 Przyjęcie Chrystusa…, n. 5.
6 Tamże, n. 1.
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do wyjazdu bądź też wprost zajmujących handlem ludźmi. W tych rzeszach znajduje się 
jakiś – zapewne śladowy procent – wysłanników grup terrorystycznych. To oni wywołują 
największy niepokój wśród obserwatorów zjawiska, zwłaszcza w krajach docelowych.

2. Definicja uchodźców i przymusowo wysiedlonych

Jak zauważyliśmy wcześniej, istotną rzeczą jest klarowne określenie grupy migrantów, 
na której mamy zogniskować swoją uwagę. Tytuł komentowanego dokumentu mówi  
o uchodźcach i przymusowo wysiedlonych. Zacytujmy jego fragment: „[…] niektóre 
osoby są zmuszone wyjechać z własnego kraju na skutek prześladowań, klęsk żywiołowych 
i ekologicznych lub też innych czynników powodujących ekstremalnie trudne sytuacje, 
także zagrożenie dla życia. Podczas gdy niektórzy chcą po prostu znaleźć lepsze warunki 
życia za granicą, inni decydują się opuścić swoją ojczyznę, ponieważ już dłużej nie widzą 
w niej możliwości godnego życia”7.

Zauważamy, że autorzy dość ogólnie określają grupę, która będzie przedmiotem ich 
uwagi. Choć z drugiej strony zastrzegają, że rozróżnienia poszczególnych grup migrantów 
są trudne i istnieją „mieszane” przepływy migracyjne. Jest to pewnym mankamentem 
tekstu, który mimo wszystko powinien być bardziej doprecyzowany. Z kontekstu innych 
punktów dokumentu można jednakże wnioskować, że autorom chodzi o migrantów 
znajdujących się pod jakąś presją, a zatem zmuszonych do wyjazdu, bądź ucieczki  
z ojczyzny, poprzez obiektywne lub subiektywne czynniki. Niektórzy z nich zostali wręcz 
przeniesieni lub wygnani przez różne siły ludzkie lub żywioły przyrody. W tym znacze-
niu sformułowanie zgadza się z definicją Konwencji Genewskiej przyjętej w 1951 r. 
określającą uchodźcę jako osobę, która opuściła kraj swojego stałego zamieszkania  
z „uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodo-
wości, przynależności do określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych” i nie 
chce lub nie może z powodu tych obaw tam powrócić8.

Autor niniejszego artykułu usłyszał ciekawą definicję uchodźców nie zamieszczoną  
w oficjalnych dokumentach ani nie pojawiającą się w komentarzach specjalistów. Po-
chodzi ona od praktyka, wieloletniego obserwatora zjawiska migracji oraz duszpasterza 
migrantów. Stąd jest ona godna odnotowania. Według owego obserwatora, rysem charak-
terystycznym uciekiniera jest to, że nie chce on zbytnio oddalać się od swego rodzinnego 
kraju. Chciałby bowiem, jak tylko warunki na to pozwolą, jak najprędzej znów powrócić 
do niego. Ta praktyczna definicja może stać się dobrą wskazówką w opisie interesującego 
nas problemu. Powstaje bowiem uzasadnione pytanie, czy uchodźcami można nazywać 
tych, którzy oddalają się od swego kraju setki a nawet tysiące kilometrów i nie zamierzają 
do niego powrócić? Należałoby ich nazwać raczej migrantami poszukującymi lepszych 
warunków życia a może wprost migrantami ekonomicznymi. W tym miejscu na margi-
nesie warto zauważyć, co potwierdzałoby tę tezę, że wiele europejskich rządów (w tym 
polski) nie skłania się do przyjmowania uchodźców z terenów ogarniętych konfliktami. 
Natomiast uważa, ze należy pomagać ludności tych krajów na miejscu, by mogli pozostać 
w swoich rodzinnych miejscowościach. Trzeba zatem według tej koncepcji skupiać się 
na politycznym wygaszaniu konfliktów, by usuwać przyczyny migracji.

7 Tamże.
8 Przyjęta przez ONZ w Genewie, 28 lipca 1951 r.,  http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/materialy/

konwencje/konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-1951-r/tekst-konwencji-z-1951-r.html (12.03.2017).
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3. Biblijny nakaz przyjęcia cudzoziemców

Analizowany dokument zwraca uwagę, że już w Starym Testamencie istniał w Izraelu 
nakaz przyjmowania cudzoziemców a nawet traktowania ich tak samo, jak swych współ-
obywateli9. Warto podkreślić, że zapisany jest on w Pięcioksięgu Mojżeszowym, czyli 
wśród tekstów stanowiących zręby żydowskiego prawa. Jako argument autor natchnionej 
księgi przytacza fakt, że sami Izraelici kiedyś byli przybyszami w Egipcie, poszukującymi 
tam odpowiednich warunków do przeżycia. Udali się bowiem do Egiptu z powodu głodu 
i w poszukiwaniu żywności. Następnie zostali sprowadzeni na stałe do nowego kraju 
przez swego brata Józefa, który choć niegdyś sprzedany w niewolę, uzyskał w nowym 
kraju wysoką pozycję społeczną i mógł zaprosić swoich braci do zamieszkania wraz  
z nim. W późniejszych dziesięcioleciach sytuacja się zmieniła. Rodzina Józefa rozrosłą 
się w liczny naród i została poddana represjom. Uznano ich bowiem za zagrożenie dla 
rdzennych mieszkańców Egiptu10.

Interpretując tę historię we współczesnych kontekstach, powiedzielibyśmy, że Izra-
elici byli uchodźcami, których wygnała z własnego kraju elementarna klęska nieurodzaju 
i związanego z nią głodu. Był to też akt łączenia rodziny11. W dalszym ciągu można 
doszukiwać się w tej historii faktu odrzucenia obcych przybyszów i sprowadzenia ich 
do niższej kategorii społecznej, niewolników, a to wszystko wobec rzeczywistych bądź 
domniemanych zagrożeń z ich strony.

Wobec tych trudnych doświadczeń zapisanych w pamięci Narodu Wybranego, jak 
zauważa dalej komentowany dokument, tekst objawiony domaga się, by nie tylko przyj-
mować cudzoziemców i traktować ich jak współobywateli, ale nie łamać praw obcych, 
przybyszów, którzy zamieszkali w jego ziemi. Zwrócono w nim uwagę na nadprzyrodzo-
ny motyw takiego postępowania. Nakaz ten pochodzi ze sprawiedliwości rozumianej 
biblijnie, jako posłuszeństwo Prawu Bożemu12. Sprawiedliwość zatem ujmowana jest 
nie tylko jako czysto ludzki akt, najczęściej definiowany jako odpowiednie rozdzielanie 
wszystkim dóbr, bezstronność, uczciwość, poszanowanie praw bądź równe traktowanie 
wszystkich. Można skonstatować, że choć z perspektywy ludzkiej usprawiedliwia się 
sytuacje nie przyjmowania obcych – migrantów, uchodźców – to jednak prawo Boże 
zobowiązuje chrześcijan do tego rodzaju działania. Istotnym jest spojrzenie na sprawę 
z nadprzyrodzonej perspektywy, która nie zawsze koresponduje z ludzkimi ocenami i 
zapatrywaniami.

Godne podkreślenia jest zwrócenie uwagi w kontekście analizowanego dokumentu na 
fakt, że owo przyjęcie powinno mieć miejsce nawet w obliczu zagrożenia utraty czystości 
religijnej i tożsamości swego narodu. Tak rozumiały to biblijne nakazy Prawa13. Skądi-
nąd wiadomo, jak ważną w historii Narodu Wybranego była troska o zachowanie wiary 
w jedynego Boga Jahwe. Jako że żył on otoczony nacjami pogańskimi, zawsze rodziło 
się niebezpieczeństwo złego wpływu ze strony pogańskich religii, pokusa naśladowania 

9 Przyjęcie Chrystusa…, n. 19. Powołano się na Kpł 19, 34; Pwt 24, 17-22.
10 Por. Wj 1, 8-10.
11 Kwestię tę jasno artykułuje analizowany dokument Przyjęcie Chrystusa… w punkcie 27. Zwraca on 

uwagę, że do pełnego i harmonijnego rozwoju człowiek potrzebuje rodziny. Ponadto podkreśla konieczność 
zagwarantowania podstawowych praw i godności każdej rodziny, także rodziny uchodźców.

12 Przyjęcie Chrystusa…, n. 19. Powołano się na Kpł 19, 34; Pwt 1, 16; 24, 17; 27, 19.
13 Tamże, n. 19. Dokument odnosi do Pwt 7, 3; 13, 6-9.
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ich wierzeń, wypchnięcia własnej wiary i kultury oraz zastąpienia ich obcymi wzorami. 
W ten sposób Naród utraciłby Boże wybranie i obietnicę, a zatem to co składało się na 
jego tożsamość.

Zagrożenie obcymi wpływami trzeba pokonywać nie tyle kategorycznym odrzu-
ceniem przybyszów lecz innymi sposobami. Komentowany dokument nie rozwija tej 
kwestii. Można jedynie domyślić się, że chodzi o uczciwy dialog międzykulturowy  
i międzyreligijny. Dialog, który nie prowadziłby do fałszywego irenizmu, zacierania 
różnic ale wzajemnego poznania i ubogacenia posiadanymi wartościami. Taki dialog 
wymaga otwartości z obu stron – gospodarzy i przybyszów. Z drugiej strony, gdy odno-
simy tę kwestię do zetknięcia chrześcijaństwa z innymi religiami, należałoby dążyć do 
umacniania wiary wśród chrześcijan, która wytrzymałaby próbę konfrontacji z obcymi 
a nawet wrogimi mu wpływami.

4. Godność ludzkiej osoby

Istotnym argumentem zobowiązującym Kościół do troski o uchodźców i przymusowo 
przesiedlonych jest przekonanie o godności każdej ludzkiej osoby. Wywodzi się ono 
z nauczania zawartego już w pierwszej Objawionej Księdze, mówiącego, że wszyscy 
ludzie stworzeni są na obraz Boży i są jego dziećmi14. Stąd każda osoba ludzka posiada 
nieocenioną wartość, jest cenniejsza od wszystkich innych materialnych rzeczy. Norma 
ta stanowi podstawę dla innych zasad i treści nauki społecznej Kościoła. Stąd Kościół 
czuje się zobowiązany bronić godności każdej osoby. Dokument przytacza słowa Be-
nedykta XVI: „każdy emigrant jest osobą ludzką, która – jako taka – ma niezbywalne 
i podstawowe prawa, które powinni szanować wszyscy w każdej sytuacji”15. Naruszenie 
godności ludzkiej, jak dalej mocno podkreśla, powoduje cierpienie wszystkich członków 
Kościoła – Ciała Chrystusowego16. Zatem rodzi się postulat pokonywania wszystkiego, 
co wywołuje owo cierpienie.

Każdy człowiek ma prawo do godnych warunków życia. Składają się na nie między 
innymi mieszkanie, ubranie, żywność, warunki wypoczynku, opieka zdrowotna, jak też 
inne niezbędne świadczenia ze strony państwa na rzecz jednostki. Jeśli zatem jakaś 
osoba nie może cieszyć się godnym życiem we własnym kraju i godność ta jest zagrożo-
na, ma ona prawo udać się gdzie indziej17. W tym momencie pojawia się problem, jak 
ocenić ów godny poziom życia. Trzeba przy tej ocenie pamiętać, że rozwój nie może być 
pojmowany wyłącznie materialnie jako „zrównanie poziomu życia wszystkich narodów  
z poziomem, który dziś osiągnęły kraje najbogatsze”, ale ma być rozumiany integralnie, 
np. poprzez rozwój „uzdolnień twórczych każdej poszczególnej osoby“. Jego szczytem 
jest „możliwość korzystania z prawa-obowiązku szukania Boga, poznawania Go i życia 
zgodnie z tym poznaniem“18. Równocześnie trzeba pamiętać, że istnieje szczególna 
forma ubóstwa, jaką jest „pozbawienie osoby ludzkiej podstawowych praw, w szcze-
gólności prawa do wolności religijnej, a także prawa do inicjatywy gospodarczej”19. 
Zatem powstaje kolejne pytanie, czy w każdym wypadku usprawiedliwione jest dążenie 

14 Rdz 1, 26-27.
15 Przyjęcie Chrystusa…, n. 26 cytuje Encyklikę Caritas in veritate, 62.
16 Tamże, nn. 5 i 25.
17 Tamże, n. 26. Dokument odnosi tu m.in. do nauczania encykliki Jana XXIII Pacem in terris (I, 2) oraz 

soborowej konstytucji Gaudium et spes (nn. 63, 65-66, 84, 87).
18 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, 29.
19 Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 42.
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migrantów do polepszenia warunków ekonomicznych a raczej ich pragnienie korzysta-
nia z profitów materialnych uzyskiwanych przez najbogatsze państwa? Z pewnością 
usprawiedliwione jest poszukiwanie takiego miejsca na świecie, gdzie będą oni mogli 
korzystać z podstawowych praw każdej ludzkiej osoby dążącej do rozwijania swoich 
uzdolnień a zwłaszcza pielęgnowania religijnego życia zgodnie z przyjętą przez siebie 
wiarą. Nie wynika z tego jednak prawo do materialnego i ekonomicznego zrównania 
wszystkich ludzi na świecie. Dobrobyt materialny – przy założeniu, że został osiągnięty 
w uczciwy sposób – jest wynikiem wieloletnich wysiłków i wyrzeczeń danego społeczeń-
stwa. Choć na bogatszych spoczywa obowiązek dzielenia się z uboższymi, nie oznacza to 
nieroztropnego rozdawania biedniejszym przybyszom dóbr materialnych bez żadnych 
wysiłków z ich strony. Niestety tego rodzaju rozwiązanie obserwuje się w niektórych 
krajach Europy i to wywołuje słuszny społeczny sprzeciw.

5. Jedność ludzkiej rodziny

Kolejnym argumentem przedstawianym przez komentowany dokument, przemawia-
jącym za podjęciem troski o uchodźców i przymusowo przesiedlonych, jest przekonanie 
o jedności ludzkiej rodziny. Wyprowadzany jest on z analogicznych źródeł. Cała ludzkość 
pochodzi od jednego Boga Stworzyciela i ten fakt wskazuje, że trzeba ją traktować jako 
wielką wspólnotę. Dokument powołuje się na nauczanie katechizmowe, które jedno-
znacznie stwierdza: „dzięki wspólnemu początkowi, rodzaj ludzki stanowi jedność”20. 
Eksplikował tę prawdę już św. Paweł w swym dialogu z poganami, gdy wypowiedział 
swe słowa na ateńskim Areopagu „Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Dz 17, 28). Stąd 
z wielkiej ludzkiej wspólnoty nie można wykluczyć żadnej osoby, kultury bądź ludu21.

Nie wszyscy uchodźcy są chrześcijanami a zatem członkami Ciała Chrystusowego. 
W wypadku migrantów przynależących do tego samego Kościoła katolickiego (można 
to stwierdzenie rozszerzyć na wszystkie chrześcijańskie wyznania) trzeba jednoznacznie 
stwierdzić, że choć pochodzą z różnych narodów, pokoleń i języków22 stanowią jedno 
i nie powinni być dla siebie obcy. Tu za Janem Pawłem II autorzy analizowanego do-
kumentu zwracają uwagę, że źródłem owej jedności Kościoła „nie jest wspólne pocho-
dzenie jego członków ale Duch Pięćdziesiątnicy”23. To właśnie w dniu Zesłania Ducha 
Świętego ujawnił się cud wzajemnego zrozumienia i zespolenia mieszkańców różnych 
regionów świata przybyłych do Jerozolimy24. Członków Kościoła spajają silniejsze niż 
tylko naturalne więzy jednej ludzkiej rodziny. Jednoczy ich w sposób nadprzyrodzony 
Duch Święty, ciągle działający w Kościele i poprzez Kościół. Jedność ta wynika z przy-
należności do jednego „Mistycznego Ciała”, gdzie głową zespalającą cały organizm 
jest Jezus Chrystus25 a pogłębia się poprzez sakramentalną komunię26. Stąd też Kościół 
– według teologicznej definicji – staje się „narzędziem zjednoczenia między ludźmi”. 
Według komentowanego dokumentu, owe czynniki budujące horyzontalną wspólnotę 
Kościoła mają być podstawą jego powołania polegającego na rozszerzaniu jedności  
w całym świecie. Ma to zastosowanie dziś w obliczu szerzących się migracyjnych ruchów 
sprawiających mieszanie się różnych ludów, będących nie rzadko źródłem międzyludz-

20 Katechizm Kościoła Katolickiego, 360.
21 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 9-10.
22 Por. Ap 7, 9.
23 Przyjęcie Chrystusa…, n. 15.
24 Por. Dz 2, 5-12.
25 Por. 1 Kor 12, 27.
26 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 11-12.
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kich napięć. To powołanie realizuje się zwłaszcza przez „głoszenie Ewangelii miłości i 
pokoju”27. Stąd Kościół nie może dystansować się od sytuacji związanych z migracyjnymi 
ruchami, które we współczesnym świecie wywołują liczne sprzeczności i napięcia. Nosi 
on w sobie potencjał zdolny do pokonywania podziałów i ciągłego odbudowywania 
międzyludzkich więzów.

6. Gościnność

Autorzy dokumentu wskazują dalej na praktykowaną od samego zarania w Kościele 
cnotę gościnności, która rodzi się z przekonania, że ludzkość jest jedną rodziną. Przyta-
czają tu kilka nowotestamentalnych tekstów28. Zwracają uwagę, że przyjęcie i ugoszcze-
nie podróżnych były obowiązkową praktyką w chrześcijańskich gminach wypływającą 
wprost z Ewangelii i stanowiącą istotny element w postawie każdego chrześcijanina. 
Podkreślają, że prawdziwa gościna polega na przyjmowaniu nie tylko osób miłych dla 
gospodarzy, ale także sprawiających trudności, dotkniętych ubóstwem lub niepełno-
sprawnościami. Z przyjęciem powinno łączyć się współczucie wobec przybyszów i trak-
towanie ich z godnością. Zauważają dalej, że gościnność praktykowana przez chrześcijan 
przyczyniała się do pozytywnego przekształcania całych społeczeństw. Zaowocowała 
ona instytucjonalnym dziełami, np. budową schronisk dla podróżnych, szpitali dla cho-
rych i pielgrzymów, domów opieki, ale też zmieniała stosunki społeczne, rozbudzając 
poczucie odpowiedzialności za bliźnich. Warto podkreślić za autorami dokumentu, że 
sami chrześcijanie podczas podróży nie rzadko byli i są zależni od gościnności, ucząc 
się zarazem właściwego korzystania z niej.

Cnota gościnności i dziś nie traci na wartości. Zauważmy, że bogate społeczeństwa, ku 
którym często zmierzają uchodźcy cierpią na chorobę egoizmu i zamykania się w sobie. 
Stąd być może tak trudno im akceptować przyjęcie migrantów. Przyjęcie uchodźców jest 
niewątpliwie ciężarem społecznym i finansowym. Jednakże jego realizacja stanowi we-
ryfikację autentyzmu chrześcijaństwa. Chrześcijanie i dzisiaj mają misję przekształcania 
postaw społecznych w duchu Ewangelii. W świetle wcześniejszych stwierdzeń, trzeba 
zauważyć, że gościnność jest procesem dwustronnym. Trzeba także przybywających do 
obcego kraju uchodźców uczyć akceptacji dla lokalnych wartości, porządku społecznego 
i praw tam rządzących. Nie jest to proces łatwy, wymaga czasu i otwartości z obydwu 
stron. Niestety pośpieszne działania, nie stawianie wobec migrantów jasno zasad przy-
jęcia, mogą przynieść wiele szkód społecznych. Z drugiej strony, przybysze nie zawsze 
akceptują porządek społeczny i prawny krajów docelowych. Tworzą zamknięte wspólno-
ty, niejednokrotnie rodzaje getta, rządzące się własnymi prawami. To z kolei powoduje 
społeczne napięcia a nawet rodzi akty przemocy. Integracja i asymilacja społeczna jest 
procesem długotrwałym i wymaga cierpliwości i długomyślności, a zwłaszcza otwartej 
postawy z obydwu stron – miejscowych mieszkańców i migrantów.

7. Naśladowanie miłości Boga do ludzi

Istotnym argumentem za przyjęciem uchodźców podkreślanym przez komentowany 
dokument jest naśladowanie miłości Chrystusa. Jego autorzy w wyraźny sposób nawiązują 
do wcześniej opublikowanej Instrukcji Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżnych 

27 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 15. Powołano się tu na Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta 
z 31.07.1992 r. (L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 10[1992], s. 8, p. 6).

28 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 23-24 oraz 22.; Odniesiono się do: Łk 14, 12-14; Dz 16, 15 oraz 18, 27; Flm 
16-17.
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zawierającej już w samym tytule rzeczoną prawdę: „Miłość Chrystusa do migrantów”29. 
We wprowadzeniu do komentowanego obecnie dokumentu spotykamy osobny punkt 
zatytułowany „Miłość Kościoła względem uchodźców30. Zatem punktem wyjścia dla 
argumentacji jest odwołanie się do miłości samego Boga, który okazuje ją wszystkim, 
bez różnicy ludziom. Ta miłość urzeczywistniła się w osobie Jezusa Chrystusa. Stanowi 
ona fundament Ewangelii i społecznej nauki Kościoła. Jej cechą jest bezinteresowność. 
Ukierunkowana jest ona szczególnie ku najbardziej potrzebującym31, a wśród nich ku 
cudzoziemcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji a nie rzadko będących przedmiotem 
wyzysku. Autorzy przypominają działalność samego Jezusa otaczającego opieką „ubogich 
i maluczkich”, ale także naukę zawartą już w Starym Testamencie, który wskazywał, 
że Bóg szczególną opieką otacza słabych i nie pozwala ich wykorzystywać ani gnębić32. 
Kościół zatem naśladuje miłość Chrystusa. Ale także każdy pojedynczy członek Kościo-
ła, wyznawca Chrystusa, jest zobligowany do urzeczywistniania tego rodzaju postawy. 
Autorzy podkreślają, że miłość ta jest najpierw darem dla człowieka ze strony Boga czyli 
rodzi się z Boga, jest łaską33. W ten sposób uzdalnia ona człowieka do działania w jej 
duchu, nawet w takich momentach, gdzie po ludzku byłoby to trudne do zrealizowania.

Jedni z najbardziej zagrożonych wśród ubogich i poddani cierpieniom to uchodźcy 
i przymusowo przesiedleni. Oni to właśnie znajdują się w centrum uwagi Chrystusa.  
O cierpieniach uchodźców, które są wyzwaniem dla wzmożonej miłości ze strony Ko-
ścioła, mówili wielokrotnie papieże34. Ojciec Święty Franciszek często powraca do tych 
wątków, które poniekąd stanowią wiodący rys jego pontyfikatu. Sam wielokrotnie dawał 
praktyczne przykłady zainteresowania losem uchodźców, np. przyjmując w Watykanie 
rodziny uchodźców bądź odwiedzając ich obozy.

W obliczu oporów ze strony społeczeństw i rządów wobec przyjmowania uchodźców, 
które podnoszą różne przeszkody, zdawałoby się nie do pokonania, należy podkreślać 
teologiczną prawdę, że Boża łaska jest w stanie przezwyciężać rodzące się blokady 
i uzdalniać do wielkoduszności. Jest ona nadprzyrodzoną, prawdziwą siłą dodającą 
odwagi w trudnych momentach, wymagających wyjątkowej ofiarności35. Pobudza do 
praktykowania czynnej miłości. Jak podkreśliliśmy wyżej, jest to miłość bezinteresowna 
szukająca w pierwszym rzędzie dobra człowieka, ku któremu jest skierowana. W tym 
kontekście można postawić zarzut wobec niektórych europejskich państw przyjmujących 
migrantów ze względu na spodziewane korzyści, np. tanią siłą roboczą pozwalająca na 
utrzymanie niektórych gałęzi gospodarki. Gdy ten ostatni argument staje się górujący, 
wówczas tworzą się napięcia i pogłębiają społeczne różnice. Migranci nie rzadko z góry 
traktowani są jako gorsza grupa społeczna. Z grupy migrantów wybiera się jednostki 
przydatne do pracy a innych usiłuje się odesłać do miejsca pochodzenia bądź relokować 
do następnych krajów.

29 Erga migrantes caritas Christi, z 3 maja 2004 r. Polskie tłumaczenie Wydawnictwo TUM, Wrocław 
2007, także http://migracja.episkopat.pl/wp-content/uploads/2016/12/Erga-migrantes-caritas-Christi-PL.pdf 
(30.03.2017).

30 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 8-14.
31 Tamże, n. 6. Odwołano się do Encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, 2.
32 Przyjęcie Chrystusa…, n. 20; Wj 22, 20-22; Pwt 10, 17-19; 24, 14; Jr 7, 6.
33 Przyjęcie Chrystusa…, nn. 6 i 28.
34 Dokument przywołuje m. in. Encyklikę Jana XXII Pacem i terris (nn. 104-108) oraz List apostolski 

Pawła VI Amoris Officio (z 1971 r., n. 669).
35 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 1.
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Komentując myśl twórców dokumentu odnoszącą się do nauczania Benedykta XVI, 
należy wyeksplikować prawdę, że praktykowanie miłości bliźniego otwiera drogę do 
spotkania się człowieka z Bogiem. I odwrotnie, „zamykanie oczu na bliźniego czyni 
człowieka ślepym również na Boga”36. Z pewnością zdechrystianizowanym społeczeń-
stwom trudniej otworzyć się na uchodźców. Człowiek żyjący w głębokim związku miłości 
z Bogiem, łatwiej skłoni się ku pomocy migrantom, choćby wymagało to z jego strony 
ofiary. Choć i tutaj odnotowujemy paradoks. Zdechrystianizowane społeczeństwa za-
chodniej Europy są gotowe przyjmować migrantów. Polska uważana za bardzo religijny 
kraj mocno sprzeciwia się przyjęciu.

8. Rozpoznanie i przyjęcie Chrystusa

Rozwijając dalej myśl o naśladowaniu miłości Boga, jak też wyrażanie miłości wo-
bec Chrystusa poprzez akt przyjęcia uchodźców i przymusowo przesiedlonych, autorzy 
komentowanego dokumentu formułują bodajże najmocniejszy argument. Jak już 
podkreślaliśmy, znajduje się on w samym tytule pisma, stanowiąc niejako teologiczne 
streszczenie całości zapisu. W uchodźcach i przymusowo wysiedlonych należy najpierw 
rozpoznać samego Chrystusa. Wyraźne rozpoznanie jest podstawą do Jego przyjęcia. 
Wymaga to uważnego wczytania się w ewangeliczną przypowieść o Sądzie Ostatecz-
nym37. Według słów samego Chrystusa utożsamia się On szczególnie z każdym obcym  
i przybyszem. Komentowany dokument eksponuje podkreślaną w wielu miejscach naukę 
Kościoła o tym, że Chrystus poprzez swoje Wcielenie zjednoczył się w pewien sposób 
z każdym człowiekiem. Przyjął On kondycję ludzką, by stać się bliskim człowiekowi, 
dzieląc jego losy, szczególnie te trudne. Dokument przywołuje prolog Ewangelii św. 
Jana mówiący o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między ludźmi38. Nawiązuje 
też do innego wymownego tekstu Apokalipsy, który mówi o Chrystusie „kołaczącym 
do drzwi”. Kto otworzy „drzwi swego serca”, zakosztuje najgłębszej wspólnoty z Nim39. 
Przyjęcie zatem każdego migranta, czy to będzie uciekinier czy przymusowo wysiedlony 
jest akceptacją i przyjęciem Syna Bożego obecnego w nim40. Może to jednak uczynić 
człowiek głęboko wierzący.

Jak mogliśmy przekonać się podczas dotychczasowych analiz, w rozwiązywaniu 
trudnej kwestii przyjęcia uciekinierów dla chrześcijanina na pierwsze miejsce wysu-
wają się argumenty nie tyle humanitarne, ile płynące z wiary. Mają one najsilniejsze 
podstawy i nie ulegają ludzkim koniunkturom. Wiele innych motywów, również przy-
toczonych przez komentowany dokument, może być zaakceptowane także przez osoby 
spoza chrześcijaństwa, nawet niewierzących. Jednakże sedno argumentacji zawiera się  
w ewangelicznym myśleniu. W nim znajduje się grunt, który pozwoli w skuteczny sposób 
znaleźć drogę pozwalającą wyjść z meandrów współczesnych dyskusji o rozwiązywaniu 
problemu migrantów.

36 Przyjęcie Chrystusa…, n. 8. Odwołuje się do Encykliki Deus caritas est, n 16.
37 Mt 25, 31-46.
38 Przyjęcie Chrystusa…, n. 14.
39 Por. Ap 3, 20.
40 Tamże, n. 13 i 22.
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9. Kilka pastoralnych wniosków

Nie jest naszym celem rozwijanie wątku pastoralnych implikacji wynikających  
z treści komentowanego dokumentu. Wymagałoby to niejednego kolejnego artykułu. 
Nie można jednak przerwać teologicznych analiz bez zasygnalizowania choćby kilku 
najistotniejszych wskazań praktycznych dla Kościoła. Taka jest rola teologii pastoralnej. 
Dokument rozwija w kolejnych paragrafach całą gamę wytycznych już to dla Kościoła, 
już dla świeckich instytucji.

Kościół spełnia rolę wychowawczą wobec swych wyznawców a pośrednio także wobec 
całego świata. Przynależy ona do istoty jego misji. Przez tę działalność Kościół może 
przyczynić się do zapobiegania wielu sytuacjom będących przyczyną migracyjnych kry-
zysów. W tej dziedzinie posiada on wiele narzędzi. Dokument mówi o profilaktyce a nie 
tylko leczeniu objawów. A jest nią umacnianie sprawiedliwości i solidarności w każdym 
środowisku ludzkiej rodziny oraz praca nad zapobieganiem międzyludzkim konfliktom. 
Postulowane jest, jak to ciekawie wyrażono, tworzenie „kultury solidarności i współza-
leżności” wbrew „kulturze podejrzliwości”41. Kościół może tworzyć przestrzeń dla roz-
budowywania międzyludzkich kontaktów, które będą okazją do wzajemnego słuchania 
się. To będzie sprzyjać poznaniu i zbliżeniu miedzy ludźmi oraz stanie się podstawą dla 
wzajemnej otwartości. Mówiliśmy już wcześniej o konieczności kształtowania postaw 
gościnności. Trzeba dodać wychowanie umiejętności dzielenia się dobrami materialnymi 
i czasem. Niekiedy zajdzie potrzeba demaskowania niesprawiedliwości, które stają się 
przyczyną konfliktów. W każdym przypadku ważne jest uwrażliwianie opinii publicznej 
na sprawę uchodźców i przymusowo przesiedlonych. Tę rolę pełnią choćby wspominane 
liczne wypowiedzi kościelne (dokumenty, orędzia, listy, przemówienia).

W dalszym ciągu komentowanego dokumentu, jego autorzy wymieniają ustanawianie 
koniecznych struktur dla duszpasterstwa uchodźców, które pozwolą na obecność wśród 
nich Kościoła i niesienie wielorakiej pomocy a szczególnie skuteczne przekazywanie 
im Ewangelii. Do tego trzeba dodać tworzenie grup osób społecznie zaangażowanych 
w rzeczoną sprawę oraz materialnych funduszów, jak też konstruowanie konkretnych 
programów pomocowych.

Trzeba wspomnieć za komentowanym dokumentem konieczność troski o cierpiących 
nie tylko w sferze materialnej, ale i duchowej. O ile ta pierwsza jest niemal dla wszystkich 
oczywista, o tyle druga niekiedy może być słabo eksponowana. A przecież rolą Kościoła 
jest na pierwszym miejscu wsparcie duchowe wobec człowieka. Cierpieniem uciekinierów 
i przymusowo przesiedlonych – mówimy tu w pierwszym rzędzie o chrześcijanach – jest 
pozbawienie opieki duszpasterskiej, sakramentów, słowa Bożego i obecności kapłanów. 
Wszyscy oni przeżywają tragedie duchowe rozstania z ojczyzną, rozłąki z rodziną, nie 
rzadko stratę bliskich, traumę z powodu przemocy, wojny bądź przelewu krwi. Także  
i nie chrześcijanom Kościół może tu nieść pociechę duchową.

41 Tamże, n. 32 i 42.
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In the light of migration crisis spreading across Europe, a widespread discussion 
concerning the problem of migrants has broken out. It is a complex and multi-faceted 
problem. The author of this article wishes to participate in the discussion as a theolo-
gian-pastoralist. He is aware that his contribution may be a modest one when compared 
with the many statements produced by politicians, journalists, representatives of public 
institutions and academics specialising in various disciplines. Yet, he hopes to draw 
attention to some universal teachings of the Catholic Church that will constitute the 
guidelines for dealing with this complex problem. After the Second World War, which 
seems to have given rise to the largest waves of migration in the modern history, the 
Church has repeatedly commented on the topic of migration and migrants. The author 
tries to describe the situation and see it in the light of Catholic teachings as “a sign of 
the times”, he also strives to provide practical suggestions on how to solve the problem, 
which are not only addressed to the clergy but to all people of good will. It has begun with 
the apostolic constitution “Exsul familia” (1952), through, among others, the Instruction 
“De pastorali migratorum cura” (1969), annual papal messages for the World Day of 
Migrants and Refugees and the Instruction „Erga migrantes caritas Christi” (2004)2.

The author intends to focus on the lesser known text of two papal dicasteries: The Co-
uncil for Migration and Itinerant People and the Cor Unum Council3 titled “Welcoming 
Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons. Pastoral Guidelines”,   published 
in 2013.4 The very fact of a joint publication issued by two institutions of the Holy See 

1 Priest and professor at the Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland); the head of the 
Institute of Practical Theology and the head of the Chair of Pastoral Theology at the Faculty of Theology; the 
secretary of the Council of Polish Episcopal Conference for Migration, Tourism and Pilgrimage, specialises 
in pastoral aspects of migration, tourism and pilgrimage, leisure time, ecology, parishes and church commu-
nities. E-mail: maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl 

2 The documents translated into different languages are available on the website of the Holy See and the 
Polish translation can be found on the website of the Council of Polish Episcopal Conference for Migration, 
Tourism and Pilgrimage www.migracja.episkopat.pl 

3 As of January 2017, both Councils were dissolved and their authority was taken over by a new Dicast-
ery for Promoting Integral Human Development.

4 Polish translation of the document: Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. 
Wytyczne duszpasterskie: http://migracja.episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przyjecie_Chrystusa.pdf 
(12.03.2017).
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adds to the significance of the problem and emphasises its importance. The title of the 
document alone shows that the broad topic of migrants is going to be narrowed down 
to those who left their country as displaced people or refugees. It seems that the Holy 
See wants to emphasise the it is this group of people that now deserves special attention 
among all the other waves of migration. As they are particularly exposed to the greatest 
dangers and therefore deserve special care. It is worth noting that the document under 
discussion is a revised version of an earlier Roman publication, published in 1992, titled 
“Refugees: A Challenge to Solidarity”.5 Even though the text that we are commenting 
on focuses on a narrow group – that of refugees and forcibly displaced persons – its 
teachings can be, with some reservations, applied to all the categories of migrants.

It is the intention of the author to analyse and comment on selected, and in his 
opinion the most important, theological aspects of the teachings of the Church pre-
sented in this text. They can be found mostly in the introduction and in the first part 
of the document. There are very few references of theological significance in further 
sections of the texts. There the authors of the document describe the present situation 
of refugees and forcibly displaced people, present legal decisions in civil cases, only to 
conclude with the list of duties and obligations resting with the nations and societies. 
Not much space is devoted to the pastoral role of the Church, and it is only at such 
times that theological aspects are discussed. However, a more in depth description of 
contemporary social contexts could be interesting from the point of view of pastoral 
theology, as a so-called kairological (sociological) premise. Unfortunately, the discus-
sion of all the above-mentioned aspects of the topic in question falls outside the scope 
of this paper. The theological premise presented in the document is based on biblical 
sources, Tradition and social teachings of the Church6. 

1. Categories of migrants

The heated socio-political discussion and the disagreements on the topic of migrants 
that we witness these days stem from the lack of clear differentiation between various 
types of migrations. It is important to note, though, that making such a differentiation 
is not always easy. The above-mentioned document on refugees recognizes the immen-
se complexity of the phenomenon, which makes every attempt to find the solution to 
the problem even harder7. Generally speaking, economic migrants constitute a part of 
every wave of migration, even that one sweeping through Europe nowadays. Some of 
them search for better living conditions, namely a higher standard of living, education 
and profits from their work. Others migrate because their homeland does not provide 
them with the bare minimum required to live. Some have lost their homes, workshops 
and fields as a result of military conflicts. There are also others who want to join their 
families and whose loved ones had already moved to a foreign country. And finally, 
there are also those who were forcibly displaced from their own countries or those who 
flee from violence. Both of these categories of people would be in serious danger, even 
a mortal one, if they were to return to the place of their permanent residence. There 
are also those who were forced to flee by natural disasters, such as earthquakes, floods 

5 Cf. Welcoming Christ..., ibid., Presentation of the document and n. 35. The document to which the pas-
toral guidelines of Welcoming Christ refer to...: Pontificio Consiglio “Cor unum”, Pontificio Consiglio della 
pastorale per i migranti e gli itineranti i rifugiati: Una sfida alla solidarieta’  http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19920625_refugees_it.html (12.03.2017). 

6 Welcoming Christ..., n. 5.
7 Ibid., n. 1.
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or droughts. They also have no the prospect of living in their own countries. As can 
be easily seen, some of the migrants are forced to leave their homes, whereas others 
choose to do so voluntarily. To see the whole picture, we should also mention migrant 
smuggling criminals who encourage people to leave their homes, or those who simply 
benefit from human trafficking. Among those people there are some – probably just  
a fraction - who were sent by terrorist groups. It is them who are of the utmost concern 
to the witnesses to this phenomenon, especially in the destination countries.

2. Refugees and forcibly displaced – a definition

As it has been noticed earlier, it is important to clearly define the group of migrants 
that is going to be the centre of our attention. The title of the document that is being 
commented on here speaks of refugees and forcibly displaced persons. Let me quote 
one passage:„[…] there are those who are forced to move due to persecution, natural 
calamities, environmental disasters, or other factors causing extreme difficulties inclu-
ding danger for their life. Others decide to leave their homeland because they can no 
longer afford to live with dignity there, while there are those who simply want to find 
better life opportunities abroad”8.

It should be noted that the authors define the group of their interest in very rough 
terms. However, they do recognize that it may be difficult to differentiate between 
different groups of migrants and that there are “mixed” migration flows. It is one of 
the drawbacks of the text, which, after all, should provide a more specific distinction. 
Other points of the document allow us to conclude, though, that the authors had in their 
mind migrants who are under some kind of pressure, and therefore are forced to leave 
or flee their countries due to objective or subjective factors. Some of them are literaly 
displaced or exiled by various human forces or the forces of nature. This sense of the 
term corresponds to the definition of the Geneva Convention adopted in 1951, which 
defines a refugee as a person has left the country of their origin “owing to a well-foun-
ded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of 
a particular social group, or political opinion” and does not wish to or cannot go back 
for the same reasons and fears9.

The author of this article has once heard an interesting definition of the term refugee, 
which cannot be found in any official document, nor is it used in the commentaries of 
specialists. It comes from a practitioner, a long-standing observer of the phenomenon 
of migration and a chaplain to the migrants. Which is why it is worth noting. According 
to this observer, there is one characteristic common to all the refugees, namely the fact 
that they do not want to go too far from the country of their origin. As they would like 
to be able to go back there, should the circumstances allow. This practical definition 
may be used as a reference point in the description of the problem in question. Hence 
the question arises, can those who go hundreds or even thousands of kilometres away 
from their countries and never intend to go back called refugees? They should rather be 
called migrants looking for better life opportunities, or maybe just economic migrants. 
As a side note, it is worth mentioning - which would support this claim – that many 
European governments (including the Polish one) are not very keen to admit refugees 
from conflict zones. They, however, declare that it is better to help the inhabitants of 

8 Ibid.
9 Adoped by UN in Geneva, 28th July 1951, http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/materialy/kon-

wencje/konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-1951-r/tekst-konwencji-z-1951-r.html(12.03.2017).
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these countries directly, so that they could stay in their home towns. This perspective 
suggests that to eliminate the reasons for migration, it is necessary to focus on political 
measures of resolving conflicts.

3. Biblical imperative that foreigners be welcomed

The document under discussion points out that the Old Testament already mentions 
an Israeli imperative that foreigners be welcomed or even treated in the same way as 
the Israelites10. It is worth mentioning that it is a part of the Torah, therefore it belongs 
with the texts constituting the foundations of Jewish law. The argument posed by the 
author of the inspired book resides in the fact that the Israeli themselves used to be 
refugees in Egypt, where they came looking for better living conditions. As they had left 
for Egypt because of hunger and in search of food. Then they were brought in to live 
in the new land by their brother, Joseph, who – though once sold into slavery - rose to 
power in the new country, achieving a respectable social position and was able to invite 
them to live with him. The situation changed in the decades to come. Joseph’s family 
developed into a populous nation and fell victim to repressions. As they were regarded 
a threat to the indigenous inhabitants of Egypt11.

ItsIf we were to retell the story in a contemporary way, we would say that the Israeli 
were the refugees, who were chased away from their own country by a natural disaster 
in the form of a crop failure, and the hunger that followed as a result. But it was also a 
case of reuniting families12. We can still view this story as a tale in which foreign visitors 
are rejected and degraded to a lower social category of slaves, and all of that because 
of real or imaginary threats that the were supposed to pose.

In view of these difficult experiences preserved in the memory of God’s Chosen 
People, as the document under question later indicates, the revealed text does not 
only command to welcome the foreigners and treat them as fellow-citizens, but also to 
respect the laws of the strangers who came to live in a foreign land. The supernatural 
motive for such conduct is also pointed out. This imperative comes from justice under-
stood in biblical terms as obedience to the Law of God13. So, justice is not understood 
here as a purely human act, most often defined as a deliberate distribution of goods 
among individuals, impartiality, honesty, respect for the laws or equal treatment of all 
people. We can establish that even though human perspective is used to make excuses 
not to admit foreigners - migrants, refugees - the law of God compels Christians to do 
otherwise. It is essential to look at the issue from a supernatural perspective, which 
does not always correspond with human views and opinions.

In the context of the document in question, it is worth pointing out that admitting 
foreigners should be practised even in the face of a threat to religious purity and, con-
sequently, of national identity. This is how the biblical Laws were meant to have been 
interpreted14. It is generally known that the efforts made to keep up faith in the only 
God, Yahweh were of the utmost importance in the history of the Chosen People. As 

10 Welcoming Christ..., n. 19. References are made to Lev. 19:34; Deut. 24: 17-22.
11 Cf. Exod. 1:8-10.
12 This issue is clearly articulated by the document under discussion Welcoming Christ... in point 27. It 

is pointed out here that man needs a family for his proper growth and harmonious development. The need 
to guarantee the basic rights and dignity of every family, including a family of refugees, is also emphasised 
in this passage.

13 Welcoming Christ..., n. 19. References are made to Lev. 19:34; Deut. 1: 16; 24: 17; 27: 19.
14 Ibid., n. 19. The document quotes Deut. 7: 3; 13: 6-9.
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they lived surrounded by pagan nations, the danger of corrupt influences from pagan 
religions, the temptation to imitate their beliefs and push away your own religion and 
culture and replace it with foreign practices were always present. This way the Jews 
would have lost the status of God’s Chosen People and the promise, and consequently 
all that constituted their identity.

The threat of foreign influences should be overcome not by categorical rejection 
of foreigners, but with other means. The document under discussion does not explore 
this matter. We can only deduce that an honest intercultural and interreligious dialogue 
may constitute a solution. The dialogue that would not entail false irenicism, or blurring 
the differences but would instead bring mutual understanding and enrichment with 
cherished values. Such dialogue requires openness on both sides - this of the hosts and 
that of the strangers. On the other hand, when it comes to confronting Christianity with 
other religions, we should focus on consolidating the faith of the Christians, to make it 
strong enough to withstand the confrontation with foreign or even hostile influences.

4. Human dignity

The postulate regarding the dignity of every human being constitutes an essential 
argument compelling the Church to care for refugees and forcibly displaced people. 
It comes from the teaching contained in the first Revealed Book, stating that people 
were created in God’s image, and they are his children15. Thus, every human being is of 
priceless value, each man is worth more than any material goods. This norm constitutes 
a foundation for other principles and social teachings of the Church. Which is why the 
Church feels obliged to protect the dignity of every person. The document quotes Pope 
Benedict XVI: “every migrant is a human person who, as such, possesses fundamental, 
inalienable rights that must be respected by everyone and in every circumstance”16. If 
the dignity of the human person is violated, as it is strongly pointed out later on, then 
all members of the Church - the Body of Christ suffer17. Thus a postulate to overcome 
all that is a source of this suffering is created.

Every person has a right to dignified living conditions. They include, among other 
things, shelter, clothing, food, place to rest, medical care, and also all necessary social 
services provided to the citizens by the state. Therefore, if a certain person cannot enjoy 
a dignified life in their own country and their dignity is threatened, they should have the 
right to move somewhere else18. And here a question arises, how can we decide what 
constitutes this dignified standard of life. While making this decision we also need to 
remember that development must not be understood solely in economic terms as “raising 
all peoples to the level currently enjoyed by the richest countries”, but it should rather 
be understood in integral terms, e.g. as “enhancing every individual’s (...) creativity”. 
“The exercise of the right and duty to seek God, to know him and to live in accordance 
with that knowledge”19 constitutes the apex of this development. At the same time, 
we must not overlook that special form of poverty “which consists in being deprived 
of fundamental human rights, in particular the right to religious freedom and also the 

15 Gen. 1: 26-27.
16 Welcoming Christ..., n. 26 quoting Encyclical Letter Caritas in veritate, 62.
17 Ibid., nn. 5 and 25.
18 Ibid., n. 26. The document quotes, among other sources, the Encyclical Letter of John XXIII Pacem 

in terris (I, 2), and the Pastoral Constitution of the Second Vatican Council Gaudium et spes (nn. 63, 65-66, 
84, 87).

19 John Paul II, Encyclical Letter Centesimus annus, 29.
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right to freedom of economic initiative”20. So, we may ask yet another question, can 
we always justify migrants’ aspirations to achieve better economic conditions or rather 
their desires to take advantage of material profits garnered by the richest countries? 
Without doubt, it is justifiable to look for such a place in the world where the basic 
rights of every human being wishing to develop their capabilities will be respected and, 
in particular, where they will be able to lead their religious life in accordance with their 
own beliefs. But it does not imply that all the people in the world should be treated in 
the same way in material and economic terms. Material wellbeing – assuming that it 
was achieved by honest means - is the result of long-lasting efforts and sacrifices of a 
given society. Though it is the duty of those better-off to share with those who are less 
privileged, it does not mean that we should carelessly distribute material goods among 
the poorer incomers, without any effort being made on their part. Unfortunately, this 
type of practice can be observed in some European countries, which gives rise to a 
justified public outcry.

5. The unity of the human family

The postulate regarding the unity of the human family constitutes yet another argu-
ment presented by the document under discussion that promotes care for refugees and 
forcibly displaced people. It can be traced back to corresponding sources. The whole 
mankind takes its origin from one God the Creator and this very fact implies that it 
needs to be treated as one great community. The document quotes the teaching of the 
catechism, which states explicitly: “because of its common origin the human race forms 
a unity”21. It was already St Paul that explicated this truth in his dialogue with the pagans 
when he uttered his famous words at the Athenian Areopagus “We are his offspring” 
(Acts 17:28). Thus not a single person, culture, nor people must be excluded from the 
great human community22.

Not all refugees are Christians, and therefore members of the Body of Christ. 
When it comes to migrants belonging to the same the Catholic Church (this term can 
be expanded to include all Christian denominations), we need to say categorically that 
though they come from every nation, tribe, people and language23, they are one and 
should not be strangers to each other. The authors of the document under discussion 
point out, after John Paul II, that the source of this unity of the Church “does not stem 
from her members having an identical national or ethnic origin but from the Spirit of 
Pentecost”24. It was on the day of Pentecost that the miracle of mutual understanding 
and the unification of the people from every nation under heaven who came to Jerusalem 
took place25. Members of the Church are unified with stronger bonds than the natural 
ones that make us one human family. They are unified in a supernatural way by the 
Holy Spirit that is still working in and through the Church. This unity stems from the 
fact that we belong to one “Mystical Body”, where the head joining the whole body is 
Jesus Christ26 and this union is further strengthened through sacramental communion27. 

20 John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo rei socialis, 42.
21 The Catechism of the Catholic Church, 360.
22 Welcoming Christ..., n. 9-10.
23 Cf. Rev. 7:9.
24 Welcoming Christ..., n. 15.
25 Cf. Acts 2: 5-12.
26 Cf. 1 Cor. 12: 27.
27 Welcoming Christ..., nn. 11-12.
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Which is the reason why the Church - following a theological definition- becomes “an 
instrument contributing to human unity”. According to the document in question, 
the factors making up the horizontal community of the Church are supposed to form 
the foundation of its mission, which consists in promoting unity all around the world. 
Nowadays it seems particularly applicable, when we witness how the waves of migra-
tion spreading across the world cause mixing of various nation, which often generates 
interpersonal conflicts and tensions. This mission is realised, in particular, through the 
proclamation “of the Gospel of love and peace”28. Therefore, the Church must not 
distance itself from the situations connected with migration movements, which in the 
modern world are the source of numerous conflicts and tensions. It has a potential to 
overcome divisions and to mend frayed interpersonal bonds.

6. Hospitality

Later on, the authors of the document mention the virtue of hospitality, practiced 
in the Church since the dawn of its existence, which stems from the conviction that the 
humanity constitutes one big family. References are made to a few passages from the 
New Testament29. It is being pointed out that in early Christian communities it was an 
obligatory practice, coming straight from the Gospels, to welcome and offer hospitality 
to travellers and which constituted a fundamental part of the attitude of every Christian. 
They emphasise that real hospitality does not only consist in welcoming people that are 
nice to the hosts, but also those who may be more problematic, stricken with poverty or 
disabilities. Welcoming travellers should entail sympathy for them and treating them 
with respect. Then the authors underline that hospitality extended by the Christians 
contributed to the positive transformation of the whole communities. It resulted in the 
emergence of institutionalised care, e.g. shelters for travellers and hospitals for the sick 
and pilgrims were set up, special facilities for the needy were also made; it had an im-
pact on social relations as the sense of responsibility for others was instilled. It is worth 
mentioning, after the authors of the document, that very often it was the Christians 
who depended on the welcome and hospitality during their journeys, learning at the 
same time how to use it well.

The value of the virtue of hospitality has not been diminished today. Let us note 
that rich societies, which are often destination countries for the refugees, are afflicted 
with the disease of egoism and social withdrawal. Which is why it is so difficult for 
them to accept welcoming migrants. Admitting refugees, no doubt, constitutes a social 
and financial burden. However, by doing so, you can testify to the authenticity of your 
Christian faith. Even today, Christians have a mission to transform social attitudes in 
the spirit of the Gospel. In the light of the earlier remarks, it needs to be pointed out 
that hospitality is a bilateral process. The refugees coming to a foreign country also 
need to be taught to accept local values, social order and the rules of law that apply 
in a given country. It is not an easy process, it requires time and openness on both 
sides. Unfortunately, hasty actions, not making the norms for admission of migrants 
clear enough can result in serious social harm. On the other hand, the immigrants do 
not always accept the social and legal order of their destination countries. They form 

28 Welcoming Christ..., nn. 15. Quoting John Paul II’s Message on the World Day of Migrants and Refu-
gees, 31.07.1992. (L’Osservatore Romano, Polish edition, nr 10[1992], p. 8, p. 6).

29 Welcoming Christ..., nn. 23-24 and 22.; References are made to: Luke 14: 12-14; Acts 16: 15 and 18: 
27; Philem. 16:17.
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enclosed communities, very often resembling ghettoes, that are governed by their own 
rules. Which in turn results in social tensions or even gives rise to acts of violence. In-
tegration and social assimilation are long-term processes which require patience and 
forbearance, and, in particular, they call for an open attitude on both parts - this of the 
local inhabitants and the migrants.

7. Imitating God’s love to people

Imitating the love of Christ constitutes yet another argument in favour of welcoming 
refugees brought up by the document in question. Its authors make clear references to 
the Instruction of the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant 
People published earlier, which features this postulate in its very title: “The love of 
Christ towards migrants”30. The introduction to the document under discussion con-
tains a separate subheading reading “Church’s Love for Refugees and Other Forcibly 
Displaced Persons”31. So, it is the reference to the love of God, who demonstrates it 
towards all people alike that constitutes the starting point for the argumentation. It it 
this love that manifested itself in the figure of Jesus Christ. It constitutes the foundation 
of the Gospel and the social teachings of the Church. It is characterised by charity.  
It is directed specifically towards those in most dire need32, including the foreigners, 
who are in a difficult position and are often subject to exploitation. The authors recall 
the life of Jesus himself, who had special concern for “the little ones and the poor”, 
but also the teachings found already in the Old Testament, which reminded of God’s 
particular concern for the weak and ordered not to molest them33. The Church, the-
refore, emulates the love of Christ. But it is also the duty of every single member of 
the Church, a follower of Jesus Christ, to embrace this attitude. The authors of the 
document emphasize that this love is, first of all, God’s gift to man, it has its origin in 
God, it is his grace34. This way it makes man capable of acting in its spirit, even in such 
circumstances when it would be beyond human ability to do so.

The refugees and forcibly displaced constitute the most vulnerable group among 
the poor and the suffering. It is them who are at the centre of Christ’s attention. Popes 
often spoke of the suffering of the refugees, who require special love from the Church35. 
The Holy Father, Pope Francis has broached this subject on numerous occasions, as 
it constitutes, in a way, the leitmotif of his pontificate. Many a time has he manifested 
interest in the fate of the refugees, e.g. accepting families of refugees to Vatican or 
visiting refugee camps.

In the face of the opposition from societies and governments regarding admitting 
refugees, that poses multiple, apparently insurmountable, obstacles, we need to point out 
a theological truth that the grace of God is capable of overcoming barriers and promotes 
charity. It is a supernatural, true force that leads people to opt for courageous actions 
in those difficult moments that require exceptional sacrifice36. It prompts us to exercise 

30 Erga migrantes caritas Christi, 3 May 2004 r. Polish translation Wydawnictwo TUM, Wrocław 2007, 
also http://migracja.episkopat.pl/wp-content/uploads/2016/12/Erga-migrantes-caritas-Christi-PL.pdf 
(30.03.2017).

31 Welcoming Christ..., nn. 8-14.
32 Ibid., n. 6. Quoting Pope Benedict XVI’s Encyclical Letter Caritas in veritate, 2.
33 Welcoming Christ..., n. 20; Exod. 22: 20-22; Deut. 10: 17-19. 24: 14; Jer. 7:9.
34 Welcoming Christ..., nn. 6 and 28.
35 The document quotes, among other sources, the Encyclical Letter of John XXIII Pacem i terris (nn. 

104-108) and the Pontifical Letter of Paul VI Amoris officio (year 1971, n. 669).
36 Cf. Pope Benedict XVI’s Encyclical Letter Caritas in veritate, 1.



 Pastoral theological reflection on the document of the Holy See.. .                     33

practical love. As it has already been pointed out earlier, it is a selfless love that, first 
of all, looks for the good of the person to whom it is directed. In this context, we may 
accuse some European countries of having ulterior motives while admitting migrants, 
as they do so having future benefits in mind, e.g. in the form of cheap labour allowing 
to support some sectors and industries. When the latter argument takes precedence, the 
tensions are created and social differences become even more pronounced. Migrants 
are very often looked down on as belonging to an inferior social class. Out of a group 
of migrants only those eligible to work are selected, and attempts are made to send the 
rest of them back to the country of their origin, or to other countries.

To comment on the reference to Benedict XVI’s teaching, made by the authors of 
the document, we need to explain that loving your neighbour opens the path to the 
meeting of man and God. And the other way round, “closing our eyes to our neighbour 
also blinds us to God”37. Without doubt, dechristianized societies are less likely to open 
themselves to refugees. A man living in a close relationship with God is more inclined 
to help the migrants, even if it should require some sacrifice on his part. Though, there 
is a paradox to be observed. Dechristianized societies of Western Europe are ready to 
accept the migrants.  Poland, considered to be a religious country, is fiercely opposed 
to admitting them.

8. Recognizing and welcoming Christ

Elaborating on idea of the love of God, the authors of the document in question 
have demonstrated how the love of Christ can be expressed by welcoming refugees 
and forcibly displaced, only to put forward even stronger argument. As we have alre-
ady emphasised, it can be found in the very title of the text, constituting somehow a 
theological abstract of the whole document. First we need to recognize Christ himself 
in refugees and forcibly displaced persons. Clear recognition is the foundation for His 
acceptance. To be able to do, so we need to study the parable of the Last Judgement38 
from the Gospel carefully. As stated by Jesus Christ himself, He identifies himself with 
every foreigner and stranger in particular. The document under discussion highlights the 
teaching of the Church, pointed out many a time, that by his Incarnation, Jesus Christ 
has in a certain way united himself to every person. He accepted the human condition 
to become close to man, share his fate, especially the difficult one. The document also 
recalls the prologue to the Gospel of St John speaking of the Word which became flesh 
and took up residence among us39. References are also made to yet another meaningful 
text of the Revelation, which speaks of Jesus who is standing at the door and knocking. 
The one who opens “the door to his heart” is bound to experience the deepest union 
with Him40. Therefore, welcoming any migrant, be it a refugee or a forcibly displaced 
person is tantamount to the acceptance and welcoming of the Son of God present in 
them41. However, only a truly devout man can do it.

As we have already demonstrated through the analyses presented so far, to solve the 
difficult problem of admitting refugees, for a Christian, the arguments that come from 
faith take precedence over the humanitarian ones. They have stronger foundations and 
are not subject to human factors. Many other motives, also quoted by the document in 

37 Welcoming Christ..., n. 8. Quoting Encyclical Letter Deus caritas est, n 16.
38 Matt. 25: 31-46.
39 Welcoming Christ..., n. 14.
40 Cf. Rev. 3: 20.
41 Ibid., n. 13 and 22.
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question, can be accepted by people outside Christian faith, and even the non-believers. 
However, the essence of the argumentation is contained in evangelical reasoning. It is 
where the foundation that will allow us to find an successful way out of the meanders 
of contemporary discussions on solving the problem of migrants can be found.

9. Some pastoral conclusions

It is not our intention to elaborate on pastoral implications of the document in qu-
estion. Such a discussion falls outside the scope of this paper. However, we cannot end 
this theological argumentation without mentioning at least a few, most crucial practical 
implications for the Church. Such is the role of pastoral theology. In the subsequent 
sections of the document we can find a whole range of guidelines for the Church and 
lay institutions alike.

The Church has an educational role to fulfil with its followers, and indirectly with 
the whole world. It is a part of its mission. Such an activity may help the Church prevent 
many situations that give rise to migration crises. When it comes to this area, the Church 
has numerous tools at its disposal. The document speaks of prevention, not only the tre-
atment of symptoms. It can be achieved by promoting the sense of justice and solidarity 
in every context of the human family and by making efforts to prevent interpersonal 
conflicts. A postulate is made to, as it is put in an interesting way, create the culture of 
solidarity and to stand in opposition to the “culture of suspicion”42. The Church can 
create space allowing people to develop interpersonal relations, which will provide an 
opportunity for mutual communication. It is going to facilitate mutual understanding 
and closer relationships, and will promote mutual openness. We have already spoken 
about the need to foster hospitality. We also need to mention developing the ability to 
share material goods and time. Sometimes it may be necessary to expose injustice, which 
gives rise to conflicts. In any case, it is crucial to make the public opinion aware of the 
needs of the refugees and forcibly displaced. This is the role of numerous declarations 
issued by the Church (documents, addresses, letters, speaches).

In the later part of the document in question, its authors speak of the need to esta-
blish necessary formal structures specialising in pastoral care for refugees, which will 
allow for the presence of the Church among them and will help to provide them with 
assistance, especially that regarding successful proclamation of the gospel. We also 
need to mention creating social groups involved in the matter at hand and raising funds,  
as well as developing specific assistance programmes.

We should also emphasise, after the document under discussion, the necessity to 
provide the suffering not only with material care, but also with the spiritual one. While 
the former seems to be obvious to almost everyone, the latter is not spoken about 
enough. After all, it is the primary role of the Church to provide spiritual support to 
the people. The suffering of the refugees and forcibly displaced - first and foremost, we 
are talking about Christians - results from the fact that they are deprived of pastoral 
care, sacraments, the word of God and the presence of the priests. All of them have 
experienced a spiritual tragedy: be it a separation from their homelands or families, or 
a loss of their loved ones, or a trauma caused by violent experiences, war or bloodshed. 
Here the Church can provide spiritual solace also to non-Christians.

Translated by Barbara Giec

42 Ibid., n. 32 and 42.
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