
Duszpasterstwo 
„osób w drodze”



„osoby w drodze”
Migranci 

emigranci, imigranci, uciekinierzy
Pielgrzymi
Turyści
Pracownicy gościnni, pracownicy komunikacji
Studenci obcokrajowi
Nomadzi, Romowie



STOLICA 

APOSTOLSKA

Dykasteria ds. Integralnego 
rozwoju Człowieka

(Wcześniej Papieska Rada 
ds. Migrantów i Podróżnych)

Członkowie + konsultorzy

koordynacja duszpasterstwa 
osób będących w drodze 
(turyści, pielgrzymi, migranci, 
przesiedleńcy, pracownicy 
cyrków itp.)

koordynacja duszpasterstwa 
pracowników sektora turystyki

przygotowanie programów i 
pomocy duszpasterskich

kontakt z międzynarodowymi 
organizacjami

kongresy duszpasterstwa, zjazdy, 
szkolenia

studia   itp.

KONFERENCJA 

EPISKOPATU

POLSKI

Rada KEP ds. 
Duszpasterstwa Migracji, 
Turystyki i Pielgrzymek

Członkowie - biskupi  

+ konsultorzy(księża i 
świecy)

ożywianie i koordynacja na 
terenie kraju duszpasterstwa 
osób będących w drodze oraz 
pracowników sektora turystyki

przygotowanie programów i 
pomocy duszpasterskich

kontakt z krajowymi 
organizacjami,

konferencje, szkolenia, studia 
itp.



DIECEZJE Diecezjalni duszpasterze 
turystów, pielgrzymów albo 
asystenci

ożywianie, koordynacja, inicjatywy 
duszpasterstwa na terenie diecezji, 
szkolenia przewodników itp.

SANKTUARIA

LOTNISKA

PORTY

MIEJSCOWOŚCI 
TURYSTYCZNE

Kustosze sanktuariów

Kapelani lotnisk, portów 
morskich

Duszpasterze delegowani do 
miejscowości turystycznych lub 
grup związanych z turystyką

duszpasterstwo pielgrzymów i 
turystów

opieka duszpasterska nad portami 
lotniczymi, morskimi (podróżnymi i 
personelem)

duszpasterstwo wśród turystów 
(wczasowiczów)



http://migracja.episkopat.pl/turysci/

Rada Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Migracji, Turystyki i 

Pielgrzymek

http://migracja.episkopat.pl/turysci/








Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów          
i Podróżnych
Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego
(29 czerwca 2001)

Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
(25 kwietnia 1998 r.) 

Sanktuarium. Pamięć, obecność  i proroctwo 
Boga żywego 
(8 maja 1999 r.) 

Orędzia na Światowy Dzień Turystyki (27.09)



Rada Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Migracji, turystyki i 
pielgrzymek
Wskazania dla duszpasterstwa 
turystów
(13 czerwca 2019)



CEL DOKUMENTÓW
•wskazanie podstaw do prawidłowego 
kształtowania duszpasterstwa. Nie można mówić 
o pastoralnej posłudze Kościoła bez 
uwzględnienia jasnych teologicznych przesłanek. 
Inaczej pielgrzymkowemu ruchowi zagrozi wiele 
nieprawidłowości, a nawet skieruje się on ku 
swoistego rodzaju magii
•wskazanie duszpasterskich priorytetów



•„Działalność duszpasterska musi 
dążyć do tego, aby poprzez 
specyfikę każdej pielgrzymki 
wierzący przebył zasadniczy szlak 
wiary” (Pielgrzymka w Wielkim 
Jubileuszu…, n. 20) 



http://www.duszpasterstwo-
pielgrzym.krakow.pl/

Duszpasterstwo turystów 
archidiecezji krakowskiej

http://www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl/






Pomocniczy charakter struktur
= wsparcie pielgrzymek indywidualnych i 
zbiorowych organizowanych przez diecezje, 
parafie, stowarzyszenia biura pielgrzymkowe 
itp.
* Zapewnienie duchowej opieki
* Dbanie o religijny charakter
* Ocena form, pobożności (w razie potrzeby 
oczyszczanie z nieprawidłowych)
* Przygotowanie pomocy duszpasterskich, 
projektów
* Ewangelizowanie pielgrzymiego ruchu



Pomocniczy charakter struktur

* Obserwacja, studia
* Wsparcie organizacyjne
* Inicjowanie współpracy
* Formacja organizatorów pielgrzymek
* Kongresy, sympozja



DEFINICJA
PIELGRZYMKI



PEREGRINUS
(łac.)

= wędrowiec, podróżujący po 
obcych krajach, nie będący 

obywatelem kraju



PEREGRINATIO
(łac.)

per-agros (=przez pola)

= bycie na obczyźnie, poza 
miejscem stałego pobytu



Wędrówka podjęta z religijnych 
motywów, „dająca wyraz 

wewnętrznemu pragnieniu wyjścia z 
siebie i nawiązania kontaktu z istotą 

transcendentną”

Komisja Konferencji Episkopatu Włoch ds. Duszpasterstwa czasu wolnego, 

turystyki i sportu, Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysiąclecia, 1998



NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY RELIGIJNE 
PIELGRZYMKI

•Uwielbienie
•Prośba
•Dziękczynienie
•Pokuta

Przez włączenie ciała (ruch, trudy) 
motywy nabierają specyficznych 
walorów



uAkt natury religijnej (wiara i kult) 

u Motyw poruszający: pragnienie 
intensywniejszego obcowania ze 
Świętym i wypełniania religijnych 
praktyk



u Pielgrzym spodziewa się uzyskania łask 
obfitszych niż w zwykle spełnianych aktach 
kultu 

u Wędrówka mająca intensywniej wpłynąć 
na formowania religijnych i moralnych 
postaw pielgrzymów



u Przestrzeń (Wędrówka – przemieszczanie 
się w przestrzeni z ośrodka stałego 
zamieszkania ku celowi: świętemu miejscu)

u Czas (obszerniejszy niż w innych 
religijnych aktach)



PIELGRZYMKA 
A

TURYSTYKA 
RELIGIJNA



TURYSTYKA A PIELGRZYMKA
Odbywanie 

wycieczek, tj. 
wyjazdów bądź 
wymarszów poza 
miejsce stałego 
pobytu dla 
rozrywki i 
odpoczynku

(przyroda, kultura, 
poznanie ludzi itd.)

Wędrówka podjęta 
z religijnych 
motywów, 
„dająca wyraz 
wewnętrznemu 
pragnieniu 
wyjścia z siebie i 
nawiązania 
kontaktu z istotą 
transcendentną”



TURYSTYKA A  PIELGRZYMKA
WSPÓLNE 

(podobieństwa)

* Miejsca
* Szlaki

* Transport
* Infrastruktura



TU
R
YS

TYK
A

PI
EL

G
R
Z
YM

K
A

TURYSTYKA 
RELIGIJNA



TU
R
YS

TYK
A

PI
EL

G
R
Z
YM

K
A TURYSTYKA 

RELIGIJNA



TU
R
YS

TYK
A

PI
EL

G
R
Z
YM

K
A

TURYSTYKA 
RELIGIJNA

Dwie linie znaczeń

Dualizm motywów
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Człowiek jednością 
psycho-fizyczną i 

duchową

Dąży do przeżyć we wszystkich 
warstwach człowieczeństwa
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Teologia odpoczynku

„odpocząć to znaczy 
począć na nowo” –

we wszystkich 
sferach swego życia 

(JPII Nowy Targ 1979)
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ZWIEDZAĆ

oglądać, podziwiać: piękno, kształty, 
walory kulturalne; zaspokajać 

ciekawość, pogłębiać wiedzę o świecie
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NAWIEDZAĆ
Maryja nawiedza Elżbietę

Łk 1, 39-56

nawiedzić miejsce święte:

Modlitwa, adoracja, akt wiary 



TURYSTYKA 
RELIGIJNA

Zeświecczona
pielgrzymka ?

Czy szansa nowej 
ewangelizacji ?



WAŻNE ZADANIE

Zachować religijny 
charakter pielgrzymki



Kościół nie tworzy definicji 
używa terminu dla opisu, 
istniejącej rzeczywistości

a taką jest turystyka 
religijna


