
Struktury duszpasterstwa 
„osób w drodze”



„osoby w drodze”

Migranci 

emigranci, imigranci, uciekinierzy

Pielgrzymi

Turyści

Pracownicy gościnni, pracownicy komunikacji

Studenci obcokrajowi

Nomadzi, Romowie



www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/index_it.htm

• Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti 

• Profilo

• Sessione Plenaria 

•Settori ◦

• Migranti

• ◦Rifugiati & Sfollati

• ◦Studenti Internazionali

• ◦Turismo, Pellegrinaggio, Santuari

• ◦Gente del Mare 

• ◦Aviazione Civile 

• ◦Nomadi: Sinti & Rom

• ◦Circensi, Fieranti

• ◦Pastorale della Strada

•Nostra Rivista "People on the Move

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/index_it.htm


www.pcmigrants.org

http://www.pcmigrants.org/


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/


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



Pomocniczy charakter struktur

* Obserwacja, studia

* Wsparcie organizacyjne

* Inicjowanie współpracy

* Formacja organizatorów pielgrzymek

* Kongresy, sympozja



Terminarz - wydarzenia

Światowy Dzień Turystyki – 27 września

(Orędzia Stolicy Apostolskiej na ŚDT)

Międzynarodowy Dzień Przewodnika 
Turystycznego – 21 lutego

(zwykle z tej okazji Msza św.)



Opłatki przewodników: u Ks. Arcybiskupa
i w  Kole Przewodników

Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na 
Jasną Górę (marzec)

Rozpoczęcie sezonu turystycznego w górach

Zakończenie sezonu turystycznego - Kaplica 
Matki Bożej Opiekunki Turystów – Okrąglica 
(pasmo Babiej Góry)



Dziękuję
za

uwagę

Ks. Maciej Ostrowski


