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KOMUNIKAT 

 

 Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje, że Ksiądz Biskup Jan Piotrowski 

solidaryzuje się z apelem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki  

i Pielgrzymek po pożarze, jaki dotknął obóz dla uchodźców na wyspie Lesbos i zwraca 

się z prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów, aby wesprzeć ofiary pożaru  

i przeprowadzić zbiórkę do puszek po każdej Mszy Świętej w niedzielę, 27 września 

br., która będzie obchodzona jako Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.  

Zebrane ofiary należy przesyłać na konto Caritas Polska  PL 77 1160 2202 

0000 0000 3436 4384. 

 
 
 

         † Andrzej Kaleta  
 WIAKRIUSZ GENERALNY 
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APEL RADY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. MIGRACJI, 

TURYSTYKI I PIELGRZYMEK 
PO POŻARZE OBOZU DLA UCHODŹCÓW NA WYSPIE LESBOS 

 
Wiadomości i obrazy pożaru obozu i koczowiska i dramatyczny los kilkunastu 

tysięcy uchodźców na wyspie Lesbos wywołują przerażenie i wzbudzają niezwykle 
dramatyczne apele o solidarność z ofiarami. Dotychczasowy głos wielu osób  
o uwolnienie uchodźców z obozu i przyjęcie w krajach europejskich nie spotkał się ani 
ze zrozumieniem ani tym bardziej z odpowiedzią godną człowieka i ucznia Chrystusa. 
Tragedia pożaru nie pozwala dalej pozostać biernym. 

Zwlekanie z rozwiązaniem problemu pobytu uchodźców na wyspach greckich  
i włoskich, w przepełnionych miejscowościach południa Włoch i na Malcie potęguje 
narastający kryzys humanitarny i obciąża sumienia nie tylko polityków w naszym 
kraju i Europie. 

W tegorocznym Orędziu na Dzień Migrantów i Uchodźców papież Franciszek 
przywołując obraz uciekającej do Egiptu Świętej Rodziny pomaga nam dostrzec 
obecność Jezusa w ludziach zmuszonych do ucieczki, aby ocalić siebie. „Jesteśmy 
wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, 
nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem (por. Mt 25,  
31- 46).  

Kierujemy apel do władz, służb państwowych, instytucji, samorządów  
i organizacji pozarządowych o umożliwienie solidarnej odpowiedzi na wołanie ludzi  
o pomoc, zwłaszcza sierot i małoletnich z obozu Moria na wyspie Lesbos, które 
utraciły rodziców i swoich opiekunów w drodze do Europy. Idea korytarzy 
humanitarnych, na wzór udanych przedsięwzięć wspólnoty Sant’Egidio, jest 
najbardziej sprawdzonym, legalnym i bezpiecznym ratowaniem życia ludzi 
zagrożonych ich utratą. Nie można mieć zamkniętych oczu i uszu na krzyk wołających 
o ratunek. Do humanitarnej pomocy „na miejscu” tragedii wojen i wypędzenia musi  
w końcu dołączyć otwarta postawa przyjęcia uchodźców żebrzących o ratunek. 

W porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwracamy się  
z prośbą do Księży/Kardynałów/Arcybiskupów/ Biskupów o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie przez parafie zbiórki do puszek przed kościołami diecezji, po każdej 
Mszy Świętej, w niedzielę 27 września br., która obchodzona jest jako Dzień 
Migrantów i Uchodźców. Zebrane ofiary należy przesyłać na konto Caritas Polska  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384. 
  

Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i gest solidarności 
przez pomoc materialną i modlitwę. 
                                                          
                    † Krzysztof Zadarko 
           PRZEWODNICZĄCY RADY KEP 
           DS. MIGRACJI, TURYSTYKI I PIELGRZYMEK 


