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Do jednych z bardziej powszechnych i poważnych problemów polonijnego środowiska należą 

sprawy rodziny. Podjęta decyzja o emigracji najczęściej pociągała za sobą pozostawienie rodziny 

w kraju, boleśnie odczuwaną samotność, często bezradność w nowych warunkach - kraju 

różniącym się kulturą, tradycją, stawiającym nowe wymagania językowe nie łatwe do 

pokonania. Przeżycia związane z adaptacją w nowych warunkach, tęsknota za rodziną, a po 

pewnym czasie odczuwalny brak dobrego kontaktu z pozostawionymi w kraju, stawał się 

świadectwem słabnących więzi, które stawały się jakimś powodem, argumentem do podjęcia 

decyzji o nowym związku - już niesakramentalnym, którego rangę umacniały narodziny dziecka. 

To, co na początku jawiło się jako związek dobrze rokujący, znowu - podobnie jak poprzedni, 

zobowiązany jest do pokonywania różnych życiowych trudności, lecz ich ciężar bardzo często 

staje się większy przez fakt niemożności przystąpowania do Stołu Eucharystycznego. W takich i 

podobnych sytuacjach Kościół pragnie otoczyć opieką duchową właśnie tych, którzy jej 

najbardziej potrzebują.  

W adhortacji "Familiaris consortio" (nr 84) czytamy: "Przyłączając się do głosu Jana Pawła II, 

Synod wzywa duszpasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do 

podejmowania z troskliwą miłością starać o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła. Niech 

będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w 

modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do 

wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, 

ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę".  

Duszpasterstwo dla niesakramentalnych, to tematy trudne również dla duszpasterzy. Jednakże 

nie mogą pozostawać odsuwane na później tylko z powodu nie wypracowanych jeszcze struktur, 

form i metod postępowania. Ojcowie jezuici podjęli się trudnego zadania i w Jezuickim Ośrodku 

Milenijnym przy 5835 W. Irving Park w Chicago odbyły się pierwsze rekolekcje dla związków 

niesakramentalnych, które poprowadził o. Jacek Hubicki SJ.  

Na kolejne spotkanie, tym razem z Rafałem Frąckiewiczem, sędzią Sądu Archidiecezji Chicago, 

zapraszamy 17 sierpnia (piątek) po Mszy św. o godz. 19:00 do Ośrodka Milenijnego (773-777-

7000) Tymczasem zapraszamy do wysłuchania rekolekcji.  



 
o. Jacek Hubicki, SJ podczas rekolekcji. 

  

Żywot doczesny Jacka Hubickiego  

Urodziłem się w Zakopanem, jestem jezuitą. W roku 1986 wstąpiłem do Zakonu Jezuitów. 

Posiadam wyższe wykształcenie. Uzyskałem tytuł magistra filozofii Wydziału Filozoficznego 

Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a także tytuł magistra teologii Papieskiego Wydziału 

Teologicznego Bobolanum w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymałem w Krakowie. 

Pracowałem jako katecheta w szkole przy Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie. 

Podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki, Wydziału Filozoficznego na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Byłem także duszpasterzem młodzieży i studentów 

przy parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu. Obecnie przebywam w Chicago. 

 

 


