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GRAZIE!

Spotkanie ks. Andrzeja Sowińskiego, proboszcza 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
z Ks. Arcybiskupem Celestino Migliore, Nuncjuszem 
Apostolskim w Polsce, 24 października 2015 roku.

Parafia św. Bartłomieja Apostoła
ul. Wolności 17
83-041 MIERZESZYN

Mierzeszyn, 28 maja 2016 roku

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup CELESTINO MIGLIORE

Nuncjusz Apostolski w Polsce
ul. Szucha 12

00-582 WARSZAWA

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy
Ks. Arcybiskupie Nuncjuszu

W naszych sercach pozostaje jeszcze data 
30 czerwca 2010 roku kiedy Ojciec Święty 
Benedykt XVI mianował Ciebie Nuncjuszem 
Apostolskim w Polsce. Niebawem, 10 
września 2010 roku przybyłeś do Warszawy, 
aby objąć urząd Naszego Nuncjusza. 
Prawie sześć lat byłeś z nami. Byłeś 
przedstawicielem Papieża Benedykta XVI 
i Papieża Franciszka. Dałeś nam się poznać 
jako Dobry Pasterz. Byłeś bardzo otwarty dla 
Polaków. Zawsze podziwiać Cię będziemy 
za świetną znajomość języka polskiego. Ze 
wzruszeniem można było z Tobą rozmawiać 
w języku św. Jana Pawła II. Dziękujemy Ci 
za wszystko: za Twoją misję dyplomatyczną, 
za sprawowanie wielu uroczystości, za dobre 
słowa, za uśmiech, i raz jeszcze za język 
polski! 

Decyzją Ojca Świętego Franciszka 
udajesz się do Moskwy, do Rosji. Życzymy 
Ci dużo sił, Bożego Błogosławieństwa 
w pełnieniu tej trudnej, odpowiedzialnej, ale 
i pięknej posługi. Nasze modlitwy z małej, 
wiejskiej Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie, w Archidiecezji Gdańskiej 
będą z Tobą. Szczęść Boże!

W imieniu Parafian 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
ks. Andrzej Sowiński, proboszcz
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Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore 
pochodzi z Cuneo we włoskim regionie Piemontu; 
urodził się 1 lipca 1952 roku. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1977 roku.

Arcybiskup Migliore otrzymał stopień magistra 
teologii w Centrum Studiów Teologicznych 
w Fossano, po czym kontynuował studia na 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, 
gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. 
Po ukończeniu w 1980 roku Papieskiej Akademii 
Kościelnej, rozpoczął służbę dyplomatyczną.

Pierwszą wyznaczoną mu placówką była Angola, 
gdzie w latach 1980-1984 pracował jako attaché 
i drugi sekretarz przy Delegacji Apostolskiej 
w tym kraju. Stamtąd został przeniesiony do 
Nuncjatury Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. W 1988 roku został przeniesiony 
do Nuncjatury Apostolskiej w Egipcie, gdzie 
pozostał przez rok. Następnie został wyznaczony 
do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, gdzie 
pozostał do 14 kwietnia 1992 roku. Wtedy 
został mianowany Specjalnym Wysłannikiem 
w roli stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej 
przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji.  
Od grudnia 1995 roku do października 2002  roku 
pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza ds. Relacji 
z Państwami w watykańskim Sekretariacie 
Stanu. W tym czasie był odpowiedzialny 
za utrzymywanie kontaktów z krajami 
azjatyckimi, które nie miały jeszcze stosunków 
dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. 
Z tej racji jako szef delegacji Stolicy Apostolskiej 
odbywał wizyty do Beijing, Hanoi i P’yongyang.  
W dniach 9-20 lipca 2001 w Nowym Jorku, 
arcybiskup Migliore przewodniczył Delegacji 
Stolicy Apostolskiej na konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie nielegalnego handlu 
ręczną i lekką bronią palną we wszystkich jego 
aspektach. Reprezentował również Stolicę 
Apostolską w różnych europejskich stolicach 
podczas licznych konferencji, sympozjów, dyskusji 
panelowych związanych ze Światową Organizacją 
Handlu, Europejską Komisją Ekonomiczną, Unią 
Europejską i Bliskim Wschodem. 

Podczas pobytu w Rzymie wykładał dyplomację 
kościelną na Papieskim Uniwersytecie 
Laterańskim. 30 października 2002 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem 
i Nuncjuszem Apostolskim, Stałym Obserwatorem 
Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Przed nim funkcję 
tę pełnili: prał. Giovannetti, kard. Cheli i kard. 
Martino. Dnia 30 czerwca 2010 roku Ojciec Święty 
Benedykt XVI mianował arcybiskupa Celestino 
Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. 
Misję nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskup 
Migliore rozpoczął 10 września 2010 roku.

NA

NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE WYWIAD DLA KAI PO NOMINACJI 
NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO 
W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Warszawa, 28 maja 2016 roku

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość o nominacji 
nuncjusza apostolskiego w Federacji Rosyjskiej. To 
dla nasz niespodzianka, a dla księdza arcybiskupa?

No tak, prawdę mówiąc już pod koniec lutego, 
po spotkaniu Papieża Franciszka i Patriarchy 
Cyryla, miałem pierwsze sygnały o przenosinach 
do Moskwy. Potem były czasochłonne procedury 
dyplomatyczne.

A wtedy była to niespodzianka czy nie? 

Miłe zaskoczenie ze względu na miejsce nowej 
misji i wyzwań, jakie tam na mnie czekają. 
I pewna doza nostalgii, że muszę opuścić Polskę. 
Okres tu spędzony był dla mnie bardzo szczęśliwy 
i owocny. A jaki był dla innych – nie mnie oceniać. 
Od samego początku czułem się tu jak u siebie. 
Mogłem się wiele nauczyć od tutejszego Kościoła, 
cieszyć się sukcesami, pomagać w podejmowaniu 
problemów. I tak minęło sześć lat...

Wspomniał ksiądz arcybiskup o wyzwaniach, 
jakie go czekają. Jakie to wyzwania? 

Wielkim, ekscytującym wyzwaniem są 
niewątpliwie relacje między siostrzanymi 
Kościołami: katolickim i prawosławnym, który 
w Federacji Rosyjskiej jest nie tylko Kościołem 
większościowym, ale także pozostaje w ścisłej 
symbiozie z kulturą i historią i zaznacza się 
w różnych sferach życia społecznego i politycznego 
Federacji.

Historyczne spotkanie Papieża Franciszka 
i Patriarchy Cyryla naznaczyło przestrzeń tych 
wyzwań?

Rzeczywiście. Pomijając wszelkie inne aspekty, 
najważniejsze było zrobienie tego uzdrawiającego 
gestu, ukierunkowanego na zaleczenie rany 
podziału i położenie fundamentu do wspólnej 
drogi. Jak gospodarz tego spotkania powiedział: 
każda droga, nawet długa, musi zacząć się od 
postawienia pierwszego kroku.

Jakie będą dalsze kroki?

Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania Papieża 
i decyzja o tym, kto go będzie reprezentował na 
rosyjskiej ziemi, są właśnie takie: zostawić na 
boku te mechanizmy dyplomatyczne, które są 
sztywne i z góry ustalone, na rzecz otwartego 
i sprawnego stylu działania, ukierunkowanego 
na budowanie mostów łączących różne wizje 
i punkty widzenia, nawet odległe, tak, aby iść 
wspólną drogą.
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Czy ksiądz arcybiskup zostanie w Polsce na ŚDM?

Bardzo bym chciał. Jednak będę musiał 
opuścić Warszawę w najbliższych tygodniach. 
Zresztą, systemowe prace przygotowawcze 
do wizyty papieskiej już są poczynione. Teraz 
zostaje ustalanie szczegółów. Tak to już jest, że 
jeden sieje, a kto inny zbiera. W każdym razie 
nabrałem doświadczenia w przygotowywaniu 
wizyt papieskich.

A jak ze znajomością języka rosyjskiego?

To piękny język. Dotąd nie używałem cyrylicy: 
pierwszym krokiem jest nauczenie się w miarę 
płynnego czytania. Bogactwo tego języka znam 
trochę z literatury, ale oczywiście w przekładzie 
włoskim. Teraz przychodzi czas na poznawanie 
go w oryginale.

Czy już coś wiadomo kto będzie nowym 
nuncjuszem w Polsce?

Po nuncjuszu „migliore”, czyli „lepszym”, może 
przyjść już tylko „najlepszy”.

Назначен новый Апостольский нунций 
в Российской Федерации

По сообщению пресс-службы Святого 
Престола Святой Отец назначил Апостольским 
Нунцием в Российской Федерации Его 
Высокопреосвященство монсиньора Челестино 
Мильоре, титулярного архиепископа Каносы, 
до настоящего времени занимавшего пост 
Апостольского нунция в Польше.

Архиепископ Челестино Мильоре (Celestino 
MIGLIORE) родился в г. Кунео (Cuneo), Италия, 
1 июля 1952 г. 25 июня 1977 г. рукоположен 
в священники. Имеет степень доктора 
канонического права.

Поступил на дипломатическую службу Святого 
Престола в 1980 году, затем служил при Папских 
Представительствах в Анголе, США, Египте, 
Польше.

14 апреля 1992 г. – назначен Специальным 
Посланником с функциями Постоянного 
Представителя при Совете Европы в Страсбурге.

21 декабря 1995 г. – назначен заместителем 
Секретаря Отдела межгосударственных 
отношений Государственного Секретариата.

30 октября 2002 г. – назначен Постоянным 
Представителем Святого Престола при 
Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-
Йорке.

30 июня 2010 г. – назначен Апостольским 
Нунцием в Польше.

28 мая 2016 г. - назначен Апостольским Нунцием 
в Российской Федерации.

Архиепископ Челестино Мильоре владеет 
французским, английским, испанским, 
португальским и польским языками.

Jeżeli chodzi o misję w Polsce, o posługę Księdza 
Arcybiskupa Celestino Migliore to spontanicznie 
przychodzi mi na myśl słowo „wdzięczność”. 
Kościół w Polsce, a także każdy z nas biskupów jest 
szczególnie wdzięczny Księdzu Arcybiskupowi za 
styl jego misji: braterski, a jednocześnie konkretny 
i jasny. Jest to także wdzięczność za jego obecność, 
która była dla wszystkich bardzo budująca 
w naszych diecezjach: nie unikał kontaktów, 
a wręcz angażował się w duszpasterstwo w naszym 
kraju. Nasza wdzięczność dotyczy także tego, że 
nauczył się języka polskiego, bardzo chętnie głosił 
kazania, nauczał i rozmawiał w naszym języku. To 
wielki znak szacunku dla Kościoła w Polsce, dla 
wiernych, kapłanów i biskupów. Wyrażamy wielką 
wdzięczność za to, że mieliśmy abp Migliore w czasie 
niekiedy trudnym, który realizował nauczanie 
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka 
oraz kontynuował dzieło Arcybiskupa  Józefa 
Kowalczyka, który był nuncjuszem w naszym kraju 
ponad 20 lat.

Odnośnie do nominacji na nuncjusza w Federacji 
Rosyjskiej to spontanicznie rodzi się refleksja, 
że papież Franciszek w trudne sytuacje posyła 
najbardziej i najlepiej przygotowane osoby. Pewnie 
pośród dyplomatów watykańskich Arcybiskup 
Migliore jest jedną z osób najlepiej przygotowaną 
do tej misji, nie tylko przez pobyt w kraju tak 
bliskim Rosji jakim jest Polska, ale także poprzez 
wieloletnią obecność w ONZ. Wiemy że nie będzie to 
misja łatwa ale na pewno przyniesie dobre owoce. 

Mam też nadzieję, że Arcybiskup Migliore pomoże 
także w przełamaniu impasu w relacjach między 
Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem 
w Polsce. Po wspólnej deklaracji katolicko-
prawosławnej z 2012 roku, która niosła nadzieję 
na dalszą owocną współpracę i zbliżenie naszych 
Kościołów, w obliczu sytuacji, która ma miejsce 
na Ukrainie nasze relacje uległy zamrożeniu . 
Być może zyskamy dobrego orędownika procesu 
dialogu naszych Kościołów i narodów aby móc iść 
dalej wytyczoną drogą.

Myślę że nominacja jest też konsekwencją 
mocnej woli Ojca Świętego, aby kontynuować 
zapoczątkowane w Hawanie relacje nie tylko 
z rosyjskim państwem ale i z Kościołem 
prawosławnym. Papież stawia zatem na człowieka, 
który z jednej strony jest człowiekiem wielkiego 
wyczucia i dialogu, ale też człowiekiem bardzo 
jasnego spojrzenia na Kościół, jego obecność 
i misję we współczesnym świecie. Jest to człowiek 
kierujący się duszpasterską konstytucją soborową 
,,Gaudium et spes” i takiego rozumienia Kościoła 
uczył nas w Polsce, za co jestem mu osobiście 
wdzięczny.

ks. Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieński 

Prymas Polski

SŁOWO PRYMASA POLSKI
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Czcigodny Księże, 
Miło mi było otrzymać tak uprzejme słowa pożegnania. 
Zapewniam o mojej wdzięczności i pamięci w modlitwie, 
życząc wszelkiego dobra w Panu.

Czcigodny
Ksiądz Andrzej SOWIŃSKI
Proboszcz Parafii Św. Bartłomieja
MIERZESZYN

Warszawa, 30 maja 2016


