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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14.22-33 

Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 
Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: 
„Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważ
nie mych słów: Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłan
nictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i 
znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym 
sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewi
dzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych 
do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy wię
zy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. 
Dawid bowiem mówił o Nim: «Miałem Pana zawsze przed 
oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. 
Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, 
także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zosta
wisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu 
ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie 
radością przed obliczem Twoim». Bracia, wolno powiedzieć 
do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowa
ny w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. 
Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uro
czyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przy
szłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 
pozostanie w Otchłani, ani Jego ciało nie ulegnie rozkładowi. 
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy 
tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od 
Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go”.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,17-21 

Czytanie z Pierwszego listu św. Piotra Apostoła
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi nie mając 
względów na osoby, ale według uczynków każdego czło
wieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na ob
czyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po 
przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie 
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną 
krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, 
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu 
na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbu
dził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wa
sza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

LITURGIA SŁOWA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - ROK A

EWANGELIA
.. Lk 24,13-35

Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień ty
godnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdzie
siąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszyst
kim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, 
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 
uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmo
wy prowadzicie z sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z 
nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedy
nym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 
tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż. takiego?”. Odpowiedzieli Mu: 
„To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potęż
nym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i 
nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się 
spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś' po tym 
wszystkim dziś' już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre 
z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy 
Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, któ
rzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i 
zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. 
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca 
do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz 
nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając 
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do 
wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi 
i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął 
z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, po
łamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz 
On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyja
śniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmi
li: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni 
również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba.

Dwaj uczniowie Jezusa w dniu Zmar
twychwstania opuś'cili Jerozolimę, 
aby udać się do pobliskiej miejscowości, 

zwanej Emaus. Ewangelista Łukasz zazna
cza, że zatrzymali się smutni. Śpiewamy o 
tej wędrówce we współczesnej pieśni: „Szli
uczniowie do Emaus, smutni, bez nadziei...”.
I oto w drogę wchodzi tajemniczy Nieznajomy. Ich oczy są 
jak na uwięzi. Czy to możliwe, że nie rozpoznają samego 
Jezusa zmartwychwstałego? Mają okazję ponarzekać, po
żalić się. Wyznają więc Mu: „A myŚmy się spodziewali”. 
Jakże często doświadczenie tamtych uczniów jest też do
świadczeniem współczesnych uczniów Chrystusowych. W 
drodze do swojego dzisiejszego Emaus współcześni ucznio
wie Pana Jezusa także wylewają swoje żale. Będąc w dro
dze, w pociągu, w metrze, oczekując na wizytę u lekarza wy
powiadają swój zawód i niezadowolenie: „A myś'my się spo
dziewali”. A myśmy się spodziewali czegoś innego. Takie 
żale wylewają - i opowiadają bzdury - nawet o rodzinie, na
wet o swoim narodzie, nawet o swoim Kościele. Zamiast za
wołać: „Alleluja, raduj się człowieku!”, zamiast radoś'nie po
wiedzieć sobie i najbliższym: „Alleluja, i do przodu!”, wolą 
zatrzymać się w swoim smutku i rozczarowaniach. A wy
starczy spotkać Jezusa, tajemniczego Wędrowca. Wystarczy 
prawdziwie spotkać Go w Jego Kościele. Wciąż nierozpo

znanego. Wystarczy wsłuchać się w Jego słowo i uwierzyć Mu.
Liturgia III Niedzieli Wielkanocnej wprowadza nas już w trzeci ty
dzień radości. Kościół zanosi dziś do Boga modlitwę dnia o zacho
wanie nas w radości. W psalmie responsoryjnym każe nam śpiewać 
o tym, że cieszy się serce i dusza raduje dzięki Panu, który nasz los 
zabezpiecza (Ps 16,15). Nasz pokój i naszą radość podbudowuje 
także słowo Apostoła z drugiego czytania, gdy objawia nam praw
dę o naszym odkupieniu dzięki Krwi Zbawiciela. I wreszcie spo
tkanie źródła radości w ewangelicznej scenie rozmowy ze Zmar
twychwstałym. Uczniowie spotykający Pana otrzymują wielki dar. 
W spotkaniu przy stole Pan objawia im Swoje zwycięstwo i ich 
serca napełniają się radoś'cią. Bo taka jest moc uszczęśliwiającej 
łaski. Trzeba tylko posłuchać Jezusa. Trzeba z Nim zasiąść do sto
łu, trzeba tylko otworzyć swe serce. On jest tuż obok, w człowieku, 
z którym wędruję, w osobie, która zasiada ze mną przy stole.
Panie, zachowaj nas w Twojej radości. Niech Twoim zmartwych
wstaniem cieszy się moje serce i dusza niech się raduje. Za uczniami 
Z Emaus porzucam dawne me smutki i narzekanie. Sercem szczęśli
wym wołam: „Zostań z nami, Panie!”. Ty sam wystarczysz. Tobie 
ufam.. Twą radość strzec będę, ale i poniosę do bliźnich...

Ks. Tadeusz Kardyś
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Dni stają się niby coraz dłuższe, ale przesunię
cie wskazówek zegarów - na letni czas - znowu 
wpędziło nas we wstawanie przed siódmą rano 

w mroku, Stąd fez pojawiające się łu i ówdzie, również w „De- 
legramie", rozdrażnienie i kłótliwość organizmu, który zdążył 
już przecież przywyknąć do porannego światła, wiosennego 
optymizmu i ptasich śpiewów. k cóż z tego, że dzień ciągnie się 
później do samej nocy, skoro dzieci ni jak nie da się zapędzić 
do spania o przyzwoitej porze. jKle ponoć i tak mamy być we
seli, ćwierkający, pełni tego bezinteresownego optymizmu - więc 
bądźmy, na przekór doniesieniom o wojnach i nikczemnościach 
tego świata w kraju i za granicą. (|V 7? )
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PODARUJ DZIECIOM MARZENIA

Byliśmy zaskoczeni, kiedy zainteresowała się nami TV Polo
nia. Okrzyki podziwu dziennikarzy: „Jesteście wspaniali, 
zrobiliście wiel ką robotę, jak caujeciu się w rob dobrej wróż

ki?” przyjęliśmy z ogromnym zdziwieniem. Uważamy, że nie 
zrobiliśmy nic nadzwyczajnego.
Miesz.kamy od kilkunastu lat w Paryżu, ale utrzymujemy ścisłe 
kontakty z naszym miastem w Polsce, ze Skierniewicami. Regu
larnie pisujemy artykuły do regionalnej prasy, zawsze leżał nam 
na sercu los najbiedniejszych dzieci, takich, które nawet nie mają 
śmiałości marzyć, bo nie ma szans na realizację ich pragnień. 
Wymyśliliśmy akcję „Podaruj dzieciom marzenia” i na spotka
niu z redaktorem naczelnym Informatora Tygodniowego Skier
niewic, Andrzejem Smyczkiem zadeklarowaliśmy pomoc w 
przyjeździe do Paryża kilku wychowanków Domu Dziecka ze 
Strobowa koło Skierniewic. Nasza propozycja dotarła do uszu 
dyrektor Domu Dziecka, Jolanty Urbanek i od tej chwili projekt 
nabrał prawdziwego rozpędu. Zaprzyjaźniona Ambasada Fin
landii w Polsce, która „od zawsze” deklarowała chęć pomocy, 
choć nikt dotąd nie miał śmiałości z tej propozycji skorzystać, 
podjęła decyzję sfinansowania autokaru. To był milowy krok 
do przodu. Zaczęliśmy wierzyć w realizację przedsięwzięcia. Ale 
jak wybrać szczęśliwców, którzy do Paryża pojadą i tych, któ
rzy muszą zostać? Podjęliśmy wyzwanie: jedzie cały Dom Dziec
ka, pięćdziesiąt osób, nie chcemy pominąć nikogo.

Następny problem to dokumenty. Wyrobienie paszportów dla 
wszystkich graniczyło z cudem. Nierzadko konieczna była zgo
da sądu, podpis rodziców przebywających w więzieniu lub po 
prostu nieuchwytnych. Mieliśmy poczucie nieustannej walki z 
czasem. Po pokonaniu przeszkody administracyjnej, wszystko 
wydawało się proste, choć przed nami stanęły inne, równie waż
ne problemy. Gdzie dzieci mają mieszkać w Paryżu, co jeść? 
Jedynym miejscem, o którym natychmiast pomyśleliśmy był 
ośrodek Polskiej Misji Katolickiej we Francji w La Ferte-sous- 
Jouarre, czyli Dom im. Stanisława i Anny Kozłowskich.

ZWIASTOWANIE

Delikatną i niezwykłą misję miał do spełnienia Anioł Ga
briel wysiany przez Boga do Maryi. Podczas krótkiego, oso- 
bliwebo wpgtkania poiloniec z nćeba pebakazae NżawiNScie obi 

jawienie miłości. Radość czy lęk, zaciekawienie czy obawę zdra
dzała w tym momencie Córa Dawidowa? Co naprawdę czuła owa 
wybrana i jedyna z tysięcy czy milionów? Dlaczego okazała się 
posłuszna wobec Boskiego zamysłu?

Malarskie wizje tego biblijnego wydarzenia trudno zliczyć. Za
wdzięczamy je doświadczeniom, talentom, geniuszom twórczym 
czy przeżyciom mistycznym artystów. Przenoszą nas one w cen
trum tajemniczego misterium, pozwalając na jednoczesne zapa
trzenie, zadziwienie i uczestnictwo w cudzie. Cicha, ale jakże 
wzruszająca okazuje się kontemplacja i odkrywanie malowideł 
czy fresków malarza i zakonnika w jednej osobie, żyjącego na 
przełomie średniowiecza i renesansu Fra Angelico, zwanego Bra
tem Anielskim. Sama poezja przemawia do oglądającego. Ry
szard Przybylski określa ją mianem „widzialnej muzyki miło
ści”.
Naprawdę nazywał się Guidolino di Piętro. Około 1407 roku 
wraz ze swoim starszym bratem, dwunastoletnim Benedetto, 
zostaje oddany do klasztoru dominikanów w Fiesole, odtąd na
zywa się Fra Giovanni da Fiesole. Beatyfikowany przez papieża 
Jana Pawła II w 1983 roku, jest patronem artystów malarzy. In
formacje dotyczące jego biografii są bardzo skąpe. Prawdopo
dobnie urodził się w 1387 roku w Viccho w Toskanii, zmarł w 
1455 roku w Rzymie. Życie zakonne związał przede wszystkim 
z klasztorami w Fiesole, Kortonie, Foligono i we Florencji. To 
szczególna osobowość, której droga życia, droga do sztuki były 
wielkim wyznaniem wiary. Paul Louis Rossi w książce „La vie 
secrete de Fra Angelico” pisze, iż „jego geniusz polegał nie na 
zignorowaniu go, ale na przeobrażeniu w piękno”.

Ciąg dalszy na str. 14 Ciąg dalszy na str. 10-11
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BISKUPI POLSCY
WOBEC INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Polska przeżywa ważny okres coraz 
pełniejszej integracji ze strukturami 
gospoOarczymi i poli tpcznymi Unii Eu

ropejskiej. W tej ważnej dziejowej chwili 
nie może zabraknąć słowa biskupów. Po
dejmujemy wielowiekową tradycję Ko
ścioła, który w przełomowych momentach 
historii narodu, kierowany światłem Ewan
gelii starał się kształtować umysły i su
mienia wiernych oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli, aby dokonywali właściwych 
wyborów służących dobru i jednos'ci na
rodów. W ten sposób podejmujemy po
głębioną refleksję nad miejscem i rolą 
Polski w coraz pełniej jednoczącej się 
Europie.
Kościół wspiera działania jednoczące, 
które respektują fundamentalne prawa 
człowieka służące integralnemu roz
wojowi osoby ludzkiej i promuje do
bro wspólne w wymiarze narodowym 
i państwowym. Taka postawa stanowi 
konsekwencję faktu, że najwyższym 
prawem Kościoła, jakby jego we
wnętrzną konstytucją, jest prawo mi
łości, które łączy ludzi i pomaga w 
przezwyciężeniu egoizmu, tak indywi
dualnego jak i społecznego, będące
go źródłem podziałów i niesprawiedli
wości. Przykazanie miłości obejmuje 
bowiem nie tylko drugiego człowieka, 
ale także środowisko, gdzie przez Boga 
został powołany do życia, w którym roz
wija się i wzrasta.
Po załamaniu się komunistycznego syste
mu totalitarnego w roku 1989, przed na
rodami Europy pojawiła się szansa po
nownego zjednoczenia Europy Wschodu 
i Zachodu. Służyć temu powinna pełniej
sza integracja ze strukturami Unii Euro
pejskiej. Idea zjednoczonej Europy zro
dziła się z inspiracji chrześcijańskiej poli
tyków takich jak: Alcide De Gasperi, Ro
bert Schuman czy Konrad Adenauer. Po 
doświadczeniach wielu wojen i konflik
tów na naszym kontynencie wyrażała ona 
pragnienie pokojowego współistnienia 
narodów, zapewniającego wszystkim re
spektowanie podstawowych praw osoby 
ludzkiej, dobrobyt i bezpieczeństwo. Ko
ściół powszechny, a zatem i Kościół w 
Polsce, od początku wspierał ten proces. 
Europa w rozumieniu Kościoła nie jest 
wyłącznie strukturą gospodarczą i politycz
ną, lecz przede wszystkim wspólnotą dzie
jów, kultury, idei oraz tradycji opartych 
na trwałych wartościach duchowych judeo- 
chrześcijańskich, na prawie rzymskim i 
filozofii greckiej.

Integracja Polski z Unią Europejską, 
szczególnie w obecnym okresie zinten
syfikowanych negocjacji o jej członko

stwo jest sprawą wielkiej wagi. Politycz
ne debaty zadecydują o przyszłości Pol
ski na dziesiątki lat, stąd w tej sprawie ko
nieczne jest zaangażowanie wszystkich 
ludzi oraz środowisk odpowiedzialnych 
za dziedzictwo narodowe, tzn. władz pań

stwowych, samorządów, organizacji poza
rządowych, Kościoła katolickiego, innych 
Kościołów i związków wyznaniowych. W 
tym szczególnym momencie historii 
wszystkim potrzebna jest rzetelna i mery
toryczna informacja o przebiegu negocja
cji. Ma ona udzielić odpowiedzi na poja
wiające się w tej kwestii pytania i wątpli
wości. Brak tych informacji nie służy wła
ściwemu zrozumieniu procesu integracji i 
wywołuje poważne obawy u wielu ludzi. 
Jan Paweł II wypowiada się często w spra
wach istotnych dla jedności europejskiej. 
Utożsamiając się w pełni z nauczaniem 
Ojca Świętego w sprawach Europy, bisku

pi apelują, aby nie wykorzystywać w spo
sób instrumentalny i wybiórczy wypowie
dzi papieskich dla potwierdzenia wła
snych poglądów. Troska o należne Polsce 
miejsce w strukturach europejskich nie 
może ograniczać się wyłącznie do aspek
tów ekonomicznych i politycznych. Pol
ska pragnie nadal trwać w Europie „jako 
państwo, które ma swoje oblicze ducho
we i kulturalne, swoją niezbywalną trady
cję historyczną związaną od zarania dzie
jów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej 
narodowej tożsamości, Polska nie może 
się wyzbyć. Stając się członkiem wspól
noty europejskiej Rzeczpospolita Polska 
nie może niczego stracić ze swoich dóbr 
materialnych i duchowych, których za 
cenę krwi broniły pokolenia naszych 
przodków” (Jan Paweł II, Przemówienie z 
okazji przyjęcia listów uwierzytelniają
cych Ambasadora Polski przy Watykanie, 
Watykan, 03. 12. 2001 r.).
Uświadamiamy sobie, że włączenie w 
struktury europejskie nie może oznaczać 
rezygnacji z suwerenności narodowej, po
litycznej i kulturowej, w tym także tożsa
mośCi religijnej. Oznacza to jednak respek
towanie tożsamości innych narodów i po
ciąga za sobą prawo współdecydowania o 
kształcie przyszłej Europy. W poczuciu 
odpowiedzialności za duchowe, wiekowe 
dziedzictwo narodu, pasterze Kościoła w 
Polsce, przy poszanowaniu pluralizmu 
światopoglądowego wspólnej Europy, pra
gną podjąć nowy wysiłek, aby bogate, 
kulturowe, religijne i duchowe „wiano” 
naszego narodu zachować, pogłębić i 

przenieść w nowe tysiąclecie. Stanowi ono 
nasze bogactwo, którym chcemy się dzie
lić z innymi narodami naszego kontynen
tu, otwierając się jednocześnie na bogac
two spuścizny duchowej innych narodów. 
Bogactwem Europy jest dopełniająca się 
wzajemnie tradycja Wschodu i Zachodu. 
Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, by 
Europa mogła się rozwijać i oddychać 
obydwoma płucami.
Rolą Kościoła nie jest prowadzenie nego
cjacji i dyskutowanie rozwiązań szczegó
łowych. Jest to konstytucyjne zadanie 
władz cywilnych: parlamentu, rządu, pre
zydenta. Obowiązkiem tych instytucji, w 
tak istotnych dla przyszłości naszej Ojczy
zny kwestiach, jakimi są prowadzone ne
gocjacje, jest zagwarantowanie praw i in
teresów wszystkich obywateli naszego 

kraju z uwzględnieniem pełnej pod
miotowości narodu, instytucji i grup 
społeczeństwa obywatelskiego, a nie 
jedynie wybranych opcji politycz
nych. Kościół będzie stał na straży 
praw osoby ludzkiej i będzie bronił 
fundamentalnych zasad zawartych w 
Dekalogu oraz tych wartości ducho
wych i moralnych, które w sposób za
sadniczy określają tożsamość nasze
go narodu, kształtowaną od tysiąca z 
górą lat w duchu Chrystusowej Ewan
gelii.
Zadania władz cywilnych skupiają się 
głównie na sprawach ekonomicznych 
i politycznych. Ich rolą jest wynego

cjowanie możliwie najkorzystniejszych 
warunków wejścia Polski do Unii Europej
skiej. Kościół, zgodnie ze swoim istotnym 
powołaniem niesienia zbawienia (por. GS 
n. 42), pragnie aby poszerzenie Unii szło 
w parze z pogłębieniem świadomości, że 
w centrum wszystkich wysiłków, zmierza
jących do zjednoczenia, powinien być 
człowiek i jego niezbywalna godność 
otrzymana w akcie stworzenia na „obraz i 
podobieństwo Boga” (Rdz 1,27) oraz jego 
szeroko pojęte dobro.
I Inia Europejska powinna jasno okre

ślić zadania i cele, a także wartości, 
na których ma opierać się współpraca i 
współzależność między poszczególnymi 
jej członkami. Służy temu powołany przez 
szczyt szefów państw w Laeken Konwent, 
którego uchwały zadecydują w dużym 
stopniu o przyszłym kształcie, kierunku, 
kryteriach i normach obowiązujących w 
zreformowanych strukturach poszerzonej 
Unii. Wyrażamy przekonanie, że przedsta
wiciele polskiego rządu i parlamentu będą 
zabiegali o to, by uchwały Konwentu słu
żyły dobru duchowemu i materialnemu 
całego narodu oraz by respektowały w 
pełni zasadę równości i solidarności za
pisaną w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Ubolewamy, że z Karty Eu
ropy usunięto wszelkie bezpośrednie od
wołanie do religii, a zatem i do chrześci
jaństwa. Za Janem Pawłem II uznajemy to 
za fakt ahistoryczny i obraźliwy wobec 
Ojców nowej Europy wspomnianych na 
początku naszego słowa (Por. Jan Paweł 
Ii do Komisji Episkopatów Unii Europej-
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skiej, 23. 02. 2002 r.). Oczekujemy, 
że w przyszłym ustawodawstwie Eu
ropy znajdzie się odniesienie do 
Boga, który dla ludzi wierzących 
stanowi ostateczną rację istnienia 
podstawowych wartości, porządku 
religijno-moralnego i ładu społecz
nego.

udzielamy obawy wielu wier- 
W nych, czy w pertraktacjach 
będą respektowane zasady part
nerskiego dialogu, a nie faktyczne
go dyktatu. Oczekujemy, że uchwa
ły Konwentu zagwarantują w peł
ni fundamentalne prawo do życia 
każdego człowieka od chwili po
częcia do naturalnej śmierci, a tak
że będą respektowały prawo mał
żeństwa, jako trwałego związku 
mężczyzny i kobiety oraz prawa 
rodziny, jako podstawowej komór
ki społeczeństwa. Oczekujemy 
również, że ustawodawstwo unijne 
zagwarantuje status prawny Ko
ścioła i wolność religijną, nie tylko 
sumienia poszczególnych obywate
li, ale także Kościoła katolickiego 
jako instytucji, innych Kościołów i 
związków wyznaniowych.
Wzywamy wszystkie strony do wy
trwałego dialogu i wyrażamy prze
konanie, że pozwoli on dojść do 
wspólnych ustaleń nawet w najtrud
niejszych sprawach. Jako pasterze 
Kościoła dzielimy pojawiające się 
obawy, dotyczące szczególnie po
stępującego procesu laicyzacji, 
mentalności i polityki konsumpcyj
nej i związanego z nimi indyferen- 
tyzmu religijnego. Prowadzi on nie
rzadko do upowszechniania się sty
lu życia „jak gdyby Boga nie było”. 
Chociaż proces ten nie jest wprost 
związany z instytucją Unii Europej
skiej, łączy się ściśle z lansowanym 
i promowanym często materiali- 
stycznym i zsekularyzowanym sty
lem życia. Potrzeba więc pogłębio
nej formacji chrześcijańskiej, która 
pozwoli wszystkim odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości Unii Europej
skiej. Kościół katolicki w Polsce pra
gnie budować wzajemne zaufanie 
pomiędzy ludźmi, burzyć mury 
uprzedzeń, wrogości, wyobcowania 
i nienawiści w sercach ludzkich, a 
także umacniać chrześcijańską na
dzieję, która jest źródłem duchowej 
siły, bez której nie ma przyszłości. 
Szeroko zakrojone reformy Unii Eu
ropejskiej i związane z nimi wysiłki 
dostosowania polskiej gospodarki 
do jej standardów, zwłaszcza w za
kresie rolnictwa, będą wymagały 
niejednej ofiary i wyrzeczenia. 
Zwracamy się z serdecznym apelem 
do władz publicznych, aby tworzy
ły prawne i instytucjonalne warun
ki, w których obywatele Rzeczypo
spolitej świadomi własnej podmio
towości, będą mogli realizować 
słuszne inicjatywy i aspiracje wła

snej przedsiębiorczości. Do wszyst
kich dotkniętych bolesnymi skutkami 
transformacji, szczególnie do rolników 
i bezrobotnych, kierujemy słowa za
chęty, aby nie poddawali się zniechę
ceniu i na miarę możliwości podejmo
wali inicjatywy zmierzające do prze
zwyciężenia istniejących trudności. 
Nadrobienie braków materialnych i 
duchowych, gospodarczego zaniedba
nia minionych dziesięcioleci, a także 
doznanych zranień ze strony totalita- 
ryzmów XX wieku, obaw i niepokojów 
rozpowszechnionych w naszym społe
czeństwie, nie da się szybko przezwy
ciężyć. Kształtowanie pogłębionej 
świadomości jest bowiem długim oraz 
mozolnym procesem wewnętrznym. 
Wyrażamy jednak przekonanie, że w 
ostatecznym wymiarze owoce tego 
procesu będą służyły dobru Polaków 
czyli duchowemu i materialnemu roz
wojowi naszej Ojczyzny. Oczekujemy 
od polityków, że zatroszczą się su
miennie o to, aby ciężary i korzyści 
podjętych reform były rozkładane pro
porcjonalnie, a zwłaszcza by nie do
tykały najuboższych warstw społe
czeństwa. Spodziewamy się również - 
wraz z Janem Pawłem II - że odpowie
dzialni za Unię potrafią okazać zrozu
mienie dla poważnych trudności, jakie 
kraje, w których do niedawna obowią
zywał inny system ekonomiczny będą 
miały w początkowej fazie z dostoso
waniem się do stawianych im warun
ków (Por. Jan Paweł II do Komisji Epi
skopatów Unii Europejskiej, 23. 02. 
2002 r.).
Dla skutecznego przeciwstawienia się 
czekającym nas wyzwaniom potrzeb
ne jest nie tylko wspólne działanie Ko
ścioła, państwa, instytucji pozarządo
wych i organizmów Unii Europejskiej, 
ale także tworzenie wzajemnego za
ufania i modlitwa. Kościół katolicki 
włącza się czynnie w odbudowywanie 
zaufania społecznego, atmosfery wza
jemnej życzliwości i współpracy. 
Podejmując duchowe dziedzictwo św. 
Wojciecha - Patrona jednego i niepo- 
dzielonego Kościoła Wschodu i Za
chodu - wzywamy wszystkich wier
nych do włączenia się w modlitwę do 
jedynego Pana dziejów. Za przyczyną 
Matki Bożej i wstawiennictwem Patro
nów Europy: świętych Benedykta, Cy
ryla i Metodego, Katarzyny ze Sieny, 
Brygidy Szwedzkiej oraz Edyty Stein 
(Siostry Benedykty od Krzyża), prosi
my Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
aby „stary kontynent” pozostał nadal 
dynamiczny i młody duchem Jego 
Ewangelii, a także, aby stawał się co
raz pełniej nie tylko wspólnotą gospo
darczą i polityczną, lecz nade wszyst
ko prawdziwą wspólnotą ducha.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
ZEBRANI NA 316. ZEBRANIU PLENARNYM 

Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 21 marca 2002 r.

■ Powołanie Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej 
Troski o Radio Maryja i zorganizowanie spotkań 
redaktorów naczelnych mediów katolickich - to de
cyzje, które zapadły podczas 316. zebrania plenar
nego Konferencji Episkopatu Polski. W skład Ze
społu, którego celem jest „podjęcie dialogu w du
chu życzliwości i współpracy”, a nie nadzór i cen
zura, weszli czterej biskupi: Stanisław Wielgus z 
Płocka, Andrzej Suski z Torunia, Marian Gołębiew
ski z Koszalina oraz jako przewodniczący biskup 
połowy Sławoj Głódź (przewodniczący Rady ds. 
Środków Społecznego Przekazu).
■ W wieku 71 lat zmarł biskup siedlecki Jan Wik
tor Nowak. Był on przewodniczącym Zespołu Epi
skopatu Polski ds. Kontaktów z Episkopatem Fran
cji. W imieniu biskupów zajmował się też sprawa
mi Seminarium Polskiego w Issy-les-Moulineaux. 
Nowym biskupem ordynariuszem w Siedlcach zo
stał ks. Zbigniew Kiernikowski, rektor Papieskie
go Instytutu Polskiego w Rzymie.
■ Abp Juliusz Paetz zrezygnował z funkcji metro
polity poznańskiego. Jego następcą został bp Sta
nisław Gądecki, dotychczasowy biskup pomocni
czy w Gnieźnie.
■ Papież mianował nowym biskupem radomskim 
ks. Zygmunta Zimowskiego, pracownika Kongre
gacji Nauki Wiary.

WATYKAN
■ Papież Jan Paweł II wezwał księży do pełnego 
zaangażowania w poszukiwaniu świętości. W liście 
do 400 tys. kapłanów na Wielki Czwartek odniósł 
się także do sprawy wykorzystywania seksualne
go przez księży i wyraził współczucie dla ofiar.
■ Wiceprezydent Tajwanu Annette Lu zaprosiła 
Papieża do odwiedzenia stolicy kraju - Tajpej. Oj
ciec Święty mógłby się tam zatrzymać w czasie swej 
planowanej na przyszły rok podróży na Filipiny.
■ Jan Paweł II mianował ks. Krzysztofa Nitkiewi- 
cza podsekretarzem Kongregacji Kościołów 
Wschodnich. 42-letni ks. Nitkiewicz pochodzi z 
Białegostoku. Od lipca 1992 r. pracuje w Kongre
gacji Kościołów Wschodnich, która zajmuje się 
wschodnimi Kościołami chrześcijańskimi, które 
pozostają w jedności z Papieżem zachowując wła
sne obrzędy, tradycje, języki liturgiczne i struktu
ry.
■ Tegoroczne rozważania towarzyszące wielko
piątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum przygo
towali dziennikarze. Poproszono o to 14 korespon
dentów światowych mediów akredytowanych przy 
biurze prasowym Stolicy Apostolskiej, m.in. z ro
syjskiej agencji ITAR-TASS, z francuskiego dzien
nika „Le Monde”, z amerykańskiego tygodnika 
„Time” i z japońskiegio dziennika „Kosei Shim
bun”. Autorem rozważania do stacji ósmej „Szy
mon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi” był 
Jacek Moskwa, korespondent dziennika „Rzeczpo
spolita”.

ZAGRANICA
■ Złożeniem do sądu skargi o zniesławienie zare
agował bp Jean-Michel Di Falco na oskarżenie go 
o molestowanie seksualne nieletnich. 61-letni bi
skup pomocniczy archidiecezji paryskiej i były 
rzecznik prasowy Konferencji Biskupów Francji 
miał być „bohaterem” tych wydarzeń przed 30 laty.
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□ Sejm przyjął ideę zgłoszoną przez Se
nat, która ustanawia 2 maja Dniem Polo
nii i Polaków za Granicą.
□ 316. Konferencja Plenarna Episkopatu 
Polski podzieliła obawy wiernych co do 
respektowania zasad dialogu w negocja
cjach z UE. Biskupi przypomnieli także, 
że włączenie w struktury europejskie nie 
może oznaczać rezygnacji z suwerennos'ci 
narodowej, politycznej, kulturowej i toż- 
samoSci religijnej.
□ Kwas'niewski przebywał z wizytą w 
Wielkiej Brytanii, gdzie był przyjęty na 
audiencji przez królową Elżbietę II. Kwa
śniewski rozmawiał także z premierem T. 
Blairem i wziął udział w koncercie z oka
zji 75-lecia urodzin M. Rostropowicza. 
Wcześniej prezydent przebywał na Litwie, 
gdzie rozmawiał z prezydentami Łotwy, 
Estonii i Litwy o integracji ich krajów z 
NATO.
□ Wizytę w Warszawie odwołał natomiast 
prezydent Litwy A. Brażauskas. Powodem 
tego kroku jest ciągły spór o pisownię 
polskich nazwisk na Litwie. Umowa w tej 
sprawie miała być podpisana w połowie 
marca, ale strona litewska upiera się, by 
jej przepisy wprowadzić w życie dopiero 
za 10 lat, zas' Warszawa obstaje przy ter
minie rocznym. Piłsudski - ten to umiał 
rozmawiać z Litwinami...
□ Wizytę w Warszawie złożył premier Ma
lezji M. bin Mohamad, który potwierdził 
zakup przez ten kraj polskich czołgów.
□ Do Warszawy przyjechał minister obro
ny Ukrainy W. Szkidczenko, który roz
mawiał o rozbudowie mieszanego batalio
nu. Jednostka polsko-ukraińska miałaby 
być w przyszłości zgłoszona do tzw. sił 
europejskich.
□ Prezydent podpisał nowelizację ustawy 
o programie wyposażenia wojska, która 
przesuwa termin zakupu przez Polskę sa
molotów wielozadaniowych do 2008 
roku.
□ Premier Miller odbył wizytę w Słowe
nii, gdzie rozmawiał z tamtejszym szefem 
rządu J. Dmovszekiem o negocjacjach z 
UE. Słowenia zamknęła już 26 z 29 ob
szarów negocjacyjnych, ale czekają ją jesz
cze tematy rolnictwa, finansów i polityki 
regionalnej.
□ Bezrobocie w Polsce na koniec roku 
wzrosło do 18,2%. Rząd popisał się usta
wą o praktycznym zakazie pracy emery
tów i rencistów, co zapewne ma poprawić 
statystyki.
□ Premier odwołał 13 prezesów likwido
wanych instytucji centralnych i powołał 
czterech nowych prezesów „urzędów cen
tralnych”. Ciąg dalszy, czystek...
□ SLD i UW oraz UP są jedynymi partia
mi, które zagwarantowały na swoich li
stach parytet 30% miejsc dla kobiet. Tym

czasem parlamentarna grupa kobiet opra
cowała ustawę, która nakazuje partiom 
ustanowienie parytetu w wysokos'ci 50% 
miejsc na listach.
□ 63% ankietowanych Polaków ocenia ne
gatywnie prace rządu, przeciwnego zda
nia jest tylko 25%, zaś 12% nie ma zdania 
w tej sprawie.
□ Ministerstwa kultury Polski i Rosji pod
pisały umowę o częściowym zwrocie swo
ich archiwów. Polska odda posiadane do
kumenty dotyczące Królewca, zas' Rosja 
m.in. archiwum Instytutu Piłsudskiego.
□ Deputowani parlamentu europejskiego 
zarzucili rządowi dokonywanie „czystek” 
w administracji na niespotykaną dotąd ska
lę. Premier Miller zbagatelizował zarzuty 
twierdząc, że podstawą takiej krytyki był 
artykuł w zachodniej prasie napisany przez 
żonę b. wiceministra obrony narodowej 
Radka Sikorskiego.
□ Z kolei sprawozdawcy europejskiego 
parlamentu wytknęli Polsce wysokie bez
robocie i wolny wzrost gospodarczy. 
Dziwny to sylogizm, jako że przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest włas'nie przyjmo
wanie przez Polskę europejskich norm i 
rozwiązań. Co do krytyki dotyczącej ko
rupcji i braku niezależności administracji 
wypada się zgodzić.
□ Przeciw b. dyrektorowi archiwum UOP 
toczy się postępowanie dyscyplinarne. 
Opozycja uważa, że jest to zemsta za udo
stępnienie z archiwum wywiadu materia
łów dotyczących Kwas'niewskiego pod
czas jego procesu lustracyjnego.
□ Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Ko
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze
nia Polski niejakiego Zygmunta Broniar- 
ka, znanego propagandzistę z lat PRL-u. 
W uzasadnieniu czytamy, że odznaczenia 
dokonano za „wybitne zasługi w pracy 
dziennikarskiej i publicystycznej”. De
precjacja odznaczeń trwa...
□ Policja odnalazła na Podkarpaciu czte
ry zestawy pocisków przeciwlotniczych 
„strzała”, które skradziono z transportu ko
lejowego pod Łodzią. Pociski transporto
wano z zakładów Męsko w Skarżysku do 
Gdańska.
□ W Nadarzynie pod Warszawą grupa ban
dytów usiłowała odbić odzyskanego z kra
dzieży „tira” z ładunkiem telewizorów. 
Doszło do strzelaniny, w której zginął je
den z policjantów.
□ W zakładach w Świdniku wyproduko
wano pierwszy kokpit, który będzie za
montowany we francuskim myśliwcu Mi
rage 2000. Oby go tylko nie przewożono 
koleją...
□ Francuska sieć Leclerc odkupi od por
tugalskiej sieci hipermarketów Jumbo jej 
sklepy w Polsce.
□ W Polsce wydano do tej pory siedem 
milionów 400 tysięcy kart kredytowych 
„Visa”. W użyciu jest razem 13,2 miliona 
kart wszystkich typów. Banki zwracają 
uwagę, że od roku przyrost ilości kart płat
niczych został zahamowany.
□ Euro w kantorach w Polsce staniało do 
3 zł 54 groszy. Umacnia się natomiast do
lar.

NADZIEJA PRZECIWKO 
DESTRUKCJI

Pierwszy kwartał tego roku zaczął się 
dla Polski fatalnie. Zapowiedzi post- 
komunistyczycgo gudc dud Wi słą spaliły 

na panewce z chwilą, gdy po odliczeniu 
głosów wyborczych jesienią ubiegłego 
roku zwycięzcy przystąpili do pełnienia 
swoich funkcji. Sam premier, autor gło
śnego powiedzenia, które swego czasu 
odniósł do osobistych nieograniczonych 
możliwości, że prawdziwego mężczyznę 
poznaje się nie po tym jak zaczyna, lecz 
jak kończy, już dziś powinien zapas'ć się 
pod ziemię ze wstydu. Nie zapadnie się, 
gdyż do tego potrzebne jest pewne mini
mum przyzwoitości. To jedno.
Po drugie - kto uwierzył w cud w wyko
naniu towarzyszy, dla których cud jest ni
czym święcona woda dla diabła, ten nie 
zna dziejów własnej ojczyzny. Rzeczpo
spolita znajduje się w zapaś'ci i z niej wyj
dzie, lecz nie drogą, którą proponują post
komuniści. Aby naprawić błędy popełnio
ne przez rządy poprzednie nie wystarczy 
obiecywać gruszek na wierzbie, nie wy
starczy przeprowadzić personalną czystkę 
na wszystkich możliwych szczeblach i 
wreszcie nie wystarczy stroić mało poważ
ne miny do mediów na dzień dobry i na 
dobranoc. Polacy dali się co prawda na te 
gierki nabrać i głosowali jesienią, tak jak 
głosowali, ale Rzeczpospolita przegrała. 
Jest fatalnie. Jest gorzej niż źle przede 
wszystkim z jednego powodu: Miller i 
spółka prowadzą kampanię destrukcji. Jest 
to kampania zakrojona na szeroką skalę, 
prowadzona na różny sposób, we wszyst
kich możliwych dziedzinach. Cel jest bar
dzo czytelny. Ponieważ postkomuniści ze 
swoim programem zawładnięcia Rzeczy
pospolitą są skazani na porażkę, już dziś 
przygotowują wytłumaczenie, powody 
swojej niechybnej klęski. To bardzo prze
wrotny plan. Powiedzieć można zdradziec
ki. Najpierw rzucili hasło dokonania cudu, 
teraz naród chcą uś'pić. Potem wyjaśnią, 
że z dna wyjśC nie można. Jak mawiał „po
lityczny geniusz” PRL-u Władysław Go
mułka, z próżnego nawet Salomon nie 
naleje. Premier Leszek Miller ze wszyst
kich sił pcha naród w próżnię. Potem 
oś'wiadczy, że należy wybrać go na kolej
ną kadencję, aby mógł udowodnić, że jest 
mężczyzną.O tym krótkim wykładzie historii ru- 
W chu millerowskiego, który z pewno- 

ś'cią nie nastraja optymistycznie, czas na 
wskazanie, iż przed nami jeszcze nie 
wszystko stracone i to nie tylko dlatego, 
że już wiosna i okres wielkanocny. Zresztą 
z tego jakże głęboko radosnego ś'więta 
należy wydobyć to, co nas odradza i wzbo
gaca - nadzieję!
A więc - pozostając przy temacie życia po
litycznego w kraju - destrukcji, prowa
dzonej przez postkomunistów, przeciw
stawmy nadzieję. Aby nie zamieniła się w 
tanią propagandę sukcesu, trzeba zbudo
wać konkretny, powiedzielibyśmy pozy
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tywistyczny program działania. Bez nie
go Polacy będą się kręcić w kółko, wokół 
własnej osi, wypominając sobie przywa
ry i marnując cenny czas życia na swary 
oraz mało twórcze spory, kto ma rację, kto 
lepszy Polak. Rację mają wszyscy ci, któ
rym na sercu leży dobro Ojczyzny. Bo tyl
ko ci, są gotowi „za darmo” dać cos' dla 
niej z siebie.
Polacy dali się nabrać na umizgi i gierki 
postkomunistów, gdyż mają krótką pa
mięć. A przy tym współczesny Polak pra
gnie szybkiego sukcesu. To im zaofero
wał Miller^. Wystarczyło kilka miesięcy aby 
„czerwony król” okazał się nagi. Pod 
przewodem partii - kontynuatorki nie ma 
najmniejszych szans na powodzenie, gdyż 
jest to partia, której działalność polega na 
załatwianiu foteli dla swoich i krajaniu 
sukna Rzeczypospolitej na własne potrze
by.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Zimny prysznic może stać się 
bodźcem do tego, że ożyje nadzieja. Aby 
wszak nie została zaprzepaszczona po raz 
kolejny, należy przeprowadzić pewnego 
rodzaju społeczną lustrację. Ta - w wymia
rze prawnym - jest już nierealna. By jed
nak naród odrodził się, musi tak pokiero
wać swoim losem, aby ci, dla których tra
dycja, Ojczyzna, patriotyzm, wiara ojców, 
godność ludzka nic nie znaczą, stracili 
szansę na kierowanie krajem.
^Jrzed nami nadzieja, że do ładu i har 
M monii mimo trudności można dopro
wadzić. Nadzieja wszak nie może być bu
dowana jedynie dobrymi chęciami. Zna
leźliśmy się w takim momencie, że musi- 
my podjąć się jako naród mrówczej pra
cy. Szans powodzenia nie ma co szukać w 
nierealnych mrzonkach. Wcale nie jeste
śmy narodem wybranym. Powiedzmy wię
cej: jesteś'my narodem pełnym wad, czę
sto postępującym niegodnie, ciągle roz- 
pitym, często nieuczciwym itp. Ale jest 
nieprawdą, że takim człowiek się rodzi. Je
śli nasi ojcowie, ale także współcześni 
wskakiwali na wolnościowe barykady, na
rażali dla kraju życie, to dlatego, że zim
na kalkulacja wcale nie jest naszą cechą. 
Dopiero warunki czynią z człowieka zło
dzieja. Te warunki należy zmienić.
Nadzieja, że Rzeczpospolita może stać się 
na miarę wielkich marzeń, bierze się z 
ogromnego potencjału Polski. Tak ekono
micznego, jak kulturowego. Czego dziś 
najbardziej nam potrzeba, to siły ducha. 
Ten jakby zmalał, zblakł, stracił rację bytu. 
To jest najsmutniejsza konstatacja tych 
rozważań. Nie Miller straszny, ani inny 
były funkcjonariusz KC czy Sb. Są, ale 
przeminą (choć strat jeszcze wiele uczy
nią). Najgorsze, że nie przeciwstawiamy 
im siły ducha. Ducha ludzi wolnych, ale 
wiernych zasadom chrześcijaństwa. Czło
wiek honoru, człowiek godny miana Po
laka zszedł do podziemia, zszedł w smu
gę cienia.
Nadzieja bierze się z wiary w to, że moż
na z cienia wyjść w każdej sytuacji. W tej 
konkretnej niezbędne są autorytety.

Dokończenie na str. 14

□ Jan Paweł II podczas Wielkanocy zło
żył życzenia w 62 językach świata. Zwra
cając się do Polaków powiedział: „Moim 
Rodakom w kraju i na świecie życzę, aby 
blask prawdy o zmartwychwstaniu Boże
go Syna rozświetlał wszystkie mroki co
dzienności, a wiara w nowe życie napeł
niała serca wszystkich radością i pokojem! 
Szczęść Boże!”.
□ Na Bliskim Wschodzie koniec marzeń 
o pokoju. W święta Wielkanocy konflikt 
sięgnął zenitu. Armia izraelska po serii 
samobójczych zamachów palestyńskich 
wtargnęła do Rammalah, które ogłosiła te
renem zamkniętym i wyrzuciła dzienni
karzy. Arafat został otoczony, a jego sie
dziba zniszczona. Aresztowano wielu 
przywódców Autonomii. Izraelskie czoł
gi wjechały do Betlejem. W stolicy Liba
nu Bejrucie odbył się szczyt Ligi Arab
skiej, na którym potępiono Izrael. Na ob
rady nie wyjechał Arafat, któremu Izrael 
nie gwarantował prawa powrotu do Pale
styny. We Francji zanotowano przypadki 
napadów na żydowskie ośrodki kultu.
□ W wieku 101 lat zmarła brytyjska Kró
lowa Matka Elżbieta.
□ Pierwsze podliczenie głosów w wybo
rach do Rady Najwyższej Ukrainy stwier
dza zwycięstwo komunistów i bloku „Na
sza Ukraina” W. Juszczenki. Ugrupowa
nia te otrzymały ponad 20% głosów. Do 
parlamentu wejdą także blok „Jedność 
Ukrainy” - ponad 16%, socjaliści - 8%, 
socjaldemokraci - 5% i partia b. premier 
Julii Tymoszenko - 6%.
□ Spada poparcie dla rządzącej koalicji 
w Bułgarii. Związki zawodowe zorgani
zowały protesty w Sofii przeciw polityce 
gospodarczej ruchu kierowanego przez by
łego cara Symeona II.
□ W Bukareszcie spotkali się przedstawi
ciele 10 krajów kandydujących do NATO. 
Gos'ciem spotkania był m.in. Kwaśniew
ski. Kraje te, nazywane „grupą wileńską”, 
wypracowują wspólną strategię starań o 
przyjęcie do Paktu.
□ Premier Rumunii A. Nastase stwierdził, 
że jego rząd poda się do dymisji, jeżeli 
jego kraj nie zostanie przyjęty w tym roku 
do NATO.
□ W Budapeszcie odbył się międzynaro
dowy Kongres Partii Liberalnych. Na Wę
gry przyjechali przedstawiciele 86 partii z 
całego świata.
□ W Mińsku manifestacja z okazji Dnia 
Niepodległości zakończyła się zatrzyma
niem kilkudziesięciu osób, w tym dzien
nikarzy. Dzień Niepodległości ma przy
pominać pierwszą proklamację niezależ
ności Białorusi przed 84 laty.
□ Minister spraw zagranicznych Czecze
nii I. Achmatow udzielił wywiadu „Le 
Figaro” i stwierdził, że jego kraj nigdy nie 

pogodzi się z rosyjską inwazją. Achma
tow zaprzeczył, by jacykolwiek talibowie 
i członkowie Al.-Kaidy walczyli po stro- 
nie-Czeczenów. Poddał także w wątpli
wość liczbę 12 tysięcy partyzantów zabi
tych przez Rosjan od 1999 roku.
□ Po przyjęciu przez socjaldemokratycz
ny rząd daleko idących ułatwień dla imi
grantów w Niemczech, opozycyjna CDU/ 
CSU zapowiedziała, że zaskarży nową usta
wę do Trybunału Konstytucyjnego.
□ Były prezydent USA Bill Clinton oświad
czył, że bin Laden przygotowywał na nie
go zamach. Popularność dobra rzecz, tym 
bardziej, że Clinton po swojej kadencji zbie
ra coraz bardziej negatywne opinie.
□ W Czechach od kwietnia obowiązują 
nowe przepisy o ruchu drogowym. Pod
wyższają one znacznie kary za wykrocze
nia. Osobom jadącym przez ten kraj do 
Polski radzimy zachować ostrożność.
□ W święta wielkanocne zadebiutował 
nowy przewoźnik szwajcarski. Nowe li
nie utworzone na gruzach zbankrutowa
nego Swissair noszą nazwę Swiss i sama 
zmiana nazwy była najłatwiejszą częścią 
całej operacji.
□ W Pekinie odbył się protest emeryto
wanych pracowników komunikacji, któ
rzy domagają się podwyżek rent i regu
larnego ich wypłacania. Emeryci zablo
kowali obwodnicę stolicy Chin paraliżu
jąc ruch w mieście.
□ Kryzys walutowy w Argentynie znów 
dał o sobie znać. Masowe wykupywanie 
przez Argentyńczyków dolarów po raz 
kolejny podważyło zaufanie do peso i na
pędziło inflację.
□ Prokurator USA zażąda kary śmierci 
dla terrorysty Moussaoumi, który jest oby
watelem Francji. Jest on podejrzewany o 
współudział w organizacji zamachów z 11 
września ubiegłego roku. Paryż, który nie 
uznaje kary Śmierci zapowiedział, że nie 
dostarczy do USA dowodów, które mo
głyby się przyczynić do wymierzenia ter
roryście najwyższego wymiaru kary.
□ Niezrównoważony 33-letni Durn roz
strzelał radę miejską w Nanterre. Od kul 
szaleńca zginęło 10 radnych. On sam na
stępnego dnia po zatrzymaniu miał popeł
nić samobójstwo.
□ W trzęsieniu ziemi w Afganistanie zgi
nęło 3 tys. osób, dalsze 3 tys. odniosło rany. 
10 tys. znalazło się bez dachu nad głową. 
Żywioł okazuje się groźniejszy niż wojna. 
Trzęsienie ziemi nawiedziło także Tajwan.
□ W Rosji ukazał się pierwszy z czterech 
tomów Rosyjskiej Encyklopedii Katolic
kiej, która zajmuje się głównie historią ka
tolicyzmu w dziejach chrześcijaństwa w 
Rosji.
□ W strefie euro ceny idą w górę. W kwiet
niu skończył się okres ochronny na ceny 
m.in. we francuskich super i hipermarke
tach. Przewiduje się wzrost cen o około 8%.
□ Naukowcy na łamach pisma „Naturę” 
ogłosili, że jedzenie naszych przodków w 
paleolicie było zdrowsze niż współczesne 
mięso pochodzące z farm. Bez naukowej 
otoczki stwierdzamy, że jedzenie było 
zdrowsze nawet 100 lat temu...
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OBRAZA I CHWAŁA BOSKA

Przy okazji Wielkiego Postu Kościół zazwyczaj więcej mówi 
nam o grzechach, a to dlatego, by skłonić nas do zastano
wienia nad własnym postępowaniem i do pdouty. Up. ksiądz Bro

nisław Bozowski, niezapomniany kaznodzieja kościoła Panien 
Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie mówił mi 
kiedyś, że znacznie lepszym słowem niż polska „pokuta” jest 
greckie słowo „metanoia”, oznaczające przemianę. Ale, czy po
kuta, czy metanoia, w końcu chodzi o to samo, żebyśmy prze
stali grzeszyć, czyli - jak to się dawniej mówiło - „obrażać Boga”. 
Ze człowiek grzechami obraża Boga, to wydaje się oczywiste, 
chociaż nie zaszkodzi zastanowić się, w jaki właściwie sposób 
Go obraża. Niektórzy mogą bowiem podejrzewać, że Pan Bóg 
jest wyjątkowo drażliwy na własnym punkcie. Sądzę jednak, że 
chodzi o coś zupełnie innego. Oto religia nasza poucza, że zo
staliśmy stworzeni „na obraz i podobieństwo Boże”. Ponieważ 
Pan Bóg jest Istotą duchową, wobec tego nie może wchodzić w 
rachubę żadne podobieństwo fizyczne. Ale skoro zostalis'my tak 
stworzeni, to jednak to podobieństwo musi się jakoś manifesto
wać w sposób również i dla nas zauważalny. Musi ono być 
wprawdzie zauważalne, ale musi też dotyczyć jakiejś właściwo
ści duchowej. Wydaje się, że chodzi o co najmniej dwie takie 
właściwości: inteligencję i zdolność do wybierania. Żadnej z tych 
właśCiwośCi nie możemy odmówić Panu Bogu, a ponieważ sami 
też je mamy, to właśnie w nich możemy upatrywać wspomniane 
podobieństwo.
Charakterystyczne przy tym jest, że Pan Bóg obdarzył człowie
ka zdolnością do wybierania, którą nazywamy wolnoŚcią, wła
ściwie bez żadnych ograniczeń. Nasza wolność idzie tak dale
ko, że możemy np. nie wybrać nawet Pana Boga i w ten sposób 
narazić się na wieczne potępienie. Jest to zatem dar wprawdzie 
wspaniały, ale właśnie na skutek tej wspaniałości bardzo nie
bezpieczny, skoro naraża nas na takie ryzyko. Dlaczego zatem 
Pan Bóg, obdarzając nas wolnością, takie ryzyko dopuścił?
Sądzę, że wynika to z szacunku, jakim Pan Bóg nas obdarzył. 
Ponieważ szanuje nas, to chce, żebyśmy wybierali właśnie Jego, 
ale nie dlatego, że inaczej nie możemy, tylko - mimo, iż możemy 
inaczej. Wydaje się, że i szacunek do samego Siebie też nie po
zwalałby Panu Bogu cieszyć się podziwem, uwielbieniem i mi
łością ze strony tych, którzy muszą Go podziwiać, uwielbiać 
i kochać, bo tak zostali zaprogramowani. W tej sytuacji jest 
rzeczą oczywistą, że ryzyko w postaci wiecznego potępienia cały 
czas musi istnieć. Krótko mówiąc, piekło, o którego istnieniu 
również poucza nas nasza religia, nie jest następstwem jakiejś 
pomyłki przy stworzeniu świata, tylko oczywistym dowodem na 
to, że dar wolności jest prawdziwy, a nie markowany. Jeśli za
tem uważamy własną wolność za wartość pozytywną, to musi- 
my też przyjąć do wiadomości istnienie piekła, jako oczywistą 
konsekwencję tego daru.
Ale Pan Bóg jest również inteligentny i to znacznie bardziej od 
nas, więc skoro nawet my dostrzegamy nieuchronność takiego 
ryzyka, to cóż dopiero On, który wszystko o nas wie? Wiedząc 
zatem od samego początku o takim ryzyku, ale nie chcąc ani 
cofać, ani nawet ograniczać tego wspaniałego daru wolności, 
ulitował się nad nami i udzielił życzliwych wskazówek, jak wy
bierać właś'ciwie. Te życzliwe wskazówki, to właśnie przykaza
nia Boskie. Nie ograniczają one w niczym naszej wolności, bo 
przecież, mimo ich istnienia, możemy wcale się do nich nie sto
sować, postępując akurat odwrotnie, czyli grzesząc. Jeśli jed
nak grzeszymy, to tym samym dajemy Panu Bogu do zrozumie
nia, że lekce sobie ważymy i Jego życzliwoś'ć ku nam, i Jego 
wskazówki. Krótko mówiąc, kiedy grzeszymy, dajemy Panu 
Bogu do zrozumienia, że jesteś'my od Niego mądrzejsi. Jest to z 
naszej strony przede wszystkim śmieszne, głupie i kompromi
tujące, ale jeśli nawet to nasze mniemanie wynika z głupoty, to 
w stosunku do Pana Boga nosi wszelkie znamiona zamierzone
go afrontu. Dlatego nie ma najmniejszej wątpliwości, że grzech 
połączony jest z intencją obrażenia Pana Boga, nawet gdyby On 
sam w Swej wyrozumiałości nie czuł się obrażony, choćby na 
zasadzie, że Jego własne stworzenia obrazić Go nie mogą, choć
by i bardzo chciały. W grzechu zatem najgorsza jest, jak się 

wydaje, ta obraźliwa intencja i pewnie dlatego np. grzechy o 
szczególnym i świadomym nasileniu tej intencji, a więc grze
chy przeciwko Duchowi Świętemu, mają pozostać nie wybaczo
ne. Jakieś granice przyzwoitości muszą przecież być.
To jest właśnie ten groźny wyjątek, bo religia nasza poucza nas, 
że Pan Bóg w swej wyrozumiałości i życzliwości posunął się 
jeszcze o krok dalej, dostarczając nam środków umożliwiają
cych skorygowanie dokonanych już, niewłaściwych wyborów. 
Są to sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa, zwłaszcza 
spowiedź i Eucharystia. Warto zwrócić uwagę, że warunkiem 
sine qua non spowiedzi jest żal za grzechy. O cóż tu właściwie 
może chodzić, skoro grzech przecież został już popełniony, a 
wiadomo, że co się stało, to się nie odstanie i żaden żal nic tu nie 
pomoże? Wydaje się, że to, co nazywamy potocznie „żalem”, 
jest w gruncie rzeczy uświadomieniem sobie, jak bliscy byli
śmy zamierzonej zniewagi Pana Boga, ale również pełną palą
cego wstydu deklaracją, że tak naprawdę wcale nie mieliśmy aż 
takiej intencji, zaś to, co się stało, było raczej następstwem lek
komyślnej głupoty. Człowiek, który „nie żałuje” za grzechy, na
wet popełnione z lekkomyślnej głupoty, dopiero nie żałując po
pełnia grzech jeszcze gorszy, bo tym razem już s'wiadomie po
twierdza swoją obraźliwą wobec Pana Boga intencję.
Są jednak w naszym życiu takie zachowania, których w zasa
dzie nie uważamy za grzech, ale które też wyrażają, przynaj
mniej mimowolną intencję znieważenia Pana Boga. Chodzi o za
chowania polegające na nie przywiązywaniu wagi do własnej 
wolności, na jej permanentnym lekceważeniu. Wydaje mi się, 
że okazywanie lekceważenia dla daru, do którego sam Pan Bóg, 
jak widzimy, przywiązuje tak wielką wagę, musi w jakimś stop
niu oznaczać lekceważenie również i Jego samego. Wyobraźmy 
sobie bowiem, że ktoś w najlepszych intencjach obdarowuje in
nego jakimś, we własnych oczach cennym prezentem, a ten, na 
jego oczach zaczyna nad nim wydziwiać i wyrzuca go na śmiet
nik Człowieka, który w ten sposób by się zachował, z pewno
ścią nazwalibyśmy, całkiem zresztą słusznie, ostatnim chamem, 
pozbawionym wszelkiego taktu i elementarnej kultury. Dlatego 
sądzę, że nie powinniśmy lekceważyć zachowań świadczących 
o nie przywiązywaniu wagi do własnej wolności. Na ogół są one 
bowiem podyktowane małodusznością i brakiem odwagi cywil
nej, więc z tego powodu mogą obrażać Pana Boga jeszcze bar
dziej niż grzechy popełnione np. z nadmiaru sił witalnych, czy 
w tzw. afekcie.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego stanowią koronę chrześci
jaństwa, nazywanego od samego początku „Dobrą Nowiną”. Na 
czym właściwie polegał rewelacyjny charakter wiadomości, 
którą przynosiło światu chrześcijaństwo? Świadomość nieśmier
telności duszy istniała przecież i w religiach wcześniejszych, 
więc tu chrześcijaństwo nie mówiło nic nowego. Zwróćmy jed
nak uwagę, jak ponura była perspektywa nieś'miertelnoś'ci w re
ligiach przedchrześcijańskich. Kiedy w „Odysei” czytamy, jak 
to Odyseusz, chcąc usłyszeć od wieszczka Tejrezjasza o swoim 
przeznaczeniu, powędrował do krainy zmarłych, oczom naszym 
ukazuje się pogrążona w wiecznym półmroku smętna równina, 
po której snują się dusze, najwyraźniej nieszczęśliwe. Perspek
tywa takiej nieśmiertelności musiała każdego napełniać przera
żeniem. O ile bowiem pełne udręki, czy choćby tylko smutne 
życie, jednak kończyło się śmiercią, to ta okropna nieśmiertel
ność miała trwać bez końca i żadnym sposobem nie można było 
położyć jej kresu. I to w słonecznej Grecji, kolebce naszej kul
tury! Tymczasem Ewangelia Jezusa Chrystusa przynosiła infor
mację, że nieśmiertelność, owszem, jest, ale wcale nie smętna i 
beznadziejna, tylko radosna, bujna i pełna zaskakujących nie
spodzianek („ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
serce człowieka...” i tak dalej), wobec których nawet uczty bo
gów olimpijskich mogły wydawać się nudne, mimo nektaru i 
ambrozji. Cóż, głosić takie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, re
klamy, każdy może. Jednak Pan Jezus nie tylko to wszystko gło
sił, ale jeszcze potwierdził autentyczność tych wszystkich re
welacji Swoim zmartwychwstaniem, które - jak wiemy - poprze
dzone zostało zstąpieniem do piekieł. Zatem wie o nas wszyst
ko, nawet więcej, niż my sami tu możemy o sobie wiedzieć, wie, 
czego nam potrzeba, byś'my byli szczęśliwi niechby i przez całą 
wieczność.

Stanisław Michalkiewicz
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ZGROMADZENIE SIÓSTR FELICJANEK

21 listopada 1855 r. jest datą zawiąz
ku zgi^<^o^m^<^:z<^ni^ sióstr św. Feliksa z 
Cantalicio. Wyrosło ono wokół Zakładu 

sW. Feliksa, od którego wzięło nazwę, a 
duchowość jego kształtowała się pod 
wpływem tercjorstwa kapucyńskiego i 
Towarzystwa św. Wincentego o PouIo. 
Było to zgromadzenie nowego typu. 
Założyła je Zofia Kamilla Truszkowska, 
ur. w Kaliszu 16 maja 1825 r. Była ona 
najstarszą córką spośród siedmiorga dzie
ci Józefa i Józefy Truszkowskich. Wycho
wywała się w kulturalnej i religijnej ro
dzinie o szlachetnych tradycjach. Zofia od 
młodości pragnęła poświęcić się Bogu w 
życiu zakonnym. Niezwykle wyczulona 
co nędzę i cierpienia drugich pragnęła 
nieść im pomoc, dlatego też w roku 1854 
wstąpiła do nowo założonego w Warsza
wie Towarzystwa św. Wincentego o Paulo 
i wkrótce stała się jedną z najbardziej ak
tywnych jego członkiń. Niebawem zaczę
ła samodzielnie organizować opiekę nad 
sierotami i starcami. W ten sposób powsta
ła instytucja charytatywna zwana począt
kowo „instytutem” a następnie „Zakładem 
św. Feliksa”. Inicjatywa ta znalazła popar
cie u o. Honorata Koźmińskiego, kapucy
na, spowiednika Zofii. Dzięki niemu po
znała ona głębiej duchowość francisz
kańską i w maju 1855 r. wstąpiła do Trze
ciego Zakonu św. Franciszka przyjmując 
imię Angelo. 21 listopada 1855 r. ofiaro
wała się Bogu na służbę przed obrazem 
MB Częstochowskiej uznając Ją za Fun
datorkę tworzącej się rodziny zakonnej. 
Opiekę duchowną nad rozwijają
cym się instytutem objęli kapucy
ni. Pierwszym opiekunem i doradcą 
był o. Beniamin Szymański, pro
wincjał i komisarz generalny zako
nu kapucynów, który wyznaczył o. 
Honorata Koźmińskiego oficjal
nym dyrektorem i spowiednikiem 
zgromadzenia. 10 kwietnia 1857 r. 
dokonał on obłóczyn dziesięciu 
pierwszych felicjanek w KośCiele 
Chrystusowym, którym zajmowała 
się Matka Maria Angelo.

- Matka Założycielka miała szcze
gólny dar rozpoznawania znaków 
czasu. Umiała dostrzec liczne po
trzeby religijne i społeczne najpierw w 

’ stolicy, a następnie na terenie całego Kró
lestwa Polskiego. Od 1859 r. zgromadze
nie rozszerzyło działalność poza Warsza
wę, felicjanki udały się na placówki w 
Lubelskim i na Podlasiu.
Matka Angelo była trzykrotnie wybiera
na na przełożoną generalną i matkę du
chowną sióstr. Jednakże w 1869 r. złożyła 
rezygnację z tych obowiązków na skutek 
postępującego zaniku słuchu i ciągłych 
chorób. Zmarła w opinii świętości w 1899 
r., wkrótce po otrzymaniu z rąk bp. Puzy
ny egzemplarza Konstytucji potwierdzo
nych przez Stolicę Apostolską. Namiest
nik Galicji udzielił specjalnego pozwole

nia na pochowanie jej w kaplicy przy ul. 
Smoleńsk, wyrażając tym uznanie Założy- 
uielce zgromadzenia, które w szczególny 
sposób służyło społeczeństwu. Proces be
atyfikacyjny Sługi Bożej Marii Angeli 
został rozpoczęty w 1949 r. Została ona 
ogłoszona błogosławioną przez papieża 
Jana Pawła II 18 kwietnia 1993 r.
Obecnie w zgromadzeniu ss. felicjanek 
istnieje 11 prowincji: trzy w Polsce (Kra
ków - Smoleńsk, Lwów - Przemyśl, War
szawa - Wawer), szes'ć w USA, jedna w 
Brazylii i jedna w Kanadzie.

W BRUAY-LA-BUISSIERE
Proboszcz parafii Bruay, ks. Czesław Paw
lak SChr, zwracając się do prowincji feli
cjanek w Polsce, prosił by siostry przyje
chały do Bruay i pracowały wśród rodzin 
polskich zamieszkujących w tej parafii od 
lat 1922-1924. Rodziny te przyjechały z 
Polski i z Westfalii, przede wszystkim do 
pracy w kopalniach węgla. Ponieważ w 
latach 1955-1956 rząd PRL utrudnia, Po
lakom - szczególnie osobom duchownym 
- wyjazdów za granicę, siostry felicjanki 
nie mogły przyjechać do Francji. Prośba 
ks. Pawlaka więc została przekazana do 
prowincji amerykańskiej zgromadzenia. 
26 wrześ'nia 1956 r. przyjechały cztery sio
stry ze Stanów Zjednoczonych: M. Le- 
onetta, M. Eleuteria i M. Walencja z pro
wincji Chicago oraz M. Klara z Buffalo. 
Siostry zamieszkały przy ulicy Progres 1 
w Bruay-en-Artois.
Praca sióstr polegała na nauczaniu dzieci 
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katechizmu, prowadzeniu stowarzyszeń, 
chóru kościelnego, opiece nad młodzieżą 
z KSM, podtrzymywaniu języka polskie
go, odwiedzaniu chorych i starych, opie
ce nad ołtarzami w kaplicach i kościołach, 
gdzie pracowali polscy księża. Naj
większą misją sióstr było wychowywanie 
dzieci w Stowarzyszeniu Krucjaty Eucha
rystycznej i kółkach ministrantów, urzą
dzanie różnych imprez i podtrzymanie tra
dycyjnych obyczajów polskich. Istniały 
różne towarzystwa w parafii, prowadzo
ne przez ludzi świeckich, istniało również 
Apostolstwo Modlitwy, nad którym w 
1956 r. siostry przejęły opiekę na prośbę 
proboszcza.

Siostry felicjanki pracowały w następu
jących placówkach należących do parafii 
Bruay: Divion - Cife 30 i Divion „piątka” 
(numer szybu kopalnianego), przy kapli
cy Serca Jezusowego co „siódemce” (Bru
oy i Houdoin rozem), Haillicourt „dwój
ka” i Hoillicourt „szóstka”. 7 październi
ka 1962 r. w Houdoin została poświęcono 
nowo solko katechetyczna, a później ka
plico polsko, i sektor Houdain stoł się od 
tej chwili samodzielny. Polska kaplico na 
„piątce” w Divion, zbudowana w latach 
1941 -42, zostało zamknięta z początkiem 
1995 r., gdyż groziło jej zawalenie.
Do 17 mojo 1963 r. w parafii pracowały 
cztery siostry, jedno w każdym sektorze. 
Od tej chwili misję swoją spełniają trzy 
siostry, zmieniając się zależnie od potrzeb 
istniejących w zgromadzeniu.
Polskie felicjanki z Ameryki pracowały we 
Francji do 1971 r. 18 sierpnia tego roku 
dom sióstr felicjanek wzięły pod opiekę, 
przybyłe z Polski, z prowincji przemy
skiej, siostry M. Norberta i M. Lucjana; 
trzecia siostra, M. Stella dojechała kilka 
miesięcy później. Misja felicjanek z Ame
ryki, rozpoczęto w 1956 r., kontynuowa
no jest do dzisiaj w parafii Bruoy. Zmieni
ły się obyczaje, zmniejszyła się liczba ro
dzin polskich i towarzystw, ale siostry 
opiekują się nadal dziećmi, młodzieżą, 
odwiedzają chorych, starszych, samot
nych, zajmują się utrzymaniem i dekoro
waniem kaplic, są katechetkami, organist
kami i czuwają nad wychowaniem ducho
wym powierzonych im dzieci. Siostry or
ganistki grają również w kościołach fran
cuskich, gdzie polscy księża pełnią po
sługą kapłańską: w kościele św. Barbary, 
św. Marcina, św. Józefa w Bruoy i w ko

ściele ND Haillicourt; siostry 
upiększają graniem: Msze św., 
nabożeństwo, śluby i pogrzeby. 
Pod koniec każdego roku sio
stry roznoszą opłatki rodzinom 
polskim i tym sposobem utrzy
mują kontakt z ludźmi i rozsze
rzają apostolstwo Chrystuso
we.
Dom sióstr felicjanek jest ten 
sam - zmienił się tylko numer 
ulicy i zmieniła się nazwa mia
sto. Oto adres: Soeurs Felicien- 
nes - 27, rue du Progres - 62700 
Bruoy-La-Buissiere, tel. 
03.21.62.45.15.

Jest to jedyno we Francji placówka zgro
madzenia, którego hasło brzmi: „Wszyst
ko przez Serce Moryi na cześć Przenaj
świętszego Sakramentu”.
Jakie są perspektywy naszego zgromadze
nia we Francji? Chcemy nadol służyć lu
dziom w parafii, odwiedzając chorych, 
samotnych, ucząc dzieci katechizmu, pro
wadząc zbiórki Krucjaty, urządzając 
wszelkie imprezy, grając podczas Mszy 
św., ślubów, pogrzebów i innych uroczy
stości organizowanych w porofii, poma
gać księżom, zajmując się utrzymaniem 
kośCiołów i kaplic.

SIOSTRY FELICJANKI
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

TERRAIN D'ENTENTE

La Pologne a ferme deux nouveaux cha
pitres de négociations. L’un était parti- 
culièremrnt eifficilf et a demaedé beau

coup d’efforts et de comprehension de part 
et d’autre. Il s’agit du chapitre qui traite de 
la libre circulation des capitaux qui com
prend egalement le libre achat des terres par 
des etrangers. Cette question est très sen
sible pour les Polonais qui sont tres atta
ches a leur terre - cette terre qu’ils ont apre- 
ment defendue durant tant et tant d'annees 
face aux envahisseurs venus de tous les cô
tes. Les Polonais voyaient donc d’un mau
vais œil le fait que la terre soit soudain de- 
sacralisee et consideree comme une mar
chandise, pouvant faire l’objet d’une tran
saction commerciale et pouvant être ache- 
tee a bas prix par des investisseurs etran
gers. Pour y remedier, la Pologne a deman
de une periode transitoire pour permettre a 
la terre de se revaloriser et de se rencherir 
pour devenir moins attractive par rapport 
aux autres pays membres. Au depart, on 
avait table sur une periode de dix-huit ans, 
jugee trop longue par l’Union europeenne, 
d’autant plus que les autres pays candidats 
avaient accepte les yeux fermes les condi
tions proposees par les negociateurs euro
peens, mettant la Pologne en position dif
ficilement defendable : elle etait isolee face 
aux Quinze dans ses revendications et se 
voyait reprocher par les autres candidats de 
faire traîner les negotiations. Pendant de 
longs mois, celles-ci ont ete dans l’impas
se car le chiffre de dix-huit ans etait consi
dere comme un dogme auquel, par defini
tion, on ne devait pas toucher. Je ne sais pas 
comment cette periode avait ete determi- 
nee : par le résultat d’un calcul prenant en 
compte de nombreux parametres, ou plus 
ou moins sortie d’un chapeau pour faire plai
sir aux eurosceptiques qui en ont fait la un 
cheval de bataille ? Il aurait ete logique d’as
sortir cette periode de dix-huit ans d’un plan

EN BREF
□ Comme prévu, Adam Małysz a gagne 
la coupe du monde de saut a skis pour la 
deuxieme annee consecutive en devançant 
son rival allemand S ven Hannawald de 216 
points. En Pologne, le champion a reçu trois 
oscars : le Victor de la revelation de l’an- 
nee 2001, celui du meilleur sportif et celui 
du public.
□ Tous ceyx qui connaissent Varsovie sa
vent combien il est difficile de circuler en 
ville aux heures de pointç et que trouver une 
place pour stationner relève du miracle. 
Moi, j’ai renonce definitivement a la voitu
re et, si je ne vais pas 4 pied, je prends le 
bus ou le tram way pour me deplacer en vi 1- 
le. D’ici quatre ou cinq ans, la situation va 
changer avec la construction de quatre par

de mise en valeur aboutissant a l’augmen
tation progressive des prix de la terre pour 
la mettre au niveau des prix en vigueur dans 
les autres États membres. Or, je n’ai pas vu 
de plan de ce genre. Ce qui veut dire qu’au 
bout du compte, en laissant les choses en 
l’état, a la fin de la période transitoire on 
serait revenu a la case depart, c’est-à-dire 
avec des terres non mises en valeur, mai 
exploitees et, par consequent, toujours aussi 
bon marche. D’une façon maladroite, don
nant le sentiment qu’il baissait sa gardç face 
aux partenaires europeens, le nouveau gou- 
vemement a debloque la situation en renon
çant aux dix-huit ans et en proposant une 
periode plus courte de douze ans. Pourquoi 
douze ? Par quel calcul y a-t-on abouti ? Y 
a-t-il en accompagnement un plan de mise 
en valeur ? On n’en sait pas plus que par le 
passe, mais une argumentation a ete cons
truite autour de cette proposition qui a con
vaincu les Quinze de la justesse de l’excep
tion polonaise en la matière. Ét, apres que 
les assurances ont ete donnees que les agri
culteurs etrangers deja installes en Polo
gne - notamment des Hollandais - ne se
raient pas discrimines avec l’entree du pays 
dans l’Union europeenne, les États mem
bres ont fini par accepter les exigences po
lonaises. C’est sans aucun doute un succes 
pour notre pays qui montre qu’avec de la 
determination et des arguments on arrive a 
un terrain d’entente favorable. Les conces
sions que l’Union europeenne a faites ne 
sont pas negligeables. Du coup, devant ce 
succes, les autres pays candidats menacent 
maintenant de rouvrir ce chapitre pour ob
tenir des avantages analogues a ceux de la 
Pologne. Mais a six mois de la fin, c’est 
une tache impossible a mener en si peu de 
temps si ces pays ne veulent pas rester sur 
le quai et voir partir sans eux le train de l’in- 
tegration.

kings souterrains en plein centre, sous qua
tre places : place de la Banque, place du 
Theatre, place Grzybowski et place des 
Trois-Croix. Le premier parc de stationne
ment pourrait meme ouvrir dans trois ans. 
□ L’episcopat polonais a adopte officiel
lement sa position sur l'entrée de la Polo
gne dans l’Union europeenne. Elle fait l’ob
jet d’un document dont le theme est la pla
ce de la Pologne dans l’Europe unie. Tout 
en soutenant le processus d’integration, les 
eveques demandent une information com
plète et honnête sur ses consequences. Ils 
appellent aussi au respect des droits fonda
mentaux de l’homme comme le droit a 
l’identite nationale, politique, culturelle et 
religieuse, ainsi que le droit a la vie.

Dokończenie ze str. 3

ZWIASTOWANIE
arierę malarską rozpoczął od minia- 

k tur, potem przyszły freski i obrazy 
mające jharakter ołt^arz}/. W swój ej twór
czości wielokrotnie powracał do spotka
nia Anioła z Maryją.
Jedna z wersji dialogu posłańca z nieba z 
przyszłą Matką Boga znajduje się od 1861 
roku w madryckim Muzeum Prado. Przez 
wieki obraz zmieniał właścicieli. To ołtarz 
zamknięty w kwadracie 194x 194 cm, na
malowany przez Fra Angelico prawdopo
dobnie w latach 1430-1432, z przeznacze
niem dla zakonu dominikanów w Fiesole. 
Jest on repliką innego Zwiastowania, któ
re do dziś' posiada w swoich zbiorach Mu
zeum Diecezjalne w Kortonie we Wło
szech.
Główną sceną dzieła jest Zwiastowanie, a 
jego ubogaceniem są wydarzenia z życia 
Maryi Panny umieszczone w dolnej partii 
obrazu-ołtarza. Światło przychodzi od 
Boga, to Anioł Zwiastowania w amaran
towej, złotem przetykanej szacie skłania 
się bezszelestnie przed Niepokalaną i wy
pełnia swoją postacią połowę komnaty pa
łacu, gdzie lekkie kolumny wspierają gra
natowe sklepienie z gwiezdną regularną 
konstelacją. Maryja siedzi w głębi po
mieszczenia, ramiona jej okrywa błękit
ny płaszcz opadający ku ziemi, spod któ
rego wystają rąbki czerwonej sukni. Na 
pewno zatopiona była w lekturze, na jej 
kolanach leży Pismo Święte, a teraz ani nie 
zdziwiona, ani nie przerażona, słucha ze 
spokojem posłańca. Pochyliła głowę le
ciutko do przodu a ręce skrzyżowała na 
piersiach. Twarz niewiasty z Nazaretu jest 
oświetlona przepływającym poprzez por
tyk w ukośnej linii złotym promieniem 
przesyłanym prosto z nieba. Sam Bóg czu
wa nad anielskim poselstwem. Anioł Ga
briel przybrał postać ludzką otoczoną zło
cistą aureolą, jego skrzydła mienią się bla
skiem nie ziemskim, zdradzając niebiań
skie pochodzenie. Kolorystyka malarzy 
Quattrocenta jest symboliczna. Anioł i 
Maryja są sami, ale tylko pozornie, sce
nie rozmowy przygląda się Chrystus na
malowany przez artystę w środowej czę
ści kolumnady.
„Zwiastowanie odbywa się tedy na pogra
niczu dwóch sfer - pisze Ryszard Przybyl
ski. - Maryja jest nadal córą ziemi a jed
nocześnie Jej zgoda na wezwanie Boga 
przenosi Ją już na niebo”.
A z lewej strony obrazu cudowny ogród. 
Drzewa i owoce. Palmy, pomarańcze, cy
tryny, drzewa czereśniowe i owoce grana
tów, róże, piwonie i jaśminy. Eden utraco
ny przez Adama i Ewę. Fra Angelico na
malował ich wygnanie. Oboje pod czuj
nym okiem strażnika anielskiego opusz
czają raj. Adam w stroju pasterza, Ewa w 
długiej tunice, bosi, odwróceni tyłem do 
sceny Zwiastowania, wygnani, „nie mają 
udziału w ponownym otworzeniu bram 
raju przez Maryję.
Zakonnik z Florencji odsłonił przed nami 
kosmiczny zasięg działania Przed- +
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Tak jak Lech Wałę 
chciał być twóri

:sa T chciał być twórcą 
NATN-bis, -bk Miller ma a ma 
bicję zostać twórcą PRL-bis. 

Pierwszemu się na szczęście to bisowanie 
nie udało, drugi jest niestety sprytniejszy i 
wszystko przed nami. Ja już w PRL żyłem i 
to stanowczo za długo, więc mnie ta per
spektywa nie nęci, ale są tacy, którzy za „so
cjalizm z ludzką twarzą” dużo dziś gotowi 
by oddać. Nie zapominajmy, że prawie 150 
tys. osób pracowało w p^relu na etacie tzw. 
aparatczyków PZPR. O innych „aparatczy
kach” przez grzeczność nie wspomnę. Ci 
ludzie nie zniknęli wraz ze sztandarem, nie 
wyemigrowali ani na Wschód, a szkoda, ani 
na Zachód, na szczęście; urządzili się w 
nowej rzeczywistości i to znakomicie. To
warzysz potrafi. Co prawda ostrzegałem, 
dokładnie 1 stycznia 1992 roku: „Radzę na 
nich uważać, gdyż nie ma nic niebezpiecz
niejszego od ludzi, którzy stracili ideały, a 
pożądają tylko samej władzy”, ale z tego, 
że ja byłem wówczas taki przewidujący nic 
nie wynika, prócz satysfakcji i to wątpliwej 
natury.
Stoi przed nami rzeczywiste, poważne py
tanie, jak naprawdę potoczą się losy nasze
go Kraju. Ambitnych polityków i ambitnych 
partii jest ci u nas mnóstwo, ale tak faktycz
nie liczą się tylko trzy kategorie ugrupowań, 
powiedzmy kryntoieeowych, które pragną 
pokierować polską przyszłością. W przeci
wieństwie do Zachodu, gdzie ugrupowania 
dzielą się w dużym uproszczeniu na lewi
cowe, prawicowe i centrowe, u nas ten po
dział jedynie z pozoru jest identyczny. Naj
bardziej zbliżona jest do zachodniej nasza 
opcja prawicowa, natomiast centrum i lewi
ca to twory przesiąknięte wschodnioeuro
pejskimi demoludami, nie posiadające swe
go odpowiednika w krajach cywilizacyjnie 
nas nieco wyprzedzających. Unia Wolności 
i Platforma Obywatelska retorycznie awan
sują siebie na partie centrowe, ale jest to 
ceztrowość lewicowa, zresztą wkrótce ska
zane będą one w ogóle na całkowitą margi
nalizację. Dziwne to może, ale praktycznie 
w autentycznym centrum usadowiła się Sa
moobrona, która porusza się między skrajną 
lewicą a prawicą, tworząc systemową mie
szankę socjalistyczno-kapitalistyczną, być 
może w przyszłości wybuchową, w rodzaju 
koktajlu Mołotowa.
Z kolei polska lewica to ludzie, którzy już

wiecznej Miłości, łącząc ze sobą dwa 
zdarzenia biblijne, które miały miejsce nie 
tylko w przestrzeni, lecz również i w cza
sie. Upadek i zbawienie, wygnanie z raju i 
zwiastowanie odkupienia, kara i miłość”. 
Ten obraz połączył humanistyczne idee z 
religią chrześcijańską, a jego autor, operu
jąc barwą przesyconą nadnaturalnie świa
tłem i lekkością w rezultacie wiodącym do 
pełnej harmonii, umiał wydobyć z faktu 
zwiastowania „wzruszający mistycyzm re
ligijny”.

Anna Sobolewska 

byli u władzy, posmakowali jej uroków, 
dobrze się sprawdzili i teraz niesamowi
cie tęsknią za tamtymi metodami rządze
nia, gdyż w przeciwieństwie do władzy 
demokratycznej, która sprawia panują
cym wiele kłopotów, trudności, przykro
ści, niespodzianek, demokracja socjali
styczna dawała swym władcom pełny 
luz, poczucie bezkarności i żadnej od
powiedzialności, słowem komfort i za
spokojenie próżności najprymitywniej
szych jednostek, czego żywym dowodem 
jest choćby prezydent... Łukaszenka. Le
szek Miller posiada wiele wspólnych 
cech ze swoim braciszkiem zza Buga, ale 
instynkt samozachowawczy nie pozwa
la mu ich ujawniać. Przywódcy pierwsze
go i drugiego rzutu naszej lewicy są nie
bywale dyskretni w manifestowaniu 
swych tradycyjnych poglądów oraz bar
dzo powściągliwi w wypowiedziach pu
blicznych, no może z wyjątkiem Olek
sego, który swą mentorską nataczywo- 
ścią wyprzedza wszystkich na polskiej 
scenie politycznej. W sferze zachowań i 
wypowiedzi, Oleksego wyprzedzają je
dynie Sierakowska i Jarzembowski, resz
ta łącznie z Waniek działa jak w podzie
miu, a może raczej jak w mafii, co obec
nie w Polsce na jedno wychodzi.
Gdyby naród nasz wiedział, co ci lewi
cowi liderzy myślą i mówią, kiedy są 
sami w swoim ścisłym gronie i mają ab
solutną pewność, że ich nikt nie podsłu
chuje i nie podgląda, na pewno ich wy
niki w sondażach popularności opadły- 
by do zera. Wyobrażam sobie, jaką oni 
pogardę czują do społeczeństwa, które 
im tak bardzo zaufało w ostatnich wy
borach. Moi rodacy bowiem, jeśli już 
muszą się opowiedzieć za cwaniakami 
lub naiwniakami, zawsze postawią na 
spryciarzy. Oczywiście ludzie w naszych 
czasach o politykach nabierają mniema
nia i zdania nie na podstawie osobistych 
kontaktów i rozmów, lecz wyłącznie na 
podstawie prezentacji medialnych.
Takim typowym przykładem lewicowca 
współczesnej proweniencji, który nie
gdyś grał świetnie rolę antykomunisty, 
jest Adam Michnik. Nie ma drugiej ta
kiej gazety w Polsce w której ukazywa
łyby się tak zręcznie, tak perfidnie spre
parowane teksty antykościelne, antym- 
łigijoe, jak w „ Gazecie Wyborczej”. Jak 
w tym dzienniku, którym on kieruje, uka- 
że się sondaż, to nigdy nie padnie pyta
nie: „Czy w referendum będziesz głoso
wał za czy przeciw UE?”, lecz: „Czy two
im zdaniem Polacy będą w referendum 
głosować za czy przeciw UE?”. Ten przy
kład klasycznej manipulacji sondażowej 
opinią publiczną jest autentyczny, ja go 
nie wymyśliłem na użytek tego felieto
nu, zacytowałem skrupulatnie tekst z 
„Gazety Wyborczej”. Rezultaty badań 
opinii publicznej bardzo często są dzi
siaj zależne od rodzaju pytań, jakie za- 
daje się społeczeństwu. Nawiasem mó

wiąc, w „Linii Specjalnej” nadawanej w 
II programie TVP, prowadzona jest za
wsze sonda” audiptele” na temat poglą
dów bohatera programu. Kiedy Michnik 
występował w tej audycji, jego poglądy 
zostały wyłączone spod osądu telewi
dzów. No cóż, ten człowiek, który o Pol
sce i Polakach wyraża się zazwyczaj źle, 
nie chciał się widocznie dowiedzieć, co 
my o nim myślimy.
Dziś żyjemy wszyscy w epoce mediów i 
na ogół swe poglądy i przekonania kształ
tujemy przede wszystkim na podstawie 
wiedzy przekazywanej nam przez... me
dia. To nie jest gra słów, nawet współcze
sne służby wywiadowcze swe tajne oceny 
i opinie w 90% ferują w oparciu o infor
macje ukazujące się w środkach masowej 
komunikacji. Można śmiało powiedzieć, 
że nowoczes'ni agenci są najgorliwszymi 
słuchaczami radia, najpilniejszymi widza
mi telewizyjnymi (telewidzami) i najskru
pulatniejszymi prenumeratorami prasy. I 
dlatego Miller obejmując rządy, najpierw 
zwolnił ze stanowiska szefa UOP Pałubic- 
kiego. Dlatego, ażeby o lewicowej mafii, 
która rządzi Polską pod szyldem SLD, 
zwykły obywatel nie dowiadywał się zbyt 
wiele. Czasem tylko jak agenci UOP prze
sadzą w gorliwości i aresztują dyrektora 
ORLEN-u, to coś' niecoś o praktykach tej 
mafii się dowiadujemy. Może to i lepiej, 
że nie znamy ich bliżej i dokładniej.

Karol Badziak

SZEPT DESZCZU
Kocham te chwile, gdy pada deszcz 
cichy, mokry, miarowy, 
bo on mi szepce jak brat lub wieszcz 
co głosi radość, cichą, szlachetną 
i śpiewa hymn odnowy...

Kocham więc deszcz 
co z nieba pada
i serce nam kołysze...
Dzięki Ci Panie, że słuch mam dobry
I Twą rapsodię słyszę... 

Niech Twa symfonia ukoi nas, 
uciszy serca stare... 
żal duszę ściska mą, 
gdy widzę, że dziś ludzie wszystko mają, 
tylko stracili wiarę.

A więc, mój drogi, nawróć się, 
innych do tego namawiaj.
Śmiało więc naprzód, 
módl się serdecznie, 
czyń to, co ci Chrystus dawno nakazał, 
kochaj i zbawiaj...

Ks. Roman Podhorodecki
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ZAPOMNIANY GENERAŁ

Kwiecień przypomina o kilku znaczą
cych rocznicach narodowych, od ka
tyńskiej koczpnając. UkazUją się kolejke 

tomy z biogramami polskich ofiar NKWD 
zamordowanych wiosną 1940 r. w Char
kowie, Katyniu i Twerze. Wysoko ocenio
no wydany przed kilkoma miesiącami al
bum poświęcony Rodzinom Katyńskim, 
który rozpoczyna się tekstem przemówie
nia Ojca Świętego z 13 kwietnia 1996 
roku. Jan Paweł II powiedział wówczas 
podczas audiencji specjalnej: „Trzeba jed
nak mieć świadomość, że również ta 
śmierć, a raczej to wielkie żniwo śmierci, 
jest jakoś wpisana w Boże plany i nabiera 
nowego znaczenia w perspektywie śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. Nade 
wszystko staje się ona ofiarą, której owo
cem jest dobro. W wymiarze narodowym 
przybrało ono kształt wolnośći. W wymia
rze ludzkim jest przykładem odwagi i 
wytrwania w wierności ideałom. W wy
miarze chrześcijańskim staje się wezwa
niem do przebaczenia”.

Dziś chcę przybliżyć sylwetkę gen. Je
rzego Wołkowickiego, który trafił do 
niewoli sowieckiej, ale o calal, wyszedy z 

Rosji z armią gen. Władysława Andersa. 
Mało wiemy o nim, a był także we Fran
cji.

W SŁUŻBIE CARSKIEJ
J. Wołkowicki urodził się w 1883 r. na 
Podlasiu w rodzinie ziemiańskiej, gimna
zjum ukończył w Grodnie. Biorąc wzór 
także z rodowych przodków wybrał karie
rę oficerską, choć oznaczało to włożenie 
munduru rosyjskiego. Godzono się z tym, 
bo w jakiż inny sposób można było opa
nować rzemiosło wojskowe, a kadra mia
ła być potrzebna w kolejnej próbie nie
podległościowej. Młodzian wstąpił do 
Korpusu Morskiego w Sankt Petersburgu, 
gdzie panowały poprawne stosunki naro
dowościowe. Tam wykazał się zdolnościa
mi i mężnością.

f4 lutego 2002 roku, w wie
ku 81 lat, zmarła w Paryżu 
Genevieve de Gaulle-Antho- 

nioz, bratanica generała Charlesa de Gaul- 
le’a, która dużą część swego życia poświę
ciła ubogim, bezdomnym i odrzuconym. 
Z tym, co we Francji nazywa się „Quart
Monde” („czwarty świat”) zetknęła się w 
1958 r. Pracowała wtedy wraz ze swym 
mężem Bernardem Anthoniozem w mini
sterstwie kultury, którym kierował Andre 
Malraux. Na jednym z przyjęć poznała 
ojca Josepha Wresinskiego, duszpasterza 
obozu dla bezdomnych w Noisy-le-Grand. 
Obóz ten - prowizoryczne schronienia z 
blachy - zbudowany został przez Emmaiis 
w odpowiedzi na słynny apel abbe Pier- 
re’a w 1954 r. Genevieve de Gaulle-An- 
thonioz obóz ten zobaczyła, ojciec Wre- 

W 1904 r. wybuchła wojna na Dalekim 
Wschodzie, zapadła decyzja wysłania ro
syjskiej Floty Bałtyckiej ku wybrzeżom 
Japonii. Wielka Brytania jednak nie zgo
dziła się na przepłynięcie jednostek car
skich przez Kanał Sueski, więc musiały 
one opłynąć Afrykę. A w tym czasie lądo
we wojska rosyjskie ponosiły klęskę za 
klęską. Na okręcie flagowym dowódcy 
Floty Bałtyckiej znalazł się między inny
mi młodszy oficer Jerzy Wołkowicki. Co 
czuł, co myślał? Japończycy starannie 
przygotowali się do bitwy z okrętami car
skimi w Cieś'ninie Koreańskiej. Czekali na 
jednostki bałtyckie pewni zwycięstwa. I 
tak się stało w dniach 27-28 maja 1905 r., 
a bitwa ta przeszła do historii pod nazwą 
czusimskiej. Na rosyjskim okręcie flago
wym wywieszono w końcowej fazie walk 
sygnał: „Kapitulacja. Poddajemy się”. 
Przeciwko takiej postawie dowódcy za
protestowała grupa młodych oficerów, a 
w tej liczbie i miczman J. Wołkowicki. Ci 
chcieli walczyć do końca, a potem zato
pić okręty.
Przypomnę, że do zwycięskiej Japonii 
przybyli wówczas Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski. Obaj upomnieli się o jeńców 
narodowości polskiej, choć różne im przy
świecały intencje.

DO POLSKI PRZEZ FRANCJĄ
Jerzy Wołkowicki wrócił z niewoli do Pe
tersburga, potem jeszcze studiował, roko
wano mu szybkie awanse. I tak się działo 
w latach I wojny światowej. Jednak po 
wybuchu rewolucji Polak przedarł się z 
Rosji do Francji, tam zasilił kadry tzw. ar
mii błękitnej gen. J. Hallera, został do
wódcą batalionu w 3. pułku strzelców. 
Armia formowana i wyposażana we Fran
cji bardzo przydała się Rzeczypospolitej 
w nasilającej się wojnie na wschodzie. J. 
Wołkowicki w lipcu i sierpniu 1920 r. do
wodził Flotyllą Pińską, potem także puł- 

sinski opowiedział jej resztę i od tego cza
su walczyli już razem w organizacji ATD 
- Quart-Monde. Walka była niezwykle 
trudna, pełna nieporozumień z najwyższy
mi władzami, nie mającymi wyczucia sy
tuacji i zbywającymi zdawkowymi obiet
nicami proszących i żądających. Po śmier
ci ojca Wresinskiego w 1987 r., Gene
viève de Gaulle-Anthonioz przejęła zało
żone przez niego stowarzyszenie i jego 
walkę o godność wyrzuconych poza mar
gines społeczny. Ale pomocy nadal bra
kowało. Dopiero w 1998 r. jej wysiłki 
przyniosły pewien rezultat: Zgromadze
nie Narodowe przyjęło projekt ustawy na 
temat walki z odrzuceniem społecznym. 
Genevieve de Gaulle urodziła się w 1920 
r. Matkę straciła w wieku czterech lat i 
wychowywana była przez ojca - najstar- 

kami piechoty. Pozostawał w wojsku do 
1938 r., zdobył szlify generalskie, sprawo
wał odpowiedzialne funkcje. Zgłosił się do 
służby ponownie we wrześniu 1939 r., na 
Lubelszczyźnie przejął improwizowaną 
dywizję piechoty. Po 17 września liczył na 
wycofanie się ku granicy z Węgrami lub 
Rumunią. Niestety, nie udało się, wraz z 
podkomendnymi ogarnęła go sowiecka 
kawaleria.
Generał zachował optymizm i tak tłuma
czył w obozie kozielskim położenie por. 
Stanisławowi Swianiewiczowi: „Gdyby- 
śmy trafili do Niemców, to bylibyśmy za
murowani do końca wojny. Tu zaś mamy 
wielkie możliwości. Tu nas oczywiście 
mogą rozstrzelać; nie musi to jednak od
straszać, śmierć jest przecież normalnym 
ryzykiem wojny. Lecz stąd również mo
żemy wyjść przed końcem wojny i jesz
cze wziąć udział w walkach”.

DO KOŃCA NA OBCEJ ZIEMI
Niestety, wiemy jaki los zgotowali Rosja
nie polskim oficerom. Ocalało tylko nie
spełna pięciuset jeńców, wś'ród nich tak
że dobrze znany w środowiskach emigra
cyjnych Zdzisław Peszkowski, obecnie 
kapelan Rodzin Katyńskich. Dlaczego nie 
został wówczas stracony i gen. J. Wołko
wicki? Można się domyślać, że zadecydo
wał zapis o jego postawie z czasów bitwy 
morskiej z Japonią.
Po podpisaniu umowy Sikorski - Majski 
generał Wołkowicki zgłosił się do rejonów 
formowania wojsk polskich, został nawet 
zastępcą dowódcy 6. Dywizji Piechoty. 
Miał już jednak 58 lat i bolesne przejścia 
za sobą, więc musiał wkrótce pożegnać się 
z wojskiem. Nie wrócił do kraju, poza 
okrojoną Polską pozostało bliskie mu 
Grodno. Jerzy Wołkowicki osiadł na stale 
w Londynie, dożył tam stu lat, zmarł 7 
stycznia 1983 roku. Piękna to postać pol
skiego dowódcy. Piękna i zarazem tra
giczna, co podkreślił ostatnio w swym 
krótkim tekście także płk Włodzimierz 
Kowalski.

Adam Dobroński

szego brata Charlesa. Od samego począt
ku wiedziała, że należy do rodziny nie
zwykłej, odważnej i bezkompromisowej. 
„Kiedy wszyscy wokół byli przeciwko 
Dreyfusowi - wspominała potem - mój 
dziadek był jego obrońcą. Kiedy inni 
chwalili układy z Monachium, moi stry
jowie i mój ojciec je zwalczali”. Opór więc 
wobec niesprawiedliwości i przemocy 
Genevieve de Gaulle zapisany miała nie
jako w genach. Było dla niej jasne, że je
dyną odpowiedzią na okupację niemiecką 
był opór. Działała w siatce „Musee de 
l’homme”. W lipcu 1943 r. aresztowano 
ją za posiadanie tajnych dokumentów i 
wtrącono najpierw do więzienia we Fre
snes, a potem wywieziono do obozu kon
centracyjnego w Ravensbriick. Miała wte
dy 22 lata. Po wojnie bardzo długo nie była 
w stanie mówić o piekle, które przeżyła i 
w którym była tylko numerem 27372. Do-
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września w posiadłości księży marianów 
w Fawley Court odbędzie się 24. Sesja 
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Tegoroczna sesja zamknięta zostanie 
poświęcona sposobom przechowywania i 
konserwacji dokumentów oraz progra
mom komputerowym do katalogowania i 
udostępniania danych. Organizatorzy za
praszają zainteresowanych do udziału w 
publicznej sesji naukowej przedstawicie
li instytucji, które nie są zrzeszone w 
Stałej Konferencji. Ośrodek Konferencyj- 
no-Rekolekcyjny w Fawley Court jest w 
stanie zapewnić zakwaterowanie i 
wyżywienie dla wszystkich uczestników 
pod warunkiem wsześniejszego zgłosze
nia (do 31 maja). Koszty zakwaterowania 
wahają się od 25 do 41 £ za nocleg z 
wyżywieniem. Ośrodek leży w odległości 
ok. 2 km od Henley-on-Thames i 10 km 
od Marlow. Fawley Court to rezydencja 
otoczona pięknym parkiem z dostępem do 
Tamizy, zbudowana w 1838 r. Jest ona 
obecnie ośrodkiem kultu religijnego i pol
skich pamiątek. Znajdują się tam: Dom Za
konny Księży Marianów, Dom Pielgrzy

- piero w 1998 roku, w 60-stronicowym ese
ju „La traversée de la nuit”, powróciła do

■ ' trzech ostatnich miesięcy swej deportacji,
> gdy była przetrzymywana w ciemnościach
i i samotności w obozowym bunkrze. Tam,
i na dnie największej rozpaczy, zaczęła
- stopniowo odzyskiwać wiarę w Boga. Pa
: mięć o solidarności i braterstwie ze współ
' więźniarkami, które nie pozwoliły, by
• zniszczono w nich człowieczeństwo,
• utrzymała ją przy życiu.
I Wkrótce po wojnie pani de Gaulle, która

w 1946 r. poślubiła Bernarda Anthonioza 
- wydawcę i członka ruchu oporu - stała 
się jedną ze współzałożycielek Stowarzy
szenia Byłych Deportowanych i Interno
wanych Ruchu Oporu. Za jedno z najważ
niejszych zadań postawiła sobie zachowa
nie wierności tym współwięźniarkom, któ
re w Ravensbriick zostały zamordowane.

Anna Rzeczycka-Dyndal

ma im. Jana Pawła II, Muzeum Polskie im. 
ks. Józefa Jarzębowskiego oraz centrum 
rekolekcyjne. Muzeum zawiera bogatą 
bibliotekę (książki z XV-XIX wieku), 
zbiór rękopisów i dokumentów z 
ubiegłych stuleci, kolekcje białej broni z 
XVII-XVIII w. oraz polskie militaria od 
Powstania Kościuszkowskiego do II woj
ny światowej. Adres: Marian Fathers, Faw- 
ley Court, Marlow Road, Henley-on-Tha
mes, Oxon, RG9 3AE; tel. 01491 574 917, 
fax 01491 411 587, e-mail: marian-f@dir- 
con.co.uk.
□ 25 lutego zmarł w Wimborne dr Alek
sander Wierzbicki, uczestnik bitwy pod 
Monte Cassino. Natomiast 1 marca w 
Penrhos (Walia) zmarła Jadwiga Helena 
Olszewska, były żołnierz Armii Krajowej, 
uczestniczka Powstania Warszawskiego i 
wieloletnia działaczka Studium Polski 
Podziemnej w Londynie.

USA
□ Znanym w Chicago dziennikarzem po
lonijnym jest Aleksander Krzysztof Bilik, 
pochodzący z Warszawy. Absolwent 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni
wersytetu Warszawskiego 1980-1985. 
Współpracownik Redakcji Sportowej TVP 
1983—1985; reporter: tygodnika „Sporto
wiec” w Warszawie 1987-1990, „Dzien
nika Chicagowskiego” 1990-1994, 
„Dziennika Związkowego” w Chicago 
1995-1996 (zastępca redaktora naczelne
go 1996-1998, redaktor „Kalejdoskopu” 
- weekendowy magazyn „Dziennika 
1998-). Członek Kongresu Polonii Ame
rykańskiej 1995-.

SZWECJA
□ Szwedzki minister handku zagranicz
nego Leif Pagrotsky ma polskie korzenie. 
Jego rodzina pochodzi 
z Suwałk. Podczas swo
jej ostatniej wizyty w 
Polsce poświęcił trochę 
czasu poszukiwaniom 
informacji o swojej ro
dzinie w lokalnych ar
chiwach. Przodek mini
stra wyemigrował „za 
chlebem” w 1860 r. do
Ameryki, gdzie nie dotarł, lecz osiedlił się 
w Szwecji. Z Polski też pochodzi babka 
dyplomaty. [Dz. P i Dz.Ż]

SZWAJCARIA
D Jubileusz 20-lecia obchodzi organiza
cja „Pro-Polonia” w Genewie, której 
założycielami byli: Zofia i Józef Kallen
bachowie, Wanda i Julian Bryszowie, 
Maria i Zygmunt Estreicherowie, Barbara 
i Przemysław Turscy oraz Danuta i Jan 
Stryjeńscy. Jest to organizacja polsko- 
szwajcarska zajmująca się działalnością 
humanitarną. Po ogłoszeniu stanu wojen
nego zorganizowała wiele znaczących 

transportów z żywnością i lekami do kra
ju. Obecnie przesyła dary dla polskich sie
rocińców, domów starców, szkół i domów 
samotnej matki. Popiera wiele akcji huma
nitarnych w Polsce, m.in. w ubiegłym roku 
„Pomoc dla powodzian”. Organizacja li
czy ok. 500 członków i sympatyków. W 
zarządzie pracuje dziewięć osób, w tym 
pięć Szwajcarek. Obecnie prezesem „Pro- 
Polonii” jest Wanda Brysz.
□ W sali parafialnej kościoła Bruder Klaus 
w Bernie odbyło się przedstawienie „Z 
polską piosenką przez stulecia”, uka
zujące dorobek i historię polskiego kaba
retu. Organizatorzy to: Towarzystwo Pol
skie w Winterthurze, Klub Polski w Ber
nie oraz Towarzystwo Miłośników Języ
ka i Kultury Polskiej w Szwajcarii.
D W Solothurn odbył się uroczysty kon
cert poświęcony twórczości Ignacego 
Jana Paderewskiego, którego organizato
rem był The Paderewski World Festivities 
w Bazylei. W koncercie wystąpił m.in. je
den z najlepszych interpretatorów muzy
ki Paderewskiego, Karol Radziwonowicz 
z Polski.

POLSKA
□ W Centralnej Bibliotece Wojskowej w 
Warszawie na wystawie „Generał Władys
ław Sikorski” zaprezentowano ponad ty
siąc eksponatów (pamiątek, dokumentów, 
książek) związanych z osobą generała. 
Pierwszy raz pokazano dokumenty prze
kazane podczas ostatniej wizyty prezy
denta Rosji w Polsce.
□ W Muzeum Narodowym w Poznaniu 
otwarto wystawę gobelinów oraz obrazu 
Tintoretta „Bitwa pod Asolą” ze zbiorów

naszej rodaczki z Monako, Barbary Pia- 
seckiej-Johnson.
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Dokończenie ze str. 3

PODARUJ DZIECIOM...
Wiedzieliśmy, że prowadzony jest on 
przez przemiłe siostry, pokoiki są piękne 
z łazienkami, wokół domu rozciąga się 
ogród. Miejsce to wydało nam się rajem 
dla naszych małych pielgrzymów. Zaże
nowani, ale pełni ufnośći, poprosiliśmy 
rektora Polskiej Misji Katolickiej, księ
dza prałata Stanisława Jeża o dwa bez
płatne noclegi dla całej pięćdziesiątki. 
Ksiądz Rektor bez słowa podniósł słu- [ 
chawkę i wykręcił numer domu w La 
Ferte-sous-Jouarre: „Szczęść Boże, sio
stro Wiktorio, proszę przyjąć na tydzień 
bezpłatnie i z pełnym wyżywieniem pięć- 
dziesięcioosobową grupę z Domu Dziec- Ł 
ka w Strobowie. Szczegóły ustali siostra 
z panią Walendzik”.
Trudno wyobrazić sobie naszą radość i 
wdzięczność. Wiedzieliśmy jak wiele do
bra otrzymują Polacy z Polskiej Misji Ka
tolickiej. Znamy osobiście matki, które 
wraz z ciężko chorymi dziećmi bezpłat
nie gościły przez wiele miesięcy w do
mach PMK. Słyszeliśmy wiele świadectw 
od Polaków spoza wschodniej granicy, 
wdzięcznych za pomoc. Niemniej dopie
ro serce okazane dzieciom ze Strobowa i 
ten wielki dar, jaki otrzymały z rąk księ
dza Rektora uświadomiły nam, że kościół 
polski jest miejscem, gdzie nie odmawia 
się pomocy osobom naprawdę potrzebu
jącym.
Zachęceni pozytywną odpowiedzią na na
szą prośbę, zwrócilis'my się do innych in
stytucji z propozycją włączenia się do na
szej akcji. Dostawmy 22 darmowe bilety 
do Disneylandu, zapewnienie o możliwo
ści bezpłatnego zwiedzenia Luwru i Wer
salu, zniżki na przejażdżkę bateau-mo
uche po Sekwanie... Nie wiemy, czy to 
dzięki szczęściu maluchów, czy z powo
du wielkiego serca ofiarodawców, ale nikt 
nie odmówił nam swojej pomocy. Nawet 
uliczni artyści nie wahali się ofiarować 
swoich prac naszym podopiecznym. Nie 
musieliś'my im tłumaczyć, że to Dom 
Dziecka. Na roześ'mianych buziach malu
chów pozostają niestety ślady przeżytych 
w przeszłości cierpień. Wszyscy: biali i 
czarni, Francuzi czy Polacy witali naszą 
grupę serdecznie i z uśmiechem.
Dzieci spędziły w sumie we Francji pięć 
dni. Wybuchom podziwu i radości nie było 
końca, choć nie obyło się bez marudze
nia, że bolą nogi, czy kilku trudnych dla 
nas do zrozumienia łez. Najbardziej dum
ni są najmłodsi, bo widzieli „Panią Mona- 
lizę” i dwie „wiezajfle” - niełatwo było im 
wytłumaczyć, dlaczego ta sama wieża Eif
fla widoczna była najpierw po jednej stro
nie burty statku, a w drodze powrotnej po 
drugiej. Przestali już podziwiać każdy na
potkany pomnik wykrzykując „oho, ho, to

Na stronie http://www.k-raj.com.pl/historia znajduje się kalendarium historyczne 
dziejów Polski. Zawtirto na niej ponad 1000 dat odnoszących się do historii nasze
go kraju. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej strony. Stronę najlepiej ogląda 
się w przeglądarce Internet Explorer.

4 tu na wieży Eiffla

na pewno Mickiewicz”. Teraz kiwają 
głową i próbują zgadnąć, czy to król Lu
dwik, czy Napoleon.
Dom Dziecka został przyjęty z wszelkimi 
honorami w przepięknej polskiej ambasa
dzie przez pana konsula Andrzeja Tarnaw
skiego. Przy zapalonych wszystkich świa
tłach, dzieci wystrojone jak na oficjalne 
przyjęcie przystało, weszły po honoro
wych schodach do salonów. „Jesteście w 
Polsce, naszej Ojczyźnie, to jest wasz dom. 
Jesteście dla Polski ważni i wasza przy
szłość nie jest nam obojętna”. To są sło
wa, które zapamiętały i powtórzyły nam 
później.
Na spotkaniu w kościele polskim z księ
dzem proboszczem Wacławem Szubertem 
dzieci zrozumiały, że miejsce w którym 
modlił się, tak dobrze im znany, Mickie
wicz czy Słowacki jest domem, gdzie cze
ka na nich dobry Ojciec i gdzie zawsze 
mogą liczyć na przyjaźń księży i parafian. 
Młodzi podróżnicy ze Strobowa patrzą 
teraz w przyszłość z ufnos'cią. Przy poże
gnaniu z nami, w Disneylandzie, mówili 
nam o tym, jak dużo miały w życiu szczę
ścia, przecież nawet dzieci, które mają 
rodziców takiej wycieczki nie przeżyły. 
Na pytanie o czym marzą, odpowiedziały 
bez zastanowienia „o wyjeździe do domu 
rodziców, o komputerze i może o spotka
niu w Rzymie z Ojcem Świętym”. Wróci
ły szczęśliwe do swojego polskiego Domu 
Dziecka.
Wszystkim ludziom o wielkim sercu, któ
rzy umożliwili im przeżycie paryskiej 
przygody jeszcze raz najgoręcej dziękują. 
Chcielibyśmy również i my, doroś'li, po
dziękować wychowankom Domu Dziec
ka ze Strobowa, za to, że dali nam możli
wość do okazania serca. Dziękujemy im 
za ich życzliwość, spontaniczność i mło
dość. Niech wiedzą, że dar przyjaźni, jaki 
od nich otrzymaliś'my, pozostanie dla nas 
wielkim skarbem.

Maria i Krzysztof 
Walendzikowie

Maszki M. ...

MEDALION z zadumaniami

Praw 
się nie odkrywa: 

prawdę się tworzy.
*

Istnieją 
prawdy oczywiste, 
choć niewyrażalne.

*

Człowiek 
tym jest większy, 

im jest bardziej sobą

Dokończenie ze str. 6-7
NADZIEJA...

Dość skutecznie zostały wyeliminowane. 
To nie skutek jednorazowego posunięcia. 
Na przestrzeni ostatnich lat akcja niszcze
nia autorytetów prowadzona była syste
matycznie i skutecznie. To, że ich nie ma 
na pierwszych stronach gazet, to, że ich 
brakuje w życiu publicznym, nie oznacza 
wcale, iż ich nie ma. Są, żyją wś'ród nas. 
Wystarczy się uważnie rozejrzeć. Jestem 
gotów wymienić kilku. Ale nie o nazwi
ska teraz chodzi, lecz o ludzi pewnej for
macji. Aby zawrzeć myśl w żołnierskich 
słowach, należałoby powiedzieć o takich 
wzorcach, które wypełnia miłość do dru
giego człowieka. Z takiej postawy zawsze 
wypływa miłość do ludzi. A z miłości do 
ludzi - miłość do Ojczyzny. Tylko pod ich 
patronatem można będzie odrodzić z.agu- 
bione polskie społeczeństwo i rzeczywi
stość lii Rzeczypospolitej.
Gdy roztrząsamy sprawy kraju sięgamy do 
poety - myśliciela Cypriana Kamila Nor
wida. Ojciec Święty Jan Paweł II tak od
niósł się do wskazań Poety: „Z wielkim 
bólem mówił Norwid Polakom, że nie 
będą nigdy dobrymi patriotami, jeśli 
wpierw nie będą pracowali na swoje czło
wieczeństwo. Żeby móc rozwiązać zada
nie: «co to jest Polska », trzeba nie być 
«dzisiejszej Polski obywatelem... tylko tro
chę - przeszłej i dużo przyszłej». Ojczy
zna według Norwida, znajduje się w nie
skończonej przyszłośći, tak, że znajdziesz 
ją wszędzie, nawet «na krańcach bytu». 
Kto o tym zapomina, robi z Ojczyzny sek
tę, a w końcu wstępuje w szeregi tych, 
którzy są «wielcy! - w prywatnych rze
czach; w publicznych? - prywatni». Taka 
jest zasada chaosu w każdym społeczeń
stwie. Lad narodu przychodzi spoza naro
du, ostatecznie jest on z Boga, i dlatego 
tym, którzy tak dalekosiężnie, bo kapłań
sko, kochają swój naród, nie grozi nacjo
nalizm”.

Jerzy Klechta

14 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 14 kwietnia 2002
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FRANCUZI WIERZĄ WE WRÓŻKI
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Kiedy przed siódmą rano wsiadam do 
samochodu i uruchamiając silnik włą
czam zadio, zwy kle „wpadam” na... noro- 

skop czytany z przejęciem. Słucham słów 
o powinnościach „Barana”, konieczności 
zachowania spokoju przez „Wodnika” czy 
szczęśliwym układzie miłosnym dla „Pan
ny”. Nie ma praktycznie żadnego maga
zynu czy gazety, które publikując horo
skop na dany dzień czy tydzień nie przy
czyniałyby się w jakiś sposób do zmian 
nastrojów tych, którzy wierzą w przepo
wiednie. Z reguły sam ich nie czytam od
ważnie stawiając czoło codzienności. 
Spoglądanie w gwiazdy, zastanawianie się 
nad ich konstelacjami sięga początków 
cywilizacji, kiedy człowiek chcąc uniknąć 
przykrych niespodzianek powierzał prze
powiadanie przyszłości rozmaitej maści 
wróżbitom. Ich rola w społeczeństwach 
często bywała szalenie ważna. Z gwiazd 
wróżono wojny lub nadchodzący pokój, 
klęski, plagi, urodzaje - czasami wpływa
jąc tym samym na losy całych narodów, 
państw, monarchów, nie mówiąc o zwy
kłych obywatelach. Któż zliczy, ile złych 
przepowiedni przyczyniło się do starć 
zbrojnych i innych nieszczęść?
Pojawiające się od czasu do czasu tu czy 
ówdzie zagrożenia i niezrozumiałe zjawi
ska natychmiast powodują wzmożone za
interesowanie wróżbami. We współcze
snym, bardzo zmaterializowanym i zlaicy
zowanym świecie człowiek szuka pomo
cy w ich rozmaitej formie. Po tragicznym 
11 wrzes'nia ub.r. na całym świecie, w tym 
również we Francji dały się zauważyć u 
ludzi oznaki prawdziwej psychozy. Cha

rakterystyczne jest przy tym pojawienie 
się na tutejszym rynku wydawniczym 
ogromnej ilości najrozmaitszych horosko
pów. Jeśli jednak ktoś chce nabyć prze
powiednie Nostradamusa, musi się sporo 
napracować, bo dotychczasowe nakłady 
zostały wyczerpane. Wydawcy są zgodni 
- rzeczy irracjonalne cieszą się ogromnym 
powodzeniem. Wróżbitka-konsultantka 
nieżyjącego już, byłego prezydenta Fran
cji F. Mitterranda - Elisabeth Teissier - pu
blikując swoje przepowiednie może mó
wić o wielkim finansowym sukcesie. Jej 
książki osiągają rocznie nakład 100 tys. 
egzemplarzy. Teissier twierdzi np. że na 
długo przed 11 września 2001 r. wymie
niła tę datę jako „ważną dla transportu”. 
W Europie tego dnia nic się nie wydarzy
ło..., ale przewidziała katastrofę samolo
tową w USA między 11 i 13 listopada, tyle 
że prasa nie opublikowała tej informacji. 
Inna znana wróżbitka daje w najbliższych 
wyborach prezydenckich we Francji lekką 
przewagę Chirakowi i uważa, że przywód
ca Frontu Narodowego Le Pen zyska 
sporą ilość głosów. „Madame la voyante” 
nie wyklucza dalszych nieszczęść i kata
strof na terenie kraju zapowiadając je na 
początek czerwca. Jak przyznaje w licz
nych wywiadach, jest dosłownie zasypy
wana listami, w których autorzy dają po
pis swej chorej wyobraźni i stanów lęko
wych wynikających z obaw o przyszłość. 
Zdaniem wielu specjalistów, Francuzi są 
obecnie szalenie zdeprymowani, zatem 
nieustannie potrzebują objaśnień przy
szłości i słów pociechy. Wszyscy chcą 
natychmiast wiedzieć, jakie będzie , ju-

tro”. Zgodnie z danymi podanymi przez 
Centrum Badań nad Astrologią we Fran
cji, aż 15 milionów osób wczytuje się w 
przepowiednie. Problem nabrał takiej ska
li, że co roku odbywają się liczne salony, 
sympozja i spotkania różnych zawodo
wych wróżbitów. Tłumy oblegają najroz
maitszych przepowiadaczy pobierających 
od nich za każdą konsultację sowite ho
noraria. Pół godziny takich konwersacji 
kosztuje 100 euros. Za pomocą minitelu 
można połączyć się z 450 wróżkami, co 
daje rocznie 700 tys. połączeń telefonicz
nych. Naturalnie jest na tym rynku naiw
ności i Internet, chociaż dla osób star
szych trudny w obsłudze. Z witryn inter
netowych mogą korzystać osoby biegłe w 
nawigacji po tych elektronicznych auto
stradach informacji.
Jedno jest pewne - w tym niesamowitym 
bełkocie wypowiedzi, seansów zwykłej 
lipy i szarlatanerii „przepowiadających” 
bliższą czy dalszą przyszłość świata i wła
snego powodzenia w miłości, podatni na 
ten proceder naiwni ludzie znajdą zawsze 
to, co pragną usłyszeć...

Zbigniew Rolski
1-
:e
lo
:h
1-

KRZYZOWKA Z PYTANIEM «)
- PROPONUJE MARIAN DZIWNIEJ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Poziomo:
A-1. Zbiór usystematyzowanych przepisów prawnych; A- 
10. Wyrób wykonany z zastępczego, najczęściej tańszego 
materiału; B-6. Wełniana tkanina dekoracyjna (rodzaj ma
katy); C-1. Kondygnacja budynku; C-10. Australijski tuby
lec; D-6. Trzonek, uchwyt; E-1. Barwnie upierzona papu
ga z Australii i Melanezji; E-11. Kolce roślin ciernistych; F- 
6. Kapelusz jak państwo; G-1. Popularne warzywo; G-12. 
Odkrywca, poszukiwacz, uczony; H-7. Naturalna spadzi
sta płaszczyzna terenu, stok; H. Siekierka; 1-12. Personel 
w domu bogacza; J-7. Praca połowa (przed sianiem); K-1. 
Małe korytko do odprowadzenia ścieków; K-12. Kondensa
tor nastawny; I-8. Święty (ok. 827 - ok. 869), współpatron 
(ze św. Metodym) Europy; M-1. Potocznie o cegle z gliny 
ognioodpornej (szamot); M-12. Przyrząd, urządzenie. 
Pionowo:
1-E. Wyliczone koszty zamierzonej inwestycji; 2-A. Tłuszcz 
wytłaczany z oliwek; 3-G. Potocznie o masowych ulicznych 
aresztowaniach; 4-A. Pomost, podwyższenie dla artysty 
(scena); 5-G. Rodzaj hamulca rowerowego; 6-A. Nieuży
teczna część jajka; 7-H. W dal, wzwyż lub o tyczce; 8-A. 
Urząd jaki piastował Gerwazy (czytaj „Pana Tadeusza” A. 
Mickiewicza); 8-J. Pocisk świetlny; 10 -A. Uchwyt ślusar
ski; 10-F. Członek załogi okrętu; 11-C. Szef juhasów; 12
G. Ludowy instrument w kształcie wiolonczeli; 13-A. Po
cisk okrętowy; 14-G. Ekipa sportowa; 15-A. Ponoć „.......
prawdę ci powie”; 16-1. Niedostatek, ubóstwo; 17-A. Świę
ta (lll/I V w.) męczennica rzymska, oddała życie za wiarę w 
obronie dziewictwa; w jej święto (21 stycznia) święci się w 
Rzymie dwa baranki, ofiarowane papieżowi (z ich wełny 
tkane są paliusze).
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Rezygnacja abp Paetza i przyjęcie jej 
przez Ojca Świętego odbiły się sze
rokim ecfem w kraju. Fakt, że doszło do 

tego w Wielki Czwartek, w dniu ustano
wienia sakramentu kapłaństwa i odnowie
nia przyrzeczeń kapłańskich, a towarzy
szył temu wydarzeniu tegoroczny List 
Papieża do kapłanów, w którym była 
mowa o grzechach „niektórych naszych 
braci” - przyniósł dodatkowe opinie i ko
mentarze. Z prasy codziennej („Rzeczpo
spolitej”, „Życia” i „Gazety Wyborczej” 
z 29 marca) wybraliśmy opinie przedsta
wicieli Kościoła:
Ks. Adam Schulz, jezuita, rzecznik Episko
patu Polski: Złożenie rezygnacji przez 
abp. Paetza oraz mianowanie przez Ojca 
Świętego nowego Pasterza archidiecezji 
poznańskiej bp Stanisława Gądeckiego 
przyczyni się zapewne do uzdrowienia 
trudnej sytuacji w tej diecezji.
Abp Józef Życiński, metropolita lubelski: 
Grzech w sercu Kościoła. Kiedy stajemy 
zaszokowani niektórymi informacjami 
dotyczącymi także środowisk kapłań
skich, czy to ma nas paraliżować i przy
gnębić? Nie! Przecież w gronie apostol
skim też pojawił się dramat zdrady ze stro
ny Judasza. I to, że Judasz zdradził, wcale 
nie przekreśliło wierności Jana, który 
trwał przy krzyżu. Nie przekreślało mę
czeńskiej śmierci apostołów w służbie 
Chrystusowi.
Ojciec David Sullivan, irlandzki duchow
ny, rektor Seminarium Duchownego Ojców 
Białych w Lublinie: Cieszę się, że sprawa 
została załatwiona i wyjaśniona dość 
szybko jak na Kościół. Władze kościelne 
wykorzystały czas, żeby tę sprawę spokoj
nie wyjaśnić i podjęły decyzję. Cieszę się, 
bo w tym widać, że Kos'ciół nie unika trud
nych spraw. Nie boi się bolesnej prawdy, 
która znajduje się w nim samym. Nie cho
wa głowy piasek.
Bp Marian Gołębiowski, ordynariusz ko
szaliński: Nie chcemy ukrywać prawdy dla 
Kościoła trudnej i gorzkiej, choćby ona 
dotyczyła ludzi wysoko postawionych w 
Koś'ciele. Ale mediom nie wolno trakto
wać Koś'cioła w sposób instrumentalny. 
Jarosław Gowin, redaktor naczelny „Zna
ku”: Zarzuty stawiane abp. Paetzowi są 
zbyt poważne, aby ich wyjaśnianie zakoń
czyło się na rezygnacji. Kościół w Polsce 
musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
to było możliwe, że przez lata nie reago
wano na sygnały o popełnionym złu, i cze
mu to zło nie tylko tolerowano, ale wręcz 
tuszowano.
Prof. Stefan Jurga, rektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu: Decyzja 
abp. Paetza jest bolesna, bo związana z 
zarzutami, które nie zostały potwierdzo
ne przez papieską komisję, ale jest zrozu
miała, bo została powzięta dla dobra i jed
ności Kościoła.

Zyta Gilowska, profesor Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, posłanka na Sejm: 
Dobrze, że sprawa ta została zakończona, 
bo była bardzo gorsząca dla wiernych. 
Teraz spekulacje zostaną ucięte i arcybi
skup nie będzie już się wdawał w nieustan
ne polemiki. Czy nie byłoby lepiej, gdy
by Kościół odniósł się do oskarżeń wo
bec abp. Paetza? Zdarzają się takie sytu
acje, których ludzkim sposobem nie da się 
ocenić i o których prawdę zna jeden Bóg.

Prrsechodząc do tematyki politycznej, 
wg Ośrodka Badań Opinii Publicznej 
rząd ¡^trasir przy bliższym yozpaniu. „Ga

zeta Wyborcza” (z 29 marca) podaje: 
Już blisko co trzeci Polak ocenia gabinet 
Millera źle. Ocena dobrych ubywa powo
li - od grudnia z 30% do 25% w marcu. 
Niechętnych rządowi przybywa znacznie 
szybciej - z 38% w grudniu do 63% w mar
cu. Wg OBOP: „wyrabianie sobie opinii o 
rządzie, zarówno w skali kilku miesięcy, jak 
i w ostatnim miesiącu polega na wyrabia
niu sobie opinii zlej. Narastająca i rażą
ca przewaga ocen ujemnych nad dodat
nimi definiuje już klimat społeczny, usta
nawia ocenę negatywną jako społecznie 
oczywistą. Taka ocena nabiera charakte
ru etykiety, którą trudno będzie odkleić od 
społecznego wizerunku rządu”.
Prof. Andrzej Rychard, socjolog w Polskiej 
Akademii Nauk i Uniwersytecie Środkowo
europejskim: „Wyraźnego wzrostu złych 
ocen rządu i premiera nie da się wytłuma
czyć jednym wydarzeniem. To wynik pię
ciomiesięcznej działalności. W zasadzie 
rząd nie odwrócił żadnej z negatywnych 
tendencji, których istnienie bardzo pla
stycznie przedstawił, obejmując rządy. 
Gabinet Millera odmalował bardzo ponu
ry obraz kraju i teraz - wbrew swoim in
tencjom - w opinii publicznej jest za ten 
obraz odpowiedzialny. Dlatego też moż
na powiedzieć, iż te wyniki odzwiercie
dlają w dużym stopniu politykę rządu. 
Dodatkowo społeczeństwo pozbywało się 
złudzeń, gdy przypomniało sobie przedwy
borcze obietnice. To bardzo trudny wynik 
dla rządu”.

Koniec darmowych leków - oto naj
nowszy program rządu Millera, uzur
pując}/ jo^e obawp pą mianm „pzPu spdu- 

wiedliwości społecznej. W polskim wyda
niu „Newsweeka” (z 31 marca) czytamy: 
W ramach porządkowania rynku farma
ceutycznego przez Ministerstwo Zdrowia 
Znikną darmowe lekarstwa i charytatyw
ne apteki, które co roku rozdzielały 'far
maceutyki z zagranicznych darów za ok. 
50 min zł- W zgiełku bitwy o wielkie pie
niądze związane z listą leków refundowa
nych zapomniano o najbiedniejszych. Li
kwidacja darmowych leków jest tym do
tkliwsza, że ogłoszona w tym tygodniu li

sta obejmie mniej lekarstw niż dotąd. A to 
oznacza, że będziemy za leki płacić wię
cej. W efeltcie wzrośnie liczba osób, któ
rych nie stać będzie na wykupienie recep
ty. Pacjent w Polsce finansuje średnio 63% 
kosztów leków. To najwięcej w Europie. 
Leki sprowadzane do Polski w ramach 
pomocy charytatywnej dla wielu były 
szansą na leczenie. Ale już nie będą, bo 
nowe rozporządzenie zakazuje sprowadza
nia leków ze zwrotów. Zawiadomiono fran
cuskich partnerów, organizację Comite' 
Solidarité, aby przestała zbierać leki, bo 
nie będzie można przyjmować pomocy. 
Lekarze zajmujący się działalnością cha
rytatywną nie mają wątpliwości,, że rozpo
rządzenie to efekt urzędniczej nadgorli
wości i bezmyślności. „Dla was to jest 
igraszką, nam idzie o życie " mówiły żaby 
w jednej z bajek Ignacego Krasickiego do 
chłopców, którzy rzucali w nie kamienia
mi. 50 min zł darmowych leków to zaled
wie drobny ułamek farmaceutycznego ryn
ku wartego ponad 12 młd zł- Dla emery
tów i bezrobotnych stojących w kolejce 
przed apteką to jednak często sprawa 
Życia.

W Polsce toczy się ostra walka o ry
nek medialny. Rząd Millera chce 
zmienić ustawę o radiu i telewizji po to, 

aby ostatecznie przejąć telewizję pu
bliczną w swoje ręce. Ustawa uderza też 
w komercyjne media, które zamierzały 
poszerzyć swój stan posiadania drogą bu
dowania holdingów. Spośród prywatnych 
właścicieli do najbogatszych zaliczane są 
telewizyjny „Polsat” i „Agora” Michnika. 
Na koniec mamy ciekawą wiadomość do
tyczącą telewizji Niepokalanów. „Gazeta 
Polska” (z 27 marca) podaje:
Przyszłość należy do telewizji tematycz
nych. Pierwszą w Polsce jest telewizja 
„Niepokalanów II”, nadawana z satelity 
Astra. Gdy przekaz analogowy zastąpio
ny zostanie przekazem cyfrowym, znajdzie 
się miejsce nie dla pięciu czy dziesięciu, 
ale dla stu, a może nawet dwustu polskich 
stacji telewizyjnych. Polscy franciszkanie 
zawsze należeli do pionierów wykorzysty
wania nowoczesnych technik przekazu dla 
ewangelizacji. Wielka w tym zasługa św. 
Maksymiliana. Św. Maksymilian bolał 
mocno nad tym, że katolicy nie wykorzy
stywali środków przekazu jak należy i dali 
się wyprzedzić nieprzyjaciołom Kościoła, 
którzy zawładnęli prasą, a potem radiem, 
narzucając światu swoje często obojętne 
lub wrogie wobec wartoś'ci ewangelicz
nych idee. Telewizja „Niepokalanów II” 
jest telewizją ewangelizacyjną. Telewizja 
„Niepokalanów II” nie utrzymuje się ani 
Z podatku zwanego abonamentem (jak te
lewizja publiczna), ani z reklam (jak sta
cje komercyjne), a tylko z darów serca, 
czyli środków pozyskanych od swoich wi
dzów. Jedną z form wsparc ia jest wykup 
cegiełek w ramach akcji „Razem buduje
my Telewizję Niepokalanów II.

PRASOZNAWCA
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PARRAINAGES POLOGNE

Wszystko zaczęło się w 1981 roku, gdy Anne-Marie Colle- 
ville z podparyskiego Chatou pojechała do Polski, aby od
wiedzić znajomego księdza. Wprowadzenie wkrótce stanu wo

jennego spowodowało, że zaczęła wysyłać paczki do rodzin, które 
ją gościły, potem do rodzin osób internowanych.
Następowały kolejne wizyty w naszym kraju, których owocem 
były nowe adresy rodzin potrzebujących pomocy. Z czasem do 
akcji włączyły się inne osoby, które wysyłały pomoc konkret
nym rodzinom, a także francuskie media, w tym „Le Figaro 
Magazine”, publikujący apele bożonarodzeniowe w latach 1987
1990. Dzięki temu od kilku paczek rocznie pomoc rozrosła się 
aż do 700 (w sumie wysłano dotąd ponad 10 ton różnych pro
duktów), nie licząc doraźnej pomocy finansowej (500 przeka
zów rocznie).
Powoli stworzyła się sieć patronacka: rodziny francuskie brały 
pod opiekę rodziny w Polsce wymagające pomocy materialnej. 
Od 1 stycznia 1995 r. działalność ta przybrała formę stowarzy
szenia, pod duchowym protektoratem św. Brata Alberta i ks. 
Jerzego Popiełuszki.
„Zdarza się, że kończą się nasze środki materialne i nie wiem 
już, do którego świętego się zwrócić z proŚbą o znalezienie no
wych patronów - opowiada Anne-Marie Colleville. - Lecz za
wsze wtedy, gdy po ludzku nie widzę już wyjścia, wkracza opatrz
ność Boża i poprzez artykuł, którego nie oczekiwałam lub inną 
informację w mediach wprawia na nowo maszynę w ruch”. To 
„wsparcie z wysoka” jest z pewnością wypraszane przez modlą
ce się w intencji stowarzyszenia siostry albertynki z Krakowa, 
cysterski z Boulaur, karmelitanki z Chambery i Yzeron...
Obecnie Parrainages Pologne opiekuje się czterema tysiącami 
rodzin w Polsce, a 1500 innych, żyjących w ubóstwie, czeka na 
swego patrona. Są one zgłaszane przez parafie lub ośrodki po
mocy społecznej. Sytuacja każdej rodziny proszącej o pomoc 
jest weryfikowana na miejscu we współpracy z Caritas Polska. 
Dlaczego Polska, kraj kandydujący do członkostwa w Unii 

Europejskiej, nadal potrzebuje pomocy? Nie zawsze wi
dać to w wielkich ^ii^stmłi, alc na prowincji, w tzw. Polsce B, 
skąd pochodzi 80% próśb o wsparcie, biedni stają się coraz bar
dziej biedni. Zatrważające bezrobocie w niektórych regionach, 
zwłaszcza na terenach dawnych PGR-ów; utrudniony dostęp do 
leczenia, gdyż darmowośC opieki zdrowotnej faktycznie stała 
się fikcją; kłopoty z płaceniem czynszów i właściwym odżywia
niem się przez osoby starsze, rodziny wielodzietne, matki sa
motnie wychowujące dzieci, rodziny z osobami chorymi i nie
pełnosprawnymi - wszystko to sprawia, że udzielana od ponad 
20 lat pomoc jest nadal konieczna!
Działalność Parrainages Pologne można wesprzeć na dwa spo
soby: przez objęcie patronatu nad rodziną w Polsce lub przez 
doraźną pomoc finansową dla oczekujących na taki patronat. 
Polega on na wysyłce przez francuską rodzinę paczek z żywno
ścią, ubraniem, artykułami higienicznymi, lekarstwami itp. lub 
też wsparcia finansowego. Pomoc jest bezpośrednia - paczki są 
dostarczane pod wskazany adres przez prywatnych przewoźni
ków, międzynarodowe przekazy pocztowe zaś' - przez listono
szy. Jednocześnie przez wymianę listów tworzą się więzy przy
jaźni. Zarówno paczki, jak i listy stanowią dla polskich rodzin 
zapewnienie, że w swoim trudnym położeniu nie są zupełnie 
zapomniane.

Jeśli ktoś chciałby włączyć się w działalność stowarzyszenia i 
objąć opieką-patronatem polską rodzinę, może uzyskać wszel
kie potrzebne informacje (nazwisko i adres rodziny z opisem 
warunków jej życia, adres przewoźnika paczek, który odbie
ra je w 124 punktach w całej Francji, list po polsku, który 
można dołączyć do pierwszej' przesyłki itp.) u pani Anne-Ma
rie Colleville (14, rue Sentier - 78400 Chatou, 
tel. 01 30 53 11 88, fax 01 30 53 71 35).

opr. Paweł Bieliński

I ŚWIATOWY ZJAZD GDAŃSZCZAN

W' dniach 24-26 maja 2002 roku odbędzie się I Światowy 
Zjazd Gdańszczan. •

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej do miasta 
nad Motławą zaproszeni są 
wszyscy poczuwający się 
do wspólnoty z Gdań
skiem jego dawni miesz
kańcy, rozproszeni po ca
łym s'wiecie oraz ci, którzy 
- choć się tam nie urodzili 
-są z nim emocjonalnie 
związani.
Impreza ma na celu ukaza
nie wielonarodowej trady
cji historycznego Gdań
ska, który przez wiele stu
leci był tworem wieloet
nicznym, budowanym nie 
tylko przez Polaków i 
Niemców, ale także Holen
drów, Szkotów, Anglików 
i Żydów. Spotkanie daw
nych i obecnych gdańsz
czan ma przyczynić się do budowania, w oparciu o tradycję, wi
zerunku współczesnego Gdańska jako miejsca silnie zakorze
nionego w dziejach Europy oraz do jego promocji w świecie jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Zjazd zainauguruje obchody Święta Gdańska, które odtąd mają 
przypadać corocznie w dniu 25 maja. Termin ten został wybra
ny nieprzypadkowo, gdyż właś'nie w tym dniu, w roku 1457, 
król Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu liczne przywileje, w 
tym prawo do używania w herbie korony królewskiej. Był to 
wyraz uznania polskiego władcy za ogromne zasługi gdańszczan 
w wojnie w Krzyżakami.
Przez dwa pierwsze dni zjazdu trwać będzie w Teatrze Wybrze
że konferencja „Dzieje wielonarodowościowego Gdańska - toż
samość, historia i trwanie”. Najpierw spotkają się historycy, by 
dyskutować nad fenomenem Gdańska, przez wieki spełniające
go rolę tygla, w którym stopiły się różne narodowości, kultury i 
religie, owocując pomyś'lnoś'cią gospodarczą i rosnącym znacze
niem poś'ród miast portowych tej części Europy. Następnie so
cjologowie przedstawią obraz społeczności gdańskiej współcze
śnie. Podjęta też będzie dyskusja nad ideą małej ojczyzny wobec 
tendencji globalizacyjnych.
Ważnym wydarzeniem będzie odsłonięcie przy kościele Bożego 
Ciała „Cmentarza nieistniejących cmentarzy”, pomnika-cmen- 
tarza upamiętniającego wszystkie dawne nekropolie gdańskie, 
których przed II wojną światową było ponad trzysta. WiększośC 
z nich została zrównana z ziemią. Ci, którzy będą chcieli oddać 
hołd swym zmarłym krewnym na nich pochowanym, będą mo
gli to uczynić właś'nie na „Cmentarzu nieistniejących cmenta
rzy”.
Przewidziano także przegląd filmów, których fabuła osnuta jest 
wokół Gdańska bądź miasto pełni dla niej rolę tła. Odbędą się 
również: liczne koncerty, jarmark, parada historyczna będąca 
prezentacją historii miasta na przestrzeni wieków, inscenizacja 
historyczna „Nadanie przywilejów handlowych oraz nowego 
herbu z koroną królewską dla Gdańska”, nabożeństwo ekume
niczne w bazylice mariackiej. Gdańszczanie zgromadzeni na Tar
gu Węglowym będą też pozować do wspólnego zdjęcia.
Preludium do zjazdu stanowić będą obchody 775-lecia obecno
ści w Gdańsku zakonu dominikanów. Sprowadził ich tam w 1227 
roku książę gdański Świętopełk.
Szczegółowe informacje na temat zjazdu można uzyskać w Urzę
dzie Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 
Gdańsk, tel. 0048 (58) 302 20 61, fax 0048 (58) 302 39 41, e
mail: umg@gdansk.gda.pl., http://www.gdansk.gda.pl., http:// 
roots.gdansk.gda.pl.

(EB.)
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W TROSCE O DUCHOWOŚĆ POLONII I POLAKÓW 
SPOTKANIE POLSKIEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ EUROPY ZACHODNIEJ

W dniach 23-24 lutego w „Co ncordii”, 
ośrodku Polskiej Misji Katolickiej 
w Niemczech, odbyło się Spotkanie 

PRDEZ. Jego tematem przewodnim było 
istnienie i działalność Parafialnych Rad 
Duszpasterskich w krajach Europy Za
chodniej, a punktem wyjścia referat abp. 
Szczepana Wesołego po
święcony refleksji nad du
chowością (tożsamością) 
Polonii. Wychodząc od py
tań, czy taka duchowość ist
nieje i czy można ją okre
ślić, Referent wyjaśnił, że 
sama nazwa „duchowość” 
to przeżywanie łączności z 
Bogiem, przeżywanie po
słannictwa ewangelicznego 
w życiu osobistym, aby 
osiągnąć życie wieczne. 
Wyraża się ono na płasz
czyźnie życia sakramental
nego, w modlitwie i litur
gicznie, czyli na płaszczyź
nie duchowej. Człowiek jed
nak nie jest tylko duchem, 
lecz także i ciałem. Ducho
wość zatem uzewnętrznia 
się, co bardzo pomaga w jej 
afirmacji i rozwoju. Tak po- 
wstaje obrzędowość: ze
wnętrzne obrzędy wyrażają
ce wewnętrzne przeżycia osób. 
Charakteryzując tę duchowość papież Jan 
Paweł II w liście „Novo millennio ineun- 
te” napisał, że nasze chrześcijaństwo jest 
religią ugruntowaną w historii. Człowiek 
przyjmuje je przyjmując Chrystusa, anga
żując się dla Niego. Tak staje się chrześci
janinem, a posłannictwo Mistrza z Naza
retu daje początek i treść jego wierze. 
Dokonuje się to w kontekście historii, któ
rej uwarunkowania określają jego ducho
wość, wpływają na nią, choć sama istota 
pozostaje niezmienna, np. reguła benedyk
tyńska, która ostała się wśród bardzo 
zmiennych dziejów. Zachowanie św. Fran
ciszka było zrozumiałe w kontekście wy
darzeń historycznych, jakich był autorem 
czy świadkiem.
Istnieją różnice między duchowością mło
dych a duchowością starszego pokolenia. 
Młodzi chcą być w masie, chcą być ra
zem, masa na nich oddziałuje, poddają się 
jej, choć z drugiej strony poszukują ma
łych grup i cenią je. W modlitwie mło
dych przeważają modlitwy i pies'ni chwa
ły, przy akompaniamencie gitary. W nich 
wyrażają się i reagują całym ciałem. Jest 
to duchowość pneumoęentryczna. Ducho
wość starszych zorientowana jest bardziej 
na Matkę Bożą. Jest to typowy rys naszej 
duchowości, związany z warunkami w ja

kich żyliśmy, z wydarzeniami XIX wieku, 
z okresu rozbiorów. Wrogowie Polski byli 
jednocześnie wrogami Kościoła katolic
kiego, zatem wysiłki narodowościowo- 
wyzwoleńcze sprzęgały się z religią, a je
dynym łącznikiem wszystkich „podzielo
nych” Polaków był Kościół. Dlatego min.

Niemcy, po ataku na Polskę, ograniczyli i 
niszczyli najpierw kadrę profesorów i 
księży. Tę rolę Kościół odgrywał także i 
po wyzwoleniu, w czasach współcze
snych.
Jakie są elementy duchowości polskiej?
1. „Widowiskowość” obrzędów: procesje, 
peregrynacje Obrazu Matki Bożej (choć 
szła ona w parze z głębszym przeżyciem), 
groby na Wielką Sobotę (to nie tylko prze
chowanie Chrystusa, to rzeczywistość).
2. Pielgrzymki; wyrosły we Francji, po 
objawieniach w La Salette i w Lourdes. 
W Polsce przyjęły się bardzo szybko. Po
wstało wiele miejsc pielgrzymkowych, 
choć szło się zawsze do Matki Bożej Kró
lowej Korony Polskiej (stąd nasza Maryj
ność).
3. Nabożeństwa majowe; przyszły z Fran
cji. Ludzie pod zaborami zbierali się przy 
kapliczkach i modlili się manifestując swo
ją wiarę i polskość.
4. Nabożeństwa do Męki Pańskiej. Droga 
krzyżowa wywodzi się od św. Franciszka, 
ale Gorzkie żale są wynikiem czysto pol
skiej duchowości; dzięki niej powstawały 
świątki (Chrystus frasobliwy) czy nastę
pował rozwój Kalwarii i pielgrzymek do 
Kalwarii, zwłaszcza XIX w. (w Brazylii 
szóste pokolenie Polaków przychodzi jesz
cze na Gorzkie żale).

5. Świętowanie roccnic naroodwych przz- 
żywane było zawsze w oprawie religijnej. 
Rezultatem tego był m.in. zarzut, zgłoszo
ny na Watykanie, że jesteśmy narodowo- 
religijni, gdy obchodziliśmy rocznice od
zyskania Ziem Zachodnich w kościołach 
parafialnych. Dekoracje ornatów były ty
powo polskie. Dziś te zarzuty powtarzają 
się, a niektórzy twierdzą, że jesteśmy zbyt 
płytcy. Odrzucenie jednak takiej oprawy 
na Zachodzie nie powiodło się i po znie
sieniu jej wszystko znikło. Oprawa to gle
ba.
Pozytywną syntezę religijności z naszą 
narodową tradycją wypracował sługa Boży, 
kandydat na ołtarze, ks. Franciszek Blach

nicki, który włączył pielgrzym
ki i cały polski rys Maryjny w 
formację religijną dzieci i mło
dzieży.

Uczestnicy spotkania podzię
kowali Księdzu Arcybisku
powi za refe-ae i włącwiąie mio- 

dzieży do tematu o duchowości 
polonijnej. Jest ona bardzo moc
no zależna od tradycji rodzin
nej, choć zdaniem niektórych 
należałoby unikać nacjonali
stycznego czy narodowego pro
filu, którego młodzi, wyrośli we 
Francji, już nie rozumieją. Zda
niem duszpasterzy zauważa się 
też tendencje do ograniczenia 
polskiego duszpasterstwa. Dla 
niektórych duchowość polska 
jest rachunkiem sumienia, więc 
jej nie akceptują, a pojęcie Po- 
lak-katolik, powstałe w warun
kach zaborów, dziś nie jest do 
przyjęcia. Od nas zależy, jak go 
przedstawiamy, by je mogli 

przyjąć. To, co robimy, róbmy dla dobra 
naszego duszpasterstwa, by nas nie zasy
milowano. Trudno się wstydzić, że jest się 
Polakiem z wyboru.
Dalsza część zjazdu poświęcona była Ra
dom Duszpasterskim. Powstały one, by 
radzić i działać, by duszpasterstwo polskie 
istniało i rozwijało się. Stara emigracja 
wymiera. Młodzież dąży do asymilacji. 
Istniejące organizacje wykruszają się. 
Potrzeba zatem grup, które mogłyby być 
wsparciem ze strony ludzi świeckich dla 
polskiego duszpasterstwa. Formy nie są 
wartością absolutną, nie ma co ich się kur
czowo trzymać, choć nie ma co się ich też 
wstydzić. Musimy szukać nowych, które 
odpowiadają młodym. W sprawozdaniach 
z działalności Rad Duszpasterskich w po
szczególnych krajach Europy przedsta
wiano miejscami sprzecznie ich aktyw
ność, zależną od duchownych i świeckich. 
Ich tworzenie czy działalność dokonuje się 
dzisiaj w kontekście wejścia do Europy, 
stąd pytanie co my, jako Rada Europy, 
możemy Europie zaoferować. Co Kościół 
polski może zrobić dla Europy? Duszpa
sterstwo polskie w Europie jest częścią tej 
Europy i chcemy nią być. Daliśmy jej kil
kuset księży: 600 w Niemczech, 100 w 
Szwajcarii, 300 we Francji. Jako Kościół 
polski będziemy w Europie dotąd, dokąd 
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będą nas potrzebowali. Nasza postawa jest 
służebna. Kościół lokalny na tym nie tra
ci. Duszpasterstwo emigracyjne bowiem 
nie jest tylko kwestią nieznajomości języ
ka. Ludzie nie mają trudności językowych, 
a chcą mieć duszpasterstwo polskie. Oni 
się czują Polakami i modlą się po polsku. 
Stąd problem duchowości polskiej. Fran
cja utraciła klasę robotniczą. Polski Ko
ściół umiał ją zatrzymać. Dziś odradza ją 
we Francji młodzież. Kardynał Hume 
mówił, że Polacy są pragmatyczni, dzięki 
nim bowiem ma bez wysiłku 79 parafii i 
100 księży, którzy nic nie kosztują, a dla 
nich pracują.

dalszej części wysłuchaliśmy rela- 
WW cji z Kongresu Akcji Katolickiej w 

Polsce, w którym uczestniczyło ponad 
1000 delegatów. Obrady były nastawione 
na przedstawienie i poznanie sytuacji Ko
ścioła w roku 2001. Świat polski dziś moc
no zmienia się, czego musimy być świa
domi. Referat bp. Stanisława Wielgusa pre
zentował niezmienność praw Kościoła w 
szybko zmieniającym się świecie. Po
przedni Kongres obywał się w diecezji 
przemyskiej. Tematami były: rodzina, 
młodzież, polityka, kultura. Spotkania od
bywały się w różnych miastach. Dziś Ak
cja Katolicka liczy w Polsce 35 000 czło
nów (przed wojną było 750 000) i jest to 
najpoważniejsza organizacja obok kół ró
żańcowych. Do spotkania przygotowywa
no się przez wielką modlitwę. Uczestnicy 
mogli wysłuchać wielu świadectw, m.in. 
świadectwa Stefana Stuligrosza.
Z kolei złożono sprawozdanie z Kongresu 
Światowej Unii Organizacji Kobiecych, 
który odbył się w Rzymie. Unia skupia 
obecnie 70 milionów kobiet. Tematem

SALONY LEGENDRE OCZEKUJĄ GOS'CI

(4 marca, w budynku należącym do SPK, 
a w ydzieróaw iony m na 20 lat Stowarzy
szeniu „Concorde”, działającemu przy Pol

skiej Misji Katolickiej we Francji, odbyło 

się uroczyste przekazanie do użytku pięk
nie odrestaurowanego pierwszego piętra, 
stanowiącego część pomieszczeń nazwa

była prorocza misja kobiety w świecie. 
Przybyło ok. 600 kobiet. Delegacja z An
glii przedstawiła petycję o uznanie chrze
ścijańskich organizacji w świecie muzuł
mańskim. Kim jest prorok? Dziś jest to 
osoba, która wie komu służy i dlaczego 
przeciwstawia się złu. Przyjęto 15 rezolu
cji, w tym polską odnosząca się do rodzi
ny. (W zapisie europejskim nie jest to już 
rodzina, a związek osób.) Pięknie zapre
zentował się młody Koś'ciół z Afryki. De
legacje przyjechały ze swymi kapelanami. 
Dużo mówiło się o polskim kapłanie, pol
skich siostrach (Murzynki mówiły po pol
sku). „Tyle dobrego o polskim kapłanie ja 
nie słyszałam nawet we własnej parafii”. 
Polska została wprowadzona do Kongre
su po raz pierwszy, ma jeden mandat 
(Niemki mają 9 mandatów). Wyraźnie 
widać lęk przed „wpływem Stolicy Apo
stolskiej”. Dekorację stanowiła wystawa 
fotografii kobiet, które miały prorocze 
wizje: Polska przywiozła św. Jadwigę Kró
lowa, Polonia - Marię Siedliską.
WMł zakończeniu Ks. Arcybiskup pod- 
▼V sumował ubiegłoroczny Zjazd Polo

nii zorganizowany przez Wspólnotę 
Polską, który stanowił kontynuację tego, 
co było przed wojną. Wspólnota Polska w 
doborze uczestników oparła się o klucz 
organizacji, choć częś'ć z nich jest tylko 
fasadą. Plusem było to, że można było 
zobaczyć, że Polacy mieszkają i w Bułga
rii, i w Kazachstanie. Negatywem, że je
steśmy w momencie przejścia pokolenio
wego. W najnowszej historii pojęcie „na
ród” nie istniało, istniało dobro partii. Dziś 
tworzy się struktury, które nie mają opar
cia w rzeczywistości; nie mówiono, co my 
mamy zrobić, mówiono co wspólnota ma 

nych „Salony Legendre”. Wysiłek Stowa
rzyszenia „Concorde” oraz innych polskich 
organizacji we Francji uczestniczących w 
tym ważnym przedsięwzięciu jest impo
nujący. Na parterze od połowy grudnia 
funkcjonuje elegancka restauracja „Krako- 
wia”, której nowoczesne wyposażenie w 

zrobić. Jeżeli Polska się ostała, to dzięki 
rodzinie, patriotyzmowi, one są dobrem, 
dla którego się cztowiek poświęca. Nie 
było pojęcia, że „naród” jest wartością, dla 
której się poś'więca. Wspólnota sformuło
wała wnioski, które zostały na papierze, 
choć przyznać należy, że Zjazd był bar
dzo dobrze przygotowany. Problemem jest 
to, że cały wysiłek został zawieszony w 
próżni. „Do wartości poruszonych przeze 
mnie nikt nie wracał”. Tworzy się co praw
da przedstawicielstwo niezależne od 
struktur - Europejska Unia Wspólnot Po
lonijnych, Kongres Polonii Amerykań
skiej, Kanadyjskiej i Australijskiej, po
dobnie Unia w Ameryce Południowej. 
Wszędzie jednak dostrzega się brak pa
triotyzmu, stąd brak poświęcenia; nie wi
dzi się duszpasterstwa, o którym wszyscy 
wiedzą, choć tego jawnie nie mówią. Z or
ganizacjami musimy współpracować, choć 
należy położyć akcent na duszpasterstwo. 
Organizacje są fasadowe. Przez 40 lat były 
wysiłki, żeby wejść do duszpasterstwa i 
to duszpasterstwo zinstrumentalizować. 
Dziś trochę się zmieniło. Jak dziś stanąć 
wobec tego problemu? To pytanie pozo
stawiam otwartym, do naszych dyskusji w 
Radach Duszpasterskich i poprzez Rady, 
mając nadzieję, że powstaną w każdej pa
rafii i będą żywym organizmem zatroska
nym o dobro Polonii, Polaków i Koś'cioła 
polskiego. Poprzez jego struktury i pre
zentowane wartości będziemy mogli ubo
gacać Kościoły i wspólnoty, do których 
przez miejsce zamieszkania należymy.

Ks. dr Tadeusz Śmiech

pełni odpowiada wszelkim wymogom hi
gieny i bezpieczeństwa. Prace renowacyj
ne, przeprowadzone partiami na przestrze
ni kilkunastu miesięcy, umożliwiły zakoń
czenie ostatecznych „zabiegów kosmetycz
nych” w terminie.

Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19
LEGENDRE OCZEKUJE GOŚCI

Salon Legendre na pierwszym piętrze przeznaczony jest na ze
brania, koncerty, debaty w gronie nie przekraczającym 80 osób. 
Stylowe, lecz niepretensjonalne wnętrze można wykorzystać na 
organizowanie koktajli, niewielkich przyjęć w gronie rodzinnym 
lub profesjonalnym. Organizatorzy chętnie służą dobrą radą w 
przygotowaniu wielorakich imprez.
Na uroczystą inaugurację Salonu przybył prezes Stowarzysze
nia Polskich Kombatantów we Francji ks. inf. Witold Kiedrow- 
ski, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. prał. Stani
sław Jeż, wiceprezes SPK Jean Kukuryka, członek Zarządu SPK
- Koło Paryż Danuta Nowakowska, prezes Stowarzyszenia „Con
corde” Chrystian Poniński, dyrektor szkoły „Nazareth” Krysty
na Sadowska-Orłowicz, a także Viridiana Rey, Henryk Rogow
ski, Jakub Teper oraz liczni rodacy działający w rozmaitych pol
skich stowarzyszeniach rozsianych na terenie Francji. Polskie 
placówki dyplomatyczne reprezentowali: minister pełnomocny 
Sławomir Cz.arlewski z 
ambasady RP oraz kon
sul generalny RP w Pa
ryżu Wojciech Szczę
sny Kaczmarek (fot.).
Na zaproszenie organi
zatorów odpowiedzieli 
również goście francu
scy, m.in. Didier Riche
- dyrektor Associe The- 
value System, Jeannine 
d’Orlando z merostwa

XVII dzielnicy Paryża, Armandeh - dyrektor Quick Photo, Fran
cine Jacqueier - dyrektor Lee Hect Harrison, Jean-Loup Chalu- 
leau - nadkomisarz XVII dzielnicy stolicy Francji.
Bufet został zorganizowany przez żyranta Salonu Legendre i 
„Krakowii” Oliviera Berte. Właściciel firmy L’Art des Sens - 
Nizzengarten w ramach działalności promocyjnej zaprosił 
wszystkich obecnych do konsumpcji swoich znakomitych i wy
rafinowanych produktów. Szampana ofiarowała na tę szczegól
ną okazję firma Jackowiak-Rondeau z Pargny-les-Reims. Sub
telny smak musującego „Champagne - Premier Cru” doskonale 
pasował do egzotycznych kanapek Nizzengartena. Na firmowych 
etykietkach producent umieścił wizerunek polskiego orła w ko
ronie. P. Jackowiak, którego ojciec był Polakiem, w ten sposób 
podkreśla swoje związki z ojczyzną swych przodków i szacu
nek dla niej. Uroczystość przygotowana z wielką wprawą przez 
Oliviera Berte miała na celu nie tylko spotkanie towarzyskie, 
lecz również promocję handlową odrestaurowanych pomiesz
czeń wśród ewentualnych klientów poszukujących niewielkich 
lokali o wyszukanym stylu. Miejmy nadzieję, że działalność Sto
warzyszenia „Concorde” nabierze nowej dynamiki, wykorzy
stując wszystkie dostępne s'rodki nowoczesnej komunikacji i 
marketingu.
PS Prace renowacyjne budynku SPK są kontynuowane. Pozo
stało jeszcze wiele do zrobienia i dlatego niezbędne jest zaan
gażowanie naszych Rodaków, aby Dom SPK, dzięki ich ofiarom 
mógł istnieć i funkcjonować, kontynuując wieloraką działalność 
łączącą Polaków i Francuzów'.

Tekst i zdjęcia 
Zbigniew Rolski

BISKUPI ROSYJSCY W LOURDES

26 lutego przybyli z jednodniową wizytą do Lourdes trzej bi
skupi rosyjscy, którzy dwa tygodnie temu, 11 lutego, w samą

Abp Tadeusz Konsdrusiewicz i bp Jozef Werth

uroczystość Matki Bożej z Lourdes, zostali mianowani przez pa
pieża Jana Pawła II ordynariuszami nowo utworzonych diece
zji: abp Tadeusz Kondrusiewicz - ordynariuszem archidiecezji 
Matki Bożej w Moskwie; bp Józef Werth - ordynariuszem die
cezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku i bp Klemens 
Pickel - ordynariuszem diecezji św. Klemensa w Saratowie. W 
pielgrzymce nie mógł uczestniczyć bp Jerzy Mazur - ordyna
riusz diecezji św. Józefa w Irkucku.
Ze względu na pilne i niezwykle ważne obowiązki ich pobyt w 
słynnym sanktuarium maryjnym był bardzo krótki, ale jedno
cześnie bardzo intensywny. Prawdziwy maraton pielgrzymi roz
począł się Mszą św. w Grocie Massabielskiej, odprawianej w ję
zyku rosyjskim. Po Ewangelii abp Kondrusiewicz wygłosił po 
angielsku długie kazapie, w którym przedstawił historię, sięga
jącą XII wieku, i obecną sytuację Kościoła katolickiego na tle 
zachodzących zmian ustrojowych w Rosji. Przed rewolucją die
cezje w Petersburgu i Saratowie liczyły 350 parafii i 800 tys. 

wiernych. Po prześla
dowaniach w latach 
trzydziestych zostały 
tylko dwie parafie: św. 
Ludwika w Moskwie i

Matki Bożej z Lour
des w Leningradzie. 
Obecnie jest 212 
parafii obsługiwa
nych przez 270 ka
płanów. Najmniej
sza z utworzonych 
diecezji, św. Kle
mensa w Saratowie, 
jest trzy razy więk
sza niż cała Francja. 
Ws'ród licznych
problemów na czo
ło wysuwa się brak 
kościołów, na przy
kład w Moskwie, w 
dwóch świątyniach, 
w niedzielę z ko

nieczności odprawia 
się 27 Mszy św.
Po zwiedzeniu sanktuarium, zwłaszcza monumentalnej bazyli
ki św. Piusa X mogącej pomieścić 25 tys. wiernych, nastąpiło 
oficjalne przyjęcie, w imieniu Episkopatu Francji, w rezydencji 
miejscowego ordynariusza bp. Jacquesa Perrier, który przy oka
zji zaprosił ich na jesienną Konferencję Biskupów w Lourdes. 
Po spotkaniu z dziennikarzami, którym grzecznie, ale i z humo
rem odpowiadali na pytania, Goście z dalekiej Rosji odmówili 
Różaniec i odbyli Drogę Krzyżową, po której złożyli jeszcze 
dwugodzinną przyjacielską wizytę w Domu Polskiej Misji Ka
tolickiej „Bellevue”.
Pielgrzymka biskupów rosyjskich do Lourdes miała charakter 
prywatny i czysto religijny: podziękowanie Matce Bożej za utwo
rzenie nowych diecezji i prośba o Jej szczególną opiekę dla Ko
ścioła katolickiego w Rosji.

Ks. Jan Robakowski
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15 - 21. 04. 2002
PONIEDZIAŁEK 15.04.2002

600 Kawa czy herbata 730 Od A do Z 745 Kawa 
czy herbata 800 Wiadomości 812 Pogoda 815 
Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - serial 
850 Czas na antyki: Porcelana 910 Język filmu 
925 Katalog zabytków: Kołobrzeg 955 Małe oj
czyzny 1030 Od przedszkola do Opola 1100 Psi 
świat - dla dzieci 113° Klan - serial 12°0 Wiado
mości 1210 Biografie: Teodor Parnicki 1305 Ro
dzina Połanieckich - serial 1425 Ze sztuką na ty 
1500 Wiadomości 15’5 Czas na antyki: Porcela
na 1535 Język filmu 1550 Katalog zabytków: Ko
łobrzeg 16°° Panorama 162’ Pogoda 1630 U sie
bie 17°° Teleexpress 1720 Gość Jedynki 1730 
Szkoła na wesoło - dla dzieci 1800 Psi świat - 
dla dzieci 1830 Panorama 1850 Klan - serial 1915 
Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1957 
Sport 20“1 Sportowy tydzień 2100 Rodzina Po
łanieckich - serial 22*0 Sprawa dla reportera 
2250 Ze sztuką na ty 2345 Monitor O05 Sportowy 
flesz O’ Rycerze i rabusie - serial 1™ Ojczy- 
zna-polszczyzna 1’5 Przygód kilka wróbla Cwir- 
ka 1ło Wiadomości 155 Sportowy flesz 200 Klan 
- serial 230 Rodzina Połanieckich - serial 350 
Serce z węgla - serial 420 Dziennik tv J. Fedo
rowicza 430 Program krajoznawczy 4M Sporto
wy tydzień 540 U siebie

WTOREK 16.04.2002
600 Kawa czy herbata 730 Gość Jedynki 7"5 
Kawa czy herbata 800 Wiadomości 812 Pogoda 
8’ Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - se
rial 850 Studnia - magazyn folkowy 935 Podróże 
kulinarne 1000 Gwiazdozbiór polskiego sportu 
1030 Zgadnij odpowiedz - dla dzieci 1035 Przy
gody Rozbójnika Rumcajsa 1040 Nie tylko dino
zaury - dla dzieci 1100 Tajemnica Sagali - serial 
1’30 Klan - serial 1200 Wiadomości 1215 Sporto
wy tydzień 131S Plebania - serial 1345 Szansa 
na sukces 1440 Ojczyzna-polszczyzna 1500 Wia
domości 15w Portret Sarmacki - film dok. 1535 
Eurofolk - Sanok 1600 Panorama 162’ Pogoda 
1630 Raj - magazyn katolicki 17M Teleexpress 
1720 Gość Jedynki 1730 Zgadnij odpowiedz - dla 
dzieci 1735 Przygody Rozbójnika Rumcajsa 1740 
Nie tylko dinozaury - dla dzieci 1800 Tajemnica 
Sagali - serial 1830 Panorama 1850 Klan - serial 
19’5 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogo
da 1957 Sport 2000 Marszałek Piłsudski - serial 
2’00 Plebania - serial 2130 A wszystko to... bo 
ciebie kocham - Ich Troje 2230 Forum 23’ 997 - 
magazyn kryminalny 2345 Monitor O05 Sporto
wy flesz Ow Lista przebojów O40 Tylko Kaśka 1 ’ 
Reksio ’30 Wiadomości 155 Sportowy flesz 200 
Klan - serial 225 Plebania - serial 250 Hydroza- 
gadka - film fab. 400 Gwiazdozbiór polskiego 
sportu 430 Marszałek Piłsudski - serial 53'0 997 - 
magazyn kryminalny

ŚRODA 17.04.2002
600 Kawa czy herbata 7^ Gość Jedynki 74= 
Kawa czy herbata 800 Wiadomości 812 Pogoda 
8’ Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - se
rial 850 Dobre książki - magazyn 920 Przyrodni
cy 940 Forum 1030 Drzwi do lasu - dla dzieci 
1’00 Trzy misie - dla dzieci 1’30 Klan - serial 
1200 Wiadomości 1215 Marszałek Piłsudski - 
serial 13’5 Dwa żebra Adama - komedia 1500

Wiadomości 1510 Dobre książki - magazyn 1540 
Przyrodnicy I600 Panorama 162i Pogoda 163o 
Program dla młodych widzów 1700 Teleexpress 
172o Gość Jedynki 1730 Drzwi do lasu - dla dzieci 
1800 t rzy misie - dla dzieci 1830 Panorama 1850 
Klan - serial 19’5 Dobranocka 1930 Wiadomo
ści 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 Wieści polonij
ne 20’5 Skarbiec - magazyn 2040 Polskie smaki 
2100 Dwa żebra Adama - komedia 2300 Ktokol
wiek widział, ktokolwiek wie 2345 Monitor O05 
Sportowy flesz O’1 Big Beat - Platynowy koncert 
O40 Karino - serial 115 Kocur Wawrzyniec i Przy
jaciele 130 Wiadomości 155 Sportowy flesz 200 
Klan - serial 430 Wieści polonijne 445 Skarbiec - 
magazyn 5’ Polskie smaki

CZWARTEK 18.04.2002
600 Kawa czy herbata 730 Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 800 Wiadomości 8’2 Pogoda 
8’5 Krakowskie Przedmieście 27 825 Złotopol
scy - serial 850 Sekrety zdrowia 915 Kwadrans 
na kawę 9°0 Literatura Polska 945 Ktokolwiek 
widział, ktokolwiek wie 1030 Zgadnij odpowiedz
- dla dzieci 1035 Przygody Rozbójnika Rumcaj
sa 1040 Tęczowa bajeczka 1050 Kolorowe nutki
- dla dzieci 1100 Tropiciele gwiazd - serial 11M 
Złotopolscy - serial 1200 Wiadomości 12’5 Wie
ści polonijne 1230 Skarbiec - magazyn 1255 p0|. 
skie smaki 13’5 Teatr na wesoło 1420 Program 
rozrywkowy 1500 Wiadomości 15’ Sekrety zdro
wia 1535 Kwadrans na kawę 1550 Literatura 
Polska 1600 Panorama 162’ Pogoda 1630 Nie 
tylko dla komandosów 1700 Teleexpress 1720 
Gość Jedynki 1730 Przygody dzielnego Sylka- 
na - serial 1800 Tropiciele gwiazd - serial 1830 
Panorama 1850 Złotopolscy - serial 19’5 Dobra
nocka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 
2000 Forum Polonijne 2100 Teatr na wesoło: 
Druga pułapka miłości 2205 Rafał Kwiatkowski 
gra Czajkowskiego 2300 Tygodnik polityczny Je
dynki 2345 Monitor O05 Sportowy flesz 0’0 Euro
express 025 Pegaz - magazyn kulturalny 050 
Przygody dzielnego Svlvana - serial 1’5 Film pod 
strasznym tytułem ’3° Wiadomości 155 Sporto
wy flesz 200 Złotopolscy - serial 2’ Teatr na we
soło: Druga pułapka miłości 335 Festiwal Mu
zyczny - Łańcut '99 430 Forum Polonijne 530 Nie 
tylko dla komandosów

PIĄTEK 19.04.2002
600 Kawa czy herbata 730 Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 800 Wiadomości 8’2 Pogoda 
815 Krakowskie Przedmieście 27 825 Złotopol
scy - serial 850 Mistrzowie: Profesor A. Rumiń
ska 910 Z lamusa techniki: Droga światła 920 
Parnas Literacki: Jan Długosz 935 Tygodnik 
polityczny Jedynki 1030 Budzik - dla dzieci 1100 
Hrabia Kaczula - dla dzieci 1’30 Złotopolscy - 
serial 1200 Wiadomości 12’5 Forum Polonijne 
13’5 Więzy krwi - serial 1400 Hity satelity 14’5 
Wieczór z Jagielskim 1500 Wiadomości 15’5 
Mistrzowie: Profesor A. Rumińska 1535 Z lamu
sa techniki: Droga światła 1545 Parnas Literac
ki: Jan Długosz 1600 Panorama 1618 Pogoda 
1630 Pegaz - magazyn kulturalny 1700 Tele
express 1720 Gość Jedyn
ki 1730 Hity satelity 1745 Nie 
tylko o... 1800 Hrabia Ka
czula - dla dzieci 1830 Pa
norama 1850 Złotopolscy - 
serial 19’5 Dobranocka 
1930 Wiadomości 1955 Po
goda 1957 Sport 2000 Wie-

ści polonijne 20’’ Program krajoznawczy 2040 
Mówi się - poradnik 21°° Więzy krwi - serial 2145 
Nie tylko o... 2200 Benefis Katarzyny Gaertner 
23M Porozmawiajmy O00 Monitor 02° Sportowy 
flesz O25 Hity satelity O4o Od przedszkola do 
Opola 1’5 Miś Uszatek 13® Wiadomości 155 
Sportowy flesz 200 Złotopolscy - serial 23o Wię
zy krwi - serial 31S Nie tylko o... 330 Lista prze
bojów 400 Kawaleria powietrzna - serial dok. 430 
Wieści polonijne 445 Program krajoznawczy 505 
Mówi się - poradnik 530 Podróże kulinarne

SOBOTA 20.04.2002
600 Na dobre i na złe - serial 700 Echa tygodnia 
730 Pegaz - magazyn kulturalny 800 Wiadomo
ści 8’0 Centrum czyli pogranicze - reportaż 835 
Konie w malarstwie i grafice 840 ziarno - pro
gram katolicki 9’0 Zabawy językiem polskim 945 
Pandora i Platon - serial 10’5 Ich Afryka - re
portaż 1045 Wieści polonijne 1’00 Program kra
joznawczy 1120 Mówi się - poradnik 1’45 Klan 
(3) - serial 1300 Wiadomości 13’5 Kariera Niko
dema Dyzmy - serial 14’ Od przedszkola do 
Opola 15” Podróże kulinarne 1535 Wojna do
mowa - serial 1625 Ich Afryka - reportaż 1700 
Teleexpress 1720 Gość Jedynki 1734 Na dobre i 
na złe - serial 1822 Pogoda 1830 Panorama 1850 
Program krajoznawczy 19’5 Dobranocka 1930 
Wiadomości 1950 Pogoda 1953 Sport 2000 Ka
riera Nikodema Dyzmy - serial 2100 Złote prze
boje: Maryla Rodowicz 2200 Wieczór z Jagiel
skim 2240 Herbatka u Tadka 2335 Co Pani na 
to? 005 Nie tylko o... O2o Na dobre i na złe - se
rial 11s Przygody Misia Colargola ^Wiadomo
ści 150 Pogoda ’52 Sport 200 Klan (3) - serial 3’5 
Hity satelity 330 Kariera Nikodema Dyzmy - se
rial 430 Herbatka u Tadka 525 Ich Afryka - repor
taż 555 Co Pani na to?

NIEDZIELA 21.04.2002
625 m jak miłość - serial 7'° Słowo na niedzielę 
715 Zespół Pieśni i Tańca Pogórzanie 730 Ukry
te pod suknią - reportaż 745 Biografie 845 Oj
czyzna-polszczyzna 915 Niedzielne muzykowa
nie: Arcydzieła kameralistyki 950 Gość Jedynki 
1000 Opowieści z Nowego Testamentu - serial 
1030 Gwiazdozbiór polskiego sportu 1100 Złoto
polscy (2) - serial 12°° Anioł Pański 12w Czasy 
- magazyn katolicki 1225 Otwarte drzwi 13°0 
Msza Święta z kościoła św. Wojciecha w Sie
radzu 14’0 Czterej pancerni i pies - serial 15’ 
Graj z Kuroniem 1540 Szept prowincjonalny 1600 
Biografie 1700 Teleexpress 1720 Dziennik tv J. 
Fedorowicza 1730 M jak miłość - serial 1822 
Pogoda 18°0 Panorama 1850 Kochamy polskie 
seriale - teleturniej 19’’ Dobranocka 1930 Wia
domości 1950 Pogoda 19’2Sport 2000 Polonica: 
Śmiertelna zemsta - film fab. 2125 Szansa na 
sukces 2230 Opowieść o Józefie Szwejku i jego 
drodze na front 2300 Magazyn piłkarski „Gol” 
2355 Graj z Kuroniem O25 M jak miłość - serial 
1’5 Przygody Bolka i Lolka 13® Wiadomości 1’0 
Pogoda 1’2 Sport 200 Złotopolscy (2) - serial 2’0 
Wieczór z Jagielskim 330 Śmiertelna zemsta - 
film fab. 4’’ Benefis Katarzyny Gaertner

Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od 
poniedziałku do soboty od 700 do 915, h niedzielę od 
800 do 1000 w paśmie 19 m na częstotliwości 15450 
kHz; codziennie od 170' do 2130 w paśmie 25 m na 
częstotliwości 12010 kHz, a od 21Mdo 2400 w pa
śmie 41m na częstotliwości 7380 kHz.
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INSTYTUT FRANCE-EUROPE CONNEXION
KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
□ kursy zwykłe (2 lub 3 razy w tygodniu)
□ kursy intensywne (5 razy w tygodniu)

□ intensywny kurs w sobotę
□ kursy „Jeune filie au pair”

□ kursy w ramach dokształcania zawodowego (formation continue)
□ przygotowanie do egzaminów DELF i DALF

□ kursy letnie
WYSOKA JAKOŚĆ /CENA: od 78 euro za miesiąc

5, rue Sthrau - 75013 Paris 
SEKRETARIAT OTWARTY CODZIENNIE 

od godz. 10 do godz. 13 i od godz. 15 do godz. 19; 
ZAPISY PRZEZ CAłY ROK.

TEL./FAX 01 44 24 05 66
Site Internet: http://ifec.free.fr; E-mail: ifec@free.fr

RECHERCHE OUVRIER AGRICOLE 
POUR RAMASSAGE FRUITS DE MAI A AOUT 

REGION VALENCE (DROME) 
TEL./FAX 04 75 84 70 Ol - LE SOIR.

SOCIETE S.E.R.
PROPONUJEMY SPRZEDAŻ I WSTAWIANIE OKIEN

na wymiar z pcv, drewna i aluminium.

INSTALUJEMY WERANDY, 
ZAMKNIĘCIA BALKONÓW, ŻALUZJE, WOLETY.

Dysponujemy dużym wyborem okazyjnych okien 
o bardzo niskich cenach.

Gwarantujemy solidność oraz fachowość wykonania. 
_________ Kontakt: 01 47 31 87 17; 06 11 10 02 36.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ..
Zespół Szkół przy Ambasadzie RP we Francji 

w dniach: 2 kwietnia - 15 czerwca 2002 
prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2002/2003 
do Szkoły Polskiej mieszczącej się w XVII dzielnicy Paryża: 

15, rue Lamandé, tel. 01 42 28 66 38;

oraz do jej oddziałów i filii:
- przy Parafii św. Genowefy: 18, rue Claude Lorraine, 

75016 Paris, tel. 01 45 20 51 47;
- w Ecole Vercingétorix, rue Vercingétorix, 

93600 Aulnay-sois-Bois, tel. 06 66 24 90 84
- w La Résidence Internationale d’Etudiants „Jean Paul II”, 

52, Avenue Laplace, 94110 Arceuil, tel. 01 53 06 69 19.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
15, rue Lamandé, 75017 Paris, (metro Rome lub la Fourche),

tel. 01 42 28 66 38, fax 01 42 28 63 82.

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA ® POLSKA
Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE

do
BIAŁYSTOK * ŁÓDŹ ® SŁUPSK
ELBLĄG * LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK * TARNÓW ®
GDYNIA OPOLE ® TCZEW *
GLIWICE ° PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA ®
JAROSŁAW * POZNAŃ ® WROCŁAW ®
KALISZ PRZEMYŚL * ZAMBRÓW *
KATOWICE ® PRZEWORSK * ZAMOŚĆ
KONIN 0 PUŁAWY ZIELONA GÓRA ®
KOSZALIN RADOM
KRAKÓW ° RZESZÓW ® * Połączenia z Warszawy,

Krakowa i Gdańska 
© - WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA ® UKRAINA
Z PARYŻA LILLE 

do 
L’VIV- RIVNE - GYTOMYR - KYIV

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)
PARIS 75010
Tel. 0142809560 
93,ruedeMaubeuge 
(Af Gare du Nord) 
Fax: 0142809559

LILLE 59800
Tel. 0328365353 

7, place Saint-Hubert 
Fax: 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420
Tel. 03 212022 75

147, Av. de la République
Fax: 03 2149 68 40

Site internet: www.voyages-baudart.fr

ECO LE „NAZARETH"
AWJ.'COURS PRIVE d 'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
11 LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW 

Zajęcia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris 8;
Kursy intensywne, popołudniowe i sobotnie

Zajęcia wieczorne 3 razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paryż 6. 
Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 

Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF7. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom . 

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd ' 
Nowe Grupy od 10 KWIETNIA.

ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 01 64 21 39 54

* TULUZA -
POLKA. ABSOLWENTKA UNIWERSYTETU 

UDZIELA LEKCJI J. FRANCUSKIEGO 
W TULUZIE I OKOLICACH. TEL. 05 61 74 94 82.

* PISANIE PODAŃ. LISTÓW ADMINISTRACYJNYCH 
_ _ ____________ TEL. Ol 45 26 16 53.__________________  

OFIARY NA OŚRODEK IM. A. FRĄCKOWIAK
PODRÓŻE DO POLSKI;

* EXPRESS-BUS - wyjazdy i przesyłki ekspresowe z Francji, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - regularny przewóz osób i towarów

do Polski południowej. Teł. 01 41 71 12 79; 06 17 78 14 13.
* LUXSUS - przewóz osób i towarów do Polski - Olszyna,

Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.
Tel. 01 48 22 45 26; 06 62 75 50 06; (00 48 12) 284 12 50.
MERC-BUS - proponuie przejazdy do Polski południowej.

Tjll. 01 43 34 56 07.
* EUROKAR - autokarem codziennie do Polski -

Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.

NN 300 euros
Ks. Kazimierz Kuczaj - Abscon 200 euros
Mr Jan Pomian Grabiński - Mortagne 133 euros
Mr et Mme Małecki - Bruay la Buissiere 50 euros
Mr et Mme Andrzejewski - Ste Genevieve des Bois 100 euros 
Mme Halina Kedzierski
et Mile Magdalena Kedzierski - Paris 100 euros
Mme Jeannine Smolarek
et Mlle Elisabeth Smolarek - Abscon 50 euros
Mr et Mme Kałużny - Provins 50 euros
Mme Viridianne Rey - Paris 160 euros

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Ofiary można przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise, 

263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCP La Source N° 34 272 10 U.
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SPECJALNA PROMOC/A DO 22 MARCA 2002

Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 
250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 

ROCZNY BILET BEZPŁATNY
AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING I 
AUTOKAREM DO 34 MIAST W POLSCE

Białystok, Gliwice, Mielec, Wola,
Bolesławiec, Grudziądz, Opatów, Tarnobrzeg,
Bydgoszcz, Jędrzejów, Opole, Tarnów,
Częstochowa, Katowice, Poznań, Tczew,
Dębica, Kielce, Rzeszów, Toruń,
Gdańsk, Kolbuszowa, Sandomierz, Warszawa,
Gdynia, Kraków, Sopot, Wrocław.
Gniezno, Legnica, Stalowa

SAMOLOTY do Polski i do innych krajów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE
252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M CONCORDE _ _

Otwarte 7 dni w tygodniu

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 

sądowy - tłumacz przysięgły -
105 bis, bd de Grenelle, 75015 pARIS,

tel./fax 01 43 06 00 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Sprawy prawne w w Polsce: małżeńskie, renty, 

odszkodowania, spadki itp.

SPECJALISTA - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)
1, rue Duvergier, 75019 Paris, M° Crimee 
tel. 01 40 34 89 78 lub 06 80 01 94 06.

PSYCHOLOGzTERAPEUTA: TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

PIERZYNY - KOŁDRY PUCHOWE - PODUSZKI. 
NISKIE CENY. T. 03 21 37 OO 37.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 3.04.200Î

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 116, Bld Vivier Merle
75011 Paris (M° Nation) 69003 Lyon
tel. 01 40 09 03 43 tel. 04 72 60 04 56

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwszej klasy****

Angers - Tours - Orleans - PARIS - Poznań - Bydgoszcz - 
Toruń - Włocławek - Warszawa - Wrocław 

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Polski: w każdy piątek 
ABONAMENT (styczeń-grudzień2002):

4 voyages Aller/Retour - 5ême voyage: - 50%

IL linia ; PARIS - Odessa ■ Paris 
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris 

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary 
z pilotem

FRANCJA: PARIS - przez Lens, Billy-Montigny, Lille,
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besanęon 

POLSKA: Poznań, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław,
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., Radom, Puławy, Lublin, 
Zamość, Szczecin, Koszalin, Stupsk, Gdynia, Gdańsk.

Sprzedaż: GRANDES MAROUES - TV, HIFI i art. gosp. domowego 
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji) 
Odbiory paczek z domu klienta w Paryżu i okolicach. Tel. 01 40 09 03 43 

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

RESTAURACJA POLSKA
Serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła - 

263 bis, rue Saint-Honore w Paryżu 
(tel. 01 42 60 43 33) M Concorde, Madeleine 

- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 
Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 

Organizujemy okolicznościowe przyjęcia.
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12.00 - 15.00 i 19.00 - 22.00 

w niedzielę: 12.00 - 23.00

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sądowy - tłumacz przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay-Malabry

lub
4, villa Juge, 75015 Paris (M‘ Dupleix)

tel./fax01 46 60 45 51 lub06 0771 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

urzędach, redagowanie aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

jfW Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adre‘s Redakcji:

w 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS 
---- — tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31 

KATO LI C KIfax 01 55 35 32 29; ccp 12 777 08 uPARIS' http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski. 
Zespól: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak SI. NSJ. 
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.

Warunki prenumeraty:
Francja: pól roku - 185 FF (28,20€), rok - 350 FF (53,36€); CCP 12 777 08 U Paris 
Belgia: pół roku - 1350 FB, rok - 2390 FB; ks. Bronisław Dejneka - 

rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11
Niemcy: pół roku - 64 DM, rok - 117 DM; Commerzbank Hannover:

BLZ 250 400 66 Glos Katolicki, konto nr 791177900

COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

F KUPON PRENUMERATY
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
. 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I I
i □ Rok (53,40€) □ Czekiem i
1 □ Pól roku (28,30€) □ CCP 12777 08 U Paris1
!□ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

Nazwisko:........................................................................ I

Imię:................................................................................
Adres:....................................................................

Tel
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W GALERII GK "ZWIASTOWANIE" 
FRA ANGELICO

AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BELGIA 
DANIA 
HISZPANIA 
WŁOCHY 
NORWEGIA

POLSKA 3^h!2 
POLSKA GSM 1 1^30 

:sr" nu 
FRANCJA

KASSA 6M0

(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€

www.iradium.fr

m°nde-france-GSM

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
01 45 53 94 48 iradium@iradium.fr

Obsługa polskich Klientów : 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) 
' lub u dystrybutora kart -Zscs

SPRŻEDAŻ WYSYŁKOWA : Zakup minimum 2 kart. Czeki kierować na IRADIUM SA 111, avenue Victor Hugo 75116 Paris

http://www.iradium.fr
mailto:iradium@iradium.fr

