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Abyśmy z radością przyjęli C^i^r^^stusa

19 grudnia 200Ą r.

W tym roku kalendarz ułożył się W ^en spo
sób, ie przychodzi nam oddać świąteczny

numer Głosu wyjąl^t^t^wo W^i^teśnie. Dzięki ^emu prawie ty
dzień dłużej będą mogli Państwo żyć przedsmakiem nad- 
choidzącego Czasu. Starajmy się Wy^^^i^r^z^^^tać te darowane 
dodatkowo chwile, by stworzyć W^lkólł siebie, W rodzinnych 
domach, najbfiższy^ch ciepłą, radosną, pełzną miłości
atmosferę oczekiwania na Boże Narodzenie. A Głos powró
ci do Pańi^itwa znoWu dopiero za dwa ty^g^odnie. (p

Stoulo na Boże Narodzenie 
Rektora Poiskiej Misji Katotickiej 

Me Fi^^an^ji 
Ks. inf. Stanisław Jeż

Kochyzi Rodacy, 
Wspó^brażiy Kapłani i Siostry yykozze!

^^Vvęę^y Bożego Nyrodyzziy przypomizyją nam, że wiel
kością człowieka jest Bóg, który go stworzył na swój 
obraz i podobieństwo, obdyayyjąc jedzocyzśziz wspa

niałym, ale i niosącym za sobą ryzyko darem, jakim jest 
wolność. Może ona stać się wielkością żyłowieky, albo jego 
słabością. Dlatego Bóg, żeby 
go nie pozostawić samemu 
sobie, stał się żzłowiekizm.

Uwielbiam IV Modlitwę Eu
charystyczną, lubię się modlić 
jej słowami, albowiem ukazu
je nam ona wspaniały plan 
Boga wobec człowieka. To jest 
jakby wielki blask ekonomii 
zbawienia, Bożej Ekonomii. 
Pozwólcie, że zacytuję... Wy
sławiamy Cię Ojcze Święty, bo 
j^esteś wielki i wszystkie stwo
rzenia głoszą Twoją mądrość 
i miłość. Ty stworzyłeś czło
wieka na swoje podobieństwo 
i powierzyłeś mu cały świa^^, 
aby służył Tobie samemu j^ak^o 
Stwórcy, rządził wszelkim 
stworzeniem. Jest to - powie
działbym - wielki plan miło
ści, symfonia miłości wpisa
na w dzieje ludzkości, dzieje 
każdego z nas. W ten plan 
miłości wpisuje się tajemni
ca Wcizleziy - Boże Naro- 
dzeziz.
Jak zachowali się mieszkańcy Betlejem, gdy narodził się Chry
stus, to wszyscy wiemy. Zapytajmy więc - czy współczesny świat, 
narody ziemi, społeczeństwa, każdy z nas - przyjmujemy Chry
stusa, otoczonego świętą Rodziną, w naszym życiu - osobistym i 
społecznym? Czy dzisiaj, po ponad 2000 lat nie spotyka Chry
stusa ludzka obojętność, więcej - wrogość wobec tego, by był 
On w naszych wspólnotach ludzkich „Drogą, Prawdą i Życiem”? 
Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej, ale i w naszym kraju 
wskazują na to, że - jak mówi kardynał Józef Ratzinger - istnieje 
agresywna świecka ideologia, budząca niepokój. W Szwecji pro
testancki pastor, który mówił o homoseksualizmie, odnosząc się 
do Pisma Świętego, został skazany na miesiąc więzienia”.

Ciąg dalszy na str^. 5
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L/^<darzenia z Betlejem
Anna Sobolewska

Bożego Narodzenia, jak rzadko które, skłaniają 
^^do szczególnej refleksji, przypominają bowiem to, eo 

każdemu najbliższe a zarazem tak niezwyczajne. War
to nie^iedjk - przykłat^, oti^zymujyc ś'^iątśwme życzeż^ia -

popatrzeć na ofiaaowazą kartkę i, tym bardziej, gdy nie jest 
ona stazdardowy ani byzylza, spróbować „odczytać” jej 
ukrytą czy też wprost wyrażoną treść.

ffft. P, FedoręiWicz Mnie, gdy otworzyłam jedną ze świątecznych kopert, zaintrygo
wało „Narodzenie Pańskie” renesansowego malarza, którego płót
na wielokrotnie oglądałam, ale ten jeden, niepokaźny, ujrzany 
właś'nie obraz uchodził dotychczas mojej uwadze. Postanowi
łam więc przeprowadzić prywatne dochodzenie.
Giovanni Santambrogio, współautor „Storia del giomalismo ita
liano”, ceniony współpracownik gazety ekonomiczno-finanso
wej „II Sole 24 Ore”, z powodzeniem zajął się także sztuką. W 
jednej ze swoich, poś'więconych teologii piękna książek zauwa
żył, że choć co roku obchodzimy, zdawać by się mogło, to samo 
święto, nasze doświadczenie jest jednak nie takie samo. Co roku 
bowiem równie mocno zostajemy wciągnięci w tajemnicę, która 
angażuje nasze uczucia, ale i wstrząsa, budzi z letargu, wzbudza 
pragnienie poznania i uczestnictwa w zbawczym wydarzeniu.

Ciąg dalszy na str. 9
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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 7,“0-“4

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od 
Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w gó
rze”. Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wysta
wiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu 
Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzy
krzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

IV NIEDZIELA ADWENTU - ROK A

DRUGIE CZYTANIE
Rz 1,1-7 

Czytanie z Listu świętego Pawia Apostoła do Rzymian 
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony 
do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział 
przez swoich Proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o 
Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowio
nym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym 
mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia 
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich 
jesteś'cie i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez 
Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzy
mie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chry
stusa.

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 52,7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna 
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje 
szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi 
do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! 
Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą 
okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy po
wrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpie
waniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan po
cieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył 
już swe ramię święte na oczach wszystkich naro
dów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie 
naszego Boga.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał nie
gdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych osta
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego 
to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez 
Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który 
jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego isto
ty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a 
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po 
prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał 
się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wy
ższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów 
powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem. 
Jam Cię dziś' zrodził?”. I znowu: „JaTjędę Mu Oj
cem, On będzie Mi*Synem”. Skoro zaś' znowu 
wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech 
Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

4

EWANGELIA

EWANGELIA

19-26 grudnia 2004

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemnoś'ci świeci i ciemnoś'ć jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświad
czyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była Światłość prawdziwa, któ
ra oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na świe- 
cie było Słowo, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie po
znał. Przyszło do swojej własno
ści, a swoi Go nie przyjęli. Wszyst
kim tym jednak, którzy Je przy
jęli, dało moc, aby się stali dzieć
mi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego, którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 
z Boga się narodzili. Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało między 
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzy
muje od Ojca, pełen łaski i praw
dy. Jan daje o Nim świadectwo i 
głośno woła w słowach: „Ten był, 
o którym powiedziałem: Ten, któ
ry po mnie idzie, przewyższył 
mnie godnością, gdyż był wcze
śniej ode mnie”. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Mt 1,18-24 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali ra
zem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę 
myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi 
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grze
chów”. Stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane 
przez proroka: Oto Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynii 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął i? - ■* 
swoją Małżonkę do siebie. IsSTi

strona internetowa PMK: www.mission-catholique-poIonaise.net
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Ciąg dalszy ze str. 3

Abyśmy z radością przyjęli C^i^r^^stusa
SloWo Rektora PMK We F^r^i^^ji

A niedawne wydarzenia dotyczące Rocco Buttiglione, który po przesłuchaniu 
przez Komisję Parlamentu Europejskiego powiedział: „Chcieli, abym powie
dział, iż w moim sumieniu oceniam homoseksualizm pozytywnie” (a on go 
nazwał grzechem!). „Chcieli, żebym zdeklarował się, że zdradziłem credo mo
jego Kościoła. Zgłaszanie takich oczekiwań uważam za wstrętne. Powiem wię
cej, uważam to za nową formę inkwizycji pełzającego totalitaryzmu”. I dorzu
cił jeszcze - „Mogę natomiast powiedzieć, że wewnątrz silnych grup realnej 
władzy w Europie występuje nienawiść do chr/es'cijan”. Christoph Shónbom, 
wiedeński kardynał stwierdził równoc/es'nie, że na europejskiej scenie politycz
nej widoczne są znaczące siły antychr/es'cijańskae. Dlatego ostrzeżenia kardy

' nała Ratzingera, zawarte w jego książce „Sól ziemi” są tak bardzo aktualne - 
„Narasta groźba dyktatury opinii, że kto nie trzyma z innymi zostaje odizolo
wany. Dlatego nawet zacni ludzie nie śmią już przyznawać się do nonkonformi- 

. zmu. Chociaż ewentualna antychrześcijańska dyktatura będzie przypuszczalnie
znacznie subtelniejsza niż wszystko co dotychczas znaliśmy, będzie na pozór 
przyjazna religii, pod warunkiem jednak, że ta nie będzie dotykała jej wzorców 
- zachowania i myślenia. Musimy bronić wolności religijnej przed narzuceniem 
ideologii, która przedstawia się jako jedyny głos racjonalizmu, podczas gdy tak 
naprawdę jest tylko pewnym jej przejawem”.

tym kontekś'cie jakże bardzo aktualne są słowa Jana Pawła II, że rodzina 
WW oparta na małżeństwie jest instytucją niezastąpioną i wspólnym dobrem 
każdego społeczeństwa. „Kto ją niszczy i nie szanuje jej tożsdmos'ci oraz prze
inacza stojące przed nią zadania, zadaje społeczeństwu głęboką ranę i wyrządza 
nierzadko nieodwracalne szkody.”
My jesteś'my z różnych powodów na ziemi francuskiej. Polska - nasza Ojczyzna 
jest w stanie głębokiego kryzysu moralnego, korupcji, praktykowania kapitali
zmu politycznego, przekształcania dawnego układu politycznego z lat PRL-u w 
układ właś'cicielsko-biznesowy^.
„Obecna historia Polski przypomina kryminał drukowany w odcinkach w pra
sie i pokazywany w telewizji, głównie niepublicznej. Serial z mniejszymi lub 
większymi aferami rozwija się niemal codziennie, a z każdą z tych afer powią
zani są ludzie lewicy”- pisze w „Niedzieli” Czesław Ryszka.
W tym kontekście, gdzie uc/ciwoSć, sprawiedliwość społeczna nie liczy się; w 
świecie, który chce żyć jakby Boga i Jego zasad nie było, mamy, moi Kochani, 
przyjąć Boga na nowo przychodzącego w to święto Rodziny, która pochyla się 
nad nowonarodzonym Chrystusem.
Ikbbnnt^ntując ogłoszenie Roku Eucharystycznego, który rozpoczęliśmy, kar

dynał Franci Arinze powiedział: „Ten czas łaski powinien przynieść wzrost 
wiary, modlitwy, refleksji oraz troski o godne sprawowanie Mszy św.”. Zaape
lował równocześnie o dawanie świadectwa obecnoś'ci Boga w świecie. Dlacze
go kapłan miałby obawiać się ujawnić, że jest kapłanem? Dlaczego chrześ'cija- 
nin nie robi znaku krzyża w restauracji, dlaczego nie odmawia różańca w pocią
gu czy autobusie? Przecież nikogo nie prowokujemy^. Religia nie jest towarem z 
przemytu, lecz Dobrą Nowiną, którą powinniś'my głosić w samo południe, nie 
kryjąc radoś'ci z tego, że jesteś'my uczniami Jezusa.
W takiej oto rzeczywistoś'ci Europy, Polski - naszej Ojczyzny - i Francji, gdzie 
przebywa tak wielu naszych Rodaków, śpiewany kolędy: „Bóg się rodzi...”, 
„Cicha noc” i „Nie było miejsca dla Ciebie”. Okres Adwentu, rekolekcje, Sa
krament Pokuty i Pojednania i wreszcie Eucharystia to nasza droga do współ
czesnego Betlejem, a trzeba nam pamiętać, że sama nazwa - Betlejem, znaczy 

. „Dom chleba”.

D
ziś to Betlejem jest w Paryżu, w Londynie, w Kolonii, w Warszawie, w 

Nowym Jorku - wszędzie tam, gdzie jest świątynia, kapliczka, stajenka, 
co więcej to Betlejem jest tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia. To Betlejem 

• jest w sercu każdego człowieka, który przyjmuje Komunię świętą. A my, w 
duchu miłości, pamiętajmy o tym, że Bóg dał nam życie,^ że Jego Syn Jezus 
Chrystus wyzwolił nas od grzechu i śmierci, a w Duchu Świętym poznajemy 
prawdę. A zatem, jeżeli Chrystus pozwolił narodzić się tobie do nowego życia, 
to ty w swoim sercu uczyń miejsce dla Niego na tę jedną noc, na tę noc cichą, 
spokojną, pełną ufności i nadziei.
Życzę Wam, abyśmy przyjęli Chrystusa do naszych serc, rodzin, naszego 
życia społecznego z radością, którą tylko On nam może dać; radością, mimo 
trudów życia codziennego; radością, która prowadzi do chwały naszego 
życia w Bogu.

Ks. inf. St^t^nis^ł^s^uf Jeż 
Rektor PMK u^ie Ft^ncji

19-26 grudnia 2004

Pasterka i szopka
Ks. Ts^i^euisz

Ęm Jrmszisnie na Pasterkę przed północą, 
po wigilijnej kolacji nie należy do 
łatwych decyzji. Gdy na domiar 

wszystkiego jest jeszcze śnieg i mróz, a co wię
cej ślizgawica, nie jeden odkłada swoje uczest
nictwo w niej... na następny rok. Ci jednak, 
którzy udadzą się w tę noc na modlitwę, niosą 
w sobie wielką radość, a ta staje się jeszcze 
większa, gdy w blasku świateł na choinkach 
rozbrzmiewają słowa: „Bóg się rodzi...”

W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa 
Kościół szczególną uwagę przywiązywał do ob
chodów Zmartwychwstania Chrystusa. Fakt tego 
wydarzenia podkreślały coroczne obchody świę
ta jak i coniedzielna liturgia. Dopiero w IV wie
ku zaczęto celebrację uroczystości Bożego Na
rodzenia ze specjalnym formularzem Mszy świę
tej. Następne wieki uczyniły z tego dnia wielkie 
wydarzenie, wokół którego rodziły się tradycje i 
obyczaje, a same obchody pamiątki narodzin Je
zusa stawały się inspiracją do powstania szopek i 
pisania kolęd.
Nie istnieją źródła, które dokładnie, co do dnia 
wskazywałyby datę narodzin Chrystusa. Takiej 
daty nie podają ani Ewangelie, ani inne doku
menty. Pierwsi chrześcijanie nie przywiązywali 
do ustalenia tej daty specjalnej uwagi. Dla nich 
istotny był sam fakt przyjścia Chrystusa na świat. 
Znaczącym elementem w ustaleniu terminu świę
ta był wpływ kultury hellenistycznej. Chrześci
janie wywodzący się z tamtego Kościoła dążyli 
do tego, aby data taka została ustalona ze wska
zaniem na dzień obchodów narodzin Zbawiciela. 
Z historii wynika, że pierwsze źródła liturgiczne 
wskazują iż formularz mszalny na Boże Naro
dzenie został napisany w V wieku, a w wiek póź
niej w samym Rzymie narodziła się tradycja od
prawiania trzech Mszy świętych: o północy, o 
świcie i w dzień.

Dokończenie na str. 15
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□ Dwudniową, ofiojalną wizytę w War
szawie złożył prezydent Korei Południo
wej Ro-Mu-HiuN, który prowadził rozmo
wy o możliwos'oiaoh poszerzenia współ
pracy gospodarozeJ.
□ Sejmowa komisja śledcza przesłuchi
wała m.in. Kulczyka, Kaczmarka i Mille
ra. Politycy zmieniają zeznania, które so
bie wzajemnie przeczą. Doszło do kontro
wersji wobec osoby pełnomocnika Kulczy
ka - Widackiego. Komisja uznała, że może 
on być jednym ze świadków w sprawie i 
postanowiła odebrać mu pełnomocnictwo. 
Widacki jest podejrzewany także o działa
nie w Fundacji, którą założył znany gang
ster „Baranina".
□ Wszystkie koła poselskie poparły prze
prowadzenie referendum w sprawie trak
tatu konstytucyjnego Unii. Spór dotyczy 
jedynie jego daty. Lewica chciałaby połą
czyć termin referendum z wyborami pre
zydenckimi jesienią 2005 roku, opozycja 
wołałaby je przeprowadzić w 2006 roku. 
Oburzenie wzbudza fatalny przekład unij
nej konstytucji, pisany językiem urzędni
czym. MSZ twierdzi, że nic się nie da zro
bić, bo przekładu dokonała Bruksela. 
Przeciw traktatowi są wszystkie partie 
oprócz SLD i SdPl.
□ Senat przyjął ustawę o rejestracji związ
ków partnerskich osób tej samej płci. Za 
ustawą głosowało 38 senatorów, przeciw 
- 23. 15 wstrzymało się od głosu. Ustawa 
trafi obeonie do Sejmu, gdzie popiera ją 
tylko SLD i SdPł.
□ Sejm przyjął poprawki do ustawy o 
mniejszościach narodowych. W gminach, 
gdzie przedstawiciele mniejszości stano
wią co najmniej 20% mieszkańców będzie 
dopuszczony drugi język urzędowym.
□ Senacka komisja praworządności zale
ciła przywrócenie 4 z 7 milionów złotych, 
które w budżecie obcięto na wydatki In
stytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie 
postanowili przeznaczyć te pieniądze na 
śledztwo katyńskie. IPN wszczął śledztwo 
w sprawie zbrodni katyńskiej nie czekając 
na dokumenty z Rosji. Strona rosyjska nie 
przesiała nawet uzasadnienia zamknięcia 
swojego śledztwa, które miało miejsce 
jeszcze we wrześniu. Po wszczęciu pol
skiej procedury rosyjskie MSZ wyraziło 
„zdziwienie".
□ Prezydenoki minister Ungier prawdo
podobnie nie odpowie za nadużycia przy 
prywatyzacji biura podroży „Juventur". 
Kolejni prokuratorzy przez lata bali się ru
szać sprawę, aż większość zarzutów ule
gła przedawnieniu.
□ W całej Polsce odbywały się koncerty i
wiece poparcia dła Ukrainy. Do Kijowa, 
by wspierać Juszczenkę, jeździli też pol
scy politycy. -
□ PSL odrzuciła projjkt połączenia się ze 
Stronnictwern Konserwatywno-Ludo
wym. Wcześniej upadł pomysł fuzji z Cen
trum prof. Religi.

□ Powstała Nowa formacja lewicy. Unia 
Lewicy połączyła Unię Pracy, PPS, anty
klerykałów, Polską Partię Pracy i kilka 
mniejszych środowisk. UL zamierza samo
dzielnie wystartować w następnych wybo
rach parlamentarnych.
□ Plakat ze słynnym logo „Solidarności" 
wydrukowany w 1980 r. w stoczni gdań
skiej, autorstwa Jerzego Janiszewskigo zo
stał sprzedany na aukcji za 62 tys. zł. Na
bywcą jest firma „Signum" z Poznania.
□ Z posady wiceministra zdrowia zwol
niono Rafała Niżankowskiego. Wicemini
ster wykpił w liście do Brukseli pomysł 
projektu „Zdrowie dla wszystkich". Pro
jekt wchodzący w skład tzw. unijnej stra
tegii, zdaniem byłego już wiceministra, 
przypominał mu czasy komunizmu.
□ Grudzień przyniósł kilka obchodów 
rocznicowych. 25-lecie powstania święto
wali działacze i założyciele Ruchu Młodej 
Polski. Na konferenoji w Sejmie z tej oka
zji pojawili się Marek Jurek i Jacek Barty- 
zeł. 15-leoie reaktywacji obchodziła Mło
dzież Wszechpolska. Głównym gościem 
spotkania z tej okazji był Roman Giertych. 
Odnotujmy także 85-lecie Polskiej Agen
cji Prasowej, która jest kontynuatorką za
łożonej w 1918 roku Polskiej Agencji Te- 
łegraficznej.
□ Jan Paweł II otrzymał tytuł honorowe
go obywatela Olsztyna. Przyznanie tego 
tytułu wiąże się z obchodami 650-lecia za
łożenia miasta.
□ W kościołach całej Polski zbierano datki 
na rzecz pomocy katolikom na Wschodzie.
□ Koniec „Air Polonia”? Jeden z tanich 
przewoźników zawiesił loty po wycofa
niu się inwestora strategioznego z Irlan
dii. Firmie zabrakło pieniędzy na leasing 
samolotów. Pasażerów „Air Polonia" 
przejął „SkyEurope”.
□ Minister gospodarki Hausner udał się 
do Moskwy na rozmowy z ministrem pa
liw i energetyki Christienką. Rozmowy do
tyczą m.in. drugiej nitki gazociągu jamal- 
skiego. Rosja nie zdecydowała się na tę 
budowę, wybierając wariant budowy ga
zociągu przez Morze Bałtyckie z ominię
ciem Polski.
□ Niemiecki koncern „Polskapress” ze 
względów oszczędnościowych^ doprowa
dził do połączenia „Trybuny Śląskiej" z 
„Dziennikiem Zachodnim". Zwolniono 
ponad 100 dzieNnikarzy. Nowy „Dziennik 
Zachodni" będzie miał 400 tys. egzempla
rzy nakładu i będzie największą gazetą 
regionalną.
□ Wg danych MSWiA w ostatnim czasie 
złożono 100 roszczeń obywateli niemiec
kich o zwrot nieruchomości. Wnioski do
tyczą głównie tzw. „późnych przesiedleń
ców", którzy zrzekłi się mienia, ałe w księ
gach wieczystych nie wprowadzono od
powiednich zapisów. Wiceminister spraw 
zagranicznych Truszozyński twierdzi, że 
„nie ma obaw".
□ W niewyjaśnionych okolicznościach za
strzelono funkcjonariusza Biura Ochrony 
Rządu (BOR), który ochraniał wioemini- 
stra spraw wewnętrznych Zbigniewa So- 
botkę.

W kręgu polskich spraW 
rodzinne Boże Narodzenie

Marian Mitsraliski

«
oi^e Narodzenie w Polsce to tra
dycyjnie święta rodzinne: w nie- 
yednym polskim domu zbiera się 
przy wigilii cała bliższa i dalsza rodzi
na, chociaż nie trudno zauważyć, że 
znacznie częściEy - tylko ta najbliższa.

Z łezką w oku wspominam czasy - jeszcze 
przecież lata 50. - kiedy w Boże Narodze
nie, u patriarchy rodziny (najczęściej u 
babci) zbierała się dosłownie cała rodzi
na: wszyscy wujkowie, ciotki, kuzynowie 
i kuzynki... Coś JedNak zmieniło się, nie 
tyle w obyczajach, co w kondycji rodzin: 
rozpraszają się po Polsce, po Europie, po 
świecie. Signum temporis, znak konsump
cyjnych czasów: każdy sobie? Czy może 
raczej pogarszająca się kondycja rodziny, 
osłabiająca wewnętrzne więzi?
Chociaż akces Polski do Unii Europejskiej 
nie spowodował masowego exodusu ro
daków za pracą, emigracja zarobkowa na
siliła się w ostatnich miesiącach. Zapew
ne więc i przy świątecznym, rodzinnym 
stole będą „puste miejsca”, które zastąpi 
rozmowa o nieobeonych, o ich emigracyj
nych losach. Część prasy konceNtruJe się 
na pozytywnych aspektach akcesu, pod
kreślając właśnie m.in., że oto polscy bez
robotni mają szansę znaleźć pracę zagra
nicą. Hm, zapewne... Nie da się jednak 
ukryć, że po akcesie do UE spodziewali
śmy się w kraju przede wszystkim popra
wy jego wewnętrznej sytuacji ekonomicz
nej, dzięki czemu Polacy mogliby znaj
dywać pracę u siebie, nie smakując - jak
że gorzkiego często - emigracyjNego chłe- 
ba. Przystąpienie Polski do UE miało 
przynajmniej w świetle jego entuzjastycz
nych orędowników - polepszyć sytuację 
w kraju. Niestety, tak się nie stało, a na
wet powiedzieć można, że stało się odwrot
nie. Pierwszymi i trwającymi do dziś' skut
kami akcesu stała się postępująca droży
zna, rosnące podatki, zwiększająca się w 
związku z akcesem biurokracja i niezmien
nie wysokie (mimo emigracji zarobkowej) 
bezrobocie. Wprawdzie postkomunistycz
ny rząd zapewnia co rusz, że „gospodarka 
umacnia się”, ale co ma mówić rząd, któ
rego społeczne poparcie oscyluje w grani
cach 10%. Nic, tylko zapewniać w kółko, 
że „idzie ku lepszemu”... Gdy jednak 
skonfrontować te zapewnienia z rzeczy
wistością - iluzje pryskają.
Ochrona zdrowia właściwie w praktyce 
przestała istnieć. Upadają szpitale, z któ
rych większość jest tak zadłużona, że na
wet tolerancyjny komornik powinieN już 
dawno ogłosić ich upadłość. Oczywiście 
upadają, ałe tylko dlatego, że koszty ich 
utrzymania przerzucane są, bez ogłądania 
się na „państwo prawa”, na podatnika, któ
ry nawet nie wie, że tzw. składka ubezpie
czeń zdrowotnych stała się taką samą 
fikcją, jak za komuny „wolność słowa”. 
Odbija się to, rzecz jasna, jak najgorzej na

i

I
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poziomie świadczeń zdrowotnych: na życiu 
i zdrowiu obywateli.
Bezrobocie nabrało już charakteru struk
turalnego w wymiarze 20 procentowym. 
Wzrost gospodarczy stymulują w Polsce 
wielkie przedsiębiorstwa z pokaźnym 
udziałem kapitału zagranicznego, ale one 
wlas'nie nie inwestują, przez co jest niby 
wzrost - ale nieprzekładalny na wzrost 
miejsc pracy... Cui bono? Wąskim grupom 
menażerskim, żyłującym dla siebie astro
nomiczne niekiedy wynagrodzenia, tu
dzież zagranicznym centralom, do których 
transferowane są zyski... Oddolna inicja
tywa gospodarcza skutecznie paraliżowa
na jest przez horrendalny system podat
kowy, nie tylko przygniatający fiskalnie, 
ale pełen luk, dziur prawnych i wewnętrz- 

_ nych sprzecznoś'ci, czyniący z organów 
skarbowych prawdziwych „panów i wład
ców” sektora biznesu. „W tym szaleństwie 
jest metoda”: taki system sprzyja de facto 
korupcji i nie bez kozery dość powszech
nie panuje przekonanie, iż właś'nie dlate
go w morzu słów o potrzebie naprawy 
systemu podatkowego - jest on bezustan
nie psuty. 16 nowelizacji prawa podatko
wego w ciągu roku! - jak tu prowadzić 
przedsiębiorstwo, nie znając „dnia ani go
dziny”...
Wydaje się, że jedyną grupą społeczną, 
która skorzystała na akcesie, jest biurokra
cja państwowa i samorządowa - zatem ta 
warstwa społeczna, która utrzymuje się z 
cudzych pieniędzy, z pieniędzy podatni
ka. Powiada przysłowie: „kto robi przy 
błocie, ten się ubłoci, kto robi przy zło- 
cie, ten się ozłoci”. Biurokracja, zatrud
niona przy transferze środków unijnych, 
ma niewątpliwie powody do zadowolenia. 
Wbrew potocznym opiniom (czy może 
raczej - nadziejom) nawet rolnicy, którzy 
skorzystali już w pewnej części z unijnej 
pomocy, zwłaszcza ci mali i średni, za
czynają intensywnie liczyć, czy aby wzrost 
cen (paliw, nawozów, cementu, środków 
ochrony roślin i ogólnych kosztów utrzy
mania) nie „przeżre” tych skromnych środ
ków, jaskie otrzymali? A warto w tym miej
scu podkreślić, że apogeum poakcesowej 
drożyzny jest jeszcze ciągle przed nami. 
Pierwsze wiarygodne bilanse gospodarstw 
można będzie sporządzić dopiero wiosną. 
Postawiłbym zatem tezę - u schyłku stare
go, a u progu nowego roku - że kondycja 
gospodarcza kraju pogarsza się, mimo 

’ doraźnych prób jej naprawy i mimo przy
stąpienia do UE. HI Rzeczpospolita wy
czerpała swą ustrojową dynamikę, a doty- 

• czy to zwłaszcza jej ustroju gospodarcze
go, dość hybrydalnej formy: mieszaniny 
socjalizmu z ograniczonym wolnym ryn
kiem. Akces do UE nie stał się tym im
pulsem, który złamał status Polski jako 
„republiki bananowej” i ustawił ją na dro
dze wolnorynkowego państwa prawa. Za
chodzi nawet obawa, że przyjęcie regula
cji unijnych utrudni przeprowadzenie ko
rzystnych zmian, zwłaszcza, gdyby Pol
ska miała przyjąć tzw. konstytucję UE.

a
Ciąg dalszy na str^. 12

□ Wybory prezydenckie na Ukrainie (II 
tura) zostaną powtórzone 26 grudnia. Za
decydował o tym Sąd Najwyższy tego kra
ju. Przez wiele dni trwały manifestacje 
opozycji w Kijowie. Odbyło się też kilka 
posiedzeń „okrągłych stołów". Wschód 
Ukrainy zagroził secesją, jeżeli wygra 
Juszczenko, który jest faworytem II tury. 
Parlament Ukrainy zażądał od prezydenta 
Kuczmy dymisji Janukowycza z funkcji 
premiera. Kuczma szukał pomocy w Ro
sji. Wg ostatnich informacji obecny pre
zydent chce sobie zapewnić nietykałnoś'ć 
prawną w zamian za ustępstwa politycz
ne.
□ Rosyjska Duma przyjęła uchwałę, któ
ra oskarża Zachód o „podżeganie do nie
pokoju i chaosu na Ukrainie".
□ W Rumunii u władzy utrzyma się ko
alicja socjaldemokratów i partii mniejszo
ści węgierskiej. Ich stan posiadania w par
lamencie znacznie się zmniejszył, ale ko
alicja uzyskała poparcie posłów niezależ
nych.
□ Parlament Kosowa wybrał na prezyden
ta tego kraju Albańczyka -1. Rugowę. Wy
bory do parlamentu były zbojkotowane 
przez serbską mniejszość.
□ Jordania zamiknęła na krótko granicę z 
Irakiem. Krok ten uzasadniono względa
mi bezpieczeństwa. Wojskom amerykań
skim udało się zatrzymać przy granicy 
dużą grupę rebeliantów, w tym specjali
stów od materiałów wybuchowych. W Ira
ku giną nadal żołnierze amerykańscy, po
wtarzają się też zamachy na prorządowych 
policjantów. Zdaniem obserwatorów stycz
niowy termin wyborów może być trudny 
do utrzymania. Amerykanie poinformo
wali, że ich siły w Iraku wzrosną o 12 tys. 
żołnierzy, co zwiększy kontyngent tej ar
mii do 150 tys. ludzi.
□ Rosja poprze kandydaturę Indii do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, a Delhi w zamian 
poprze Moskwę w jej staraniach o człon
kostwo w Światowej Organizacji Handlu. 
Do RB ONZ kandydują na członków sta
łych także Brazylia, Niemcy i la^ponia.
□ W Abchazji doszło do zerwania poro
zumienia dwóch kandydatów na urząd pre
zydenta. Prorosyjski Chadzimba nie uznaje 
wyboru Bagpasza. Abchazja należy teore
tycznie do Gruzji, ale od lat korzysta z 
pomocy Rosji i utrwala separatystyczne 
dążenia. Moskwa w razie niewygodnych 
dla siebie wyników, zagroziła Abchazji 
blokadą.
□ Na Węgrzech odbyło się referendum w 
sprawie prywatyzacji szpitali i przyznania 
węgierskiego obywatelstwa wszystkim 
Węgrom mieszkającym poza granicami 
kraju. Socjaldemokratyczny rząd wzywał 
do głosowania przeciw. Aby referendum 
było ważne, musiało w nim wziąć udział 
ponad 50% uprawnionych. Ostatecznie do 
urn poszło tyl^o 33,8%. Większość z gło
sujących była za przyznaniem obywatel

stwa wszystkim Węgrom. Mniej chętnych 
poparło prywatyzację szpitali. Przypo- 
mnijmy, że Węgry liczą 10,2 miliona 
mieszkańców, podczas gdy ponad 5-mi- 
lionbwa diaspora żyje głównie na Słowa
cji, Ukrainie, w Serbii, w Rumunii oraz 
w Austrii.
□ Po decyzji socjalistów o poparciu dla 
traktatu konstytucyjnego Unii, referendum 
w tej sprawie we Francji odbędzie się już 
w czerwcu 2005 roku.
□ W Lubece doszło do spotkania prezy
denta Chiraka z kanclerzem Schroederem. 
Przywódcy Francji i Niemiec omawiali 
kalendarz dalszego rozszerzenia UE.
□ Kolejny konflikt grozi Afryce. W stan 
pogotowia postawiono wojska Ruandy i 
Republiki Konga. Prezydent d. Zairu Ka
bila oś'wiadczył, że jego wojsko „wykopie 
agresorów".
□ We Francji wybrano „trzecią drogę". 
Chodzi o wprowadzenie ustawy zezwala
jącej na „skracanie cierpienia" umierają
cych, ale nie odwołującej się do eutanazji.
□ We włoskich szkołach następuje rezy
gnacja z tradycji bożonarodzeniowych. 
Dyrekcje nie chcą zrażać uczniów muzuł
mańskich. Rezygnuje się z tradycyjnych 
szopek, kolęd i przedstawień.
□ Biskupi katoliccy na Malcie wyrazili 
oburzenie działałnos'cią ONZ w ich kraju. 
Komisja ONZ wywiera nacisk na władze 
Malty, by dopuś'cić do stosowania aborcji.
□ 21 górników zginęło w katastrofie w 
kopalni węgla w Kazachstanie. 11 osób po
niosło śmierć po wybuchu bomby w Kasz
mirze. Bombę podłożyli islamscy separa
tyści, a 9 ofiar to żołnierze hinduscy. Se
ria tajfunów na Filipinach spowodowała 
śmierć 0400 osób.
□ Polskie bliźniaczki syjamskie przeszły 
operację rozdzielenia w szpitalu w Arabii 
Saudyjskiej. Koszty operacji pokrył sau
dyjski następca tronu.
□ Słowacji udało się przyciągnąć kolejną 
inwestycję przemysłu motoryzacyjnego. 
Tym razem swoje zakłady skrzyni biegów 
wybuduje na Słowacji koncern „Forda".
□ Rząd Włoch udzieli pomocy taniemu 
przewoźnikowi lotniczemu „Volare". Li
nie te są zadłużone na 320 milionów euro. 
„Volare" były pierwszym partnerem prze
żywającej podobne kłopoty „Air Polonii".
□ Na aukcji w Londynie pojawiły się w 
sprzedaży wina z piwnic cara Mikołaja II 
i Józefa Stalina. Chodzi tu o krymskie 
wina, których receptury już zaginęły, a 
które schowano w czasie ofensywy Niem
ców.

Po całotygodniowej dawce ad
renaliny związanej z nowymi 
konfliktami, kataklizmami, 

S ' aferami, wyczynami polityków, 
4 pozwalam sobie jako autor,

1 tych nie zawsze dobrych wia-
domoś'ci, przekazać wszystkim Czytelni
kom „Głosu Katolickiego" życzenia jed
nak spokojnych, radosnych i bogatych 
duchowo świąt Bożego Narodzenia. 
Niech pośród niepokojów świata, zaświe
ci nam betlejemska gwiazda wskazując 
kierunek ku Dobru, Pięknu i Miłości.
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bziś narodził się nam Z^iawiciet!
Odezwa na ŚWij^ta Bożego Narodzenia

Rektora Pol^iskiej Misji Katolickiej 
a) krajach Beneluksu 

Ks. prał. Ryszard Sztytka

Nie bój się Maryjo! Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus (Lk 1,30-31)

Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę... Dziś 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus ■ Pan. (Lk 2,10-11).

Czcigodni Księża, Drogie Siostry zakonne, 
Kochani chorzy i samotni, Kochani Rodacy.

‘ A

W kalendarzu Koś'cioła mamy 
dwie bliźniacze daty, które 
mówią o fakcie Boże Narodze
nia. Są nimi: 25 marca i 25 
grudnia. Owego marca w scenie 
Zwiastowania powiada anioł do 
Maryi: „Nie bóJ się Maryjo! 
Znalazłaś' bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i urodzisz Syna, i 
nadasz Mu imię Jezus...” (Lk 
1,30-32). Tego marcowego po
ranka Maryja stała się dla nas 
pierwszą chrześcijanką - bo 
uwierzyła: „Oto ja służebnica 
Pana, niech mi się stanie według 
Twego słowa.” (Lk 1,38). Kon
sekwencją tej mocnej wiary 
Maryi Jest 25 grudnia, kiedy to 
anioł zwiastuje pasterzom na
polach betlejemskich Narodziny Zbawiciela: „Nie bójcie się! Oto 
przynoszę wam dobrą nowinę, radość wielką dla całego 'udu.

Dziś... narodził się Wam Zba
wiciel, którym jest Chrystus - 
Pan. A oto znak dla was: znaj- 
dziecie Niemowlę zawinięte w 
pieluszki i położone w żłobie.” 
(Lk 2,10-12). Słowa anielskie 
skierowane w marcu do Maryi 
stały się faktem, czyli Wciele
niem Syna Bożego. Maryja sta
je się w tę zimową noc Matką 
Jezusa Chrystusa.
Z Narodzeniem Jezusa Bóg 
ustanawia nowy początek dla 
wszystkich ludzi. Od tej Nocy 
wszyscy mówią i piszą daty 
swoich urodzin i dzieje świata:

„od nowej ery”. A wierzący sygnują swoJe życie i jego wydarze
nia dodatkiem „po narodzeniu Chrystusa”. Poprzez Chrystusa 
sam Bóg będzie odtąd przy nas i z nami! Będzie przy swoim 
ludzie nie tylko przez ziemskiego Jezusa, ale także poprzez Wy
wyższonego po Zmartwychwstaniu i w Eucharystii przez wszyst
kie dni aż do skończenia świata. Narodziny Chrystusa rozpoczy
nają proces zbawczy, który będzie się toczył aż skończy się czas: 
„A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata.” ( Mt 28,20). To dla człowieka wiary niezwykły argu
ment na obecność Boga dziś, tu i teraz! Dla człowieka niewiary 
to poważne ostrzeżenie i nieustanne zmaganie się ze sobą. Ze 
swoim życiem! Z sensem tego życia! Z czynami tego życia! Dla 
wielu to ciągły strach, walka i ucieczka w nicość. Człowiek wia
ry obecnoś'ć Boga postrzega zaś jako dar, który go cieszy i roz
wija, jako moc, która na ziemskiej dróżce pomaga, jako miłoś'ć, 
której się uczy i wreszcie Jako miłosierdzie, którego każdego 
dnia potrzebuje. Ale przede wszystkim obecność Boga w na
szym życiu decyduje o wieczności.

Nie nasze „mieć” daJe prawdziwe szczęście. „Mienie” cieszy, ale 
krótko. Zaś „być z Bogiem” oczyszcza sumienie i zakorzenia w 
wieczności. Dlatego cieszymy się z owego „Dziś” - o którym 
anioł mówił pasterzom: „Dziś narodził się Wam Zbawiciel...”. 
Coś, co wydarzyło się owego dnia, wydarza się dla nas! „Dziś'” 
uczestniczymy w widowisku, które opisuje Ewangelia.
Spoglądamy na wydarzenie Narodzin Chrystusa, które Ewange
lista maluje słowami. A spoglądając na betlejemski żłóbek - sta- 
jemy się Jednością z Nim - Narodzonym! Stajemy się świadka
mi i widzamii boskiego widowiska, kiedy podczas liturgii uczest
niczymy w Jego akcJi, by uczestnicząc i oglądając doznać prze
miany, na sposób tego, który „porzucił niebo, by wejść między 
lud ukochany...” (kolęda). Chrystus stał się człowiekiem, by czło
wiek stał się bliższy Bogu. Dlatego co roku świętujemy Boże 
Narodzenie uroczyście: opłatkiem, wigilią, choinką i światłem 
czy wreszcie wysłaną kartką z życzeniami, a także gamą prezen
tów i wolnym czasem.
Ale to za mało! Za mało dla człowieka wiary! Zbyt mało, Jeśli 
nie ma przemiany serca, sumienia. Jeś'h nie ma żywego kontaktu 
z Bogiem w codzienności na sposób „brania Go jak kumpla pod 
pachę” na korytarz, na ulicę, do pracy i do kuchni albo do ka
wiarni, już to na parlamentarne pokoje i poselskie sale. Wów
czas takie obcowanie zobowiązuje, zmienia zło na dobro, ko
rupcję w uczciwość, lenistwo w pracowitość, pogardę w szacu
nek a nienawiść w tolerancję. To „Dziś” przemawia do naszych 
wielkich tęsknot. Dziś' ma się wydarzyć coś, co tamtej Nocy 
stało się udziałem pasterzy. Poszli ciekawi za głosem aniołów, 
zobaczyli Zbawiciela i wrócili w szarą codziennoś'ć z przekona
niem, że Ktoś wyjątkowy dotknął ich i prowadzić będzie przez 
całe życie inaczej, niż było dotąd. Poprzez Narodziny Jezusa 
Bóg przywraca człowieka do stanu, jaki dla niego zamierzył. A 
Bóg zamierzył dla nas spokój duszy! Zamierzył pokóJ człowie
kowi! Anielskie śpiewy na betlejemskich łąkach są tego potwier
dzeniem: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokóJ lu
dziom, których upodobał sobie” (Lk 2,14). Poprzez Narodzenie 
Chrystusa człowiek osiąga spokój w swoim niespokojnym ser
cu. Wyraźnie zrozumiał to św. Augustyn w słynnym zawołaniu: 
„O dobry Boże, dlaczego cię tak późno spotkałem!? O dobry 
Boże, dlaczego Cię tak późno pokochałem!? Bo niespokojne jest 
serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie...” („Wyznania”). 
Tak bardzo więc człowiekowi potrzeba owego „Dziś' narodził 
się wam Zbawiciel...”! Narodziny Chrystusa to pierwszy ruch 
Boga wobec człowieka. Bóg w tym wydarzeniu ukazał człowie
kowi SWOJĄ MIŁOŚĆ, by tym czynem Miłości wywołać w 
człowieku wzajemność! I to Jest moje dla Was wszystkich, Ko
chani Rodacy, świąteczne życzenie. Może za krótkie, może za 
słabe, może... albo...? Więc dodam Jeszcze: niech Boże Naro
dzenie Roku 2004 wywoła w nas miłoś'ć do Boga, miłość do 
człowieka, miłość do każdego dnia, chwili, sprawy i dla siebie 
samego! „Bóg Jest Miłością” powiedział św. Jan. W tych sło
wach wyraził Nagodzenie Chrystusa. Czy ja, Ty, my - możemy 
powiedzieć o sobie: „Jestem miłością” o poranku i zachodzie, w 
małżeństwie i rodzinie, w starości i młodoś'ci, we wszystkich 
chwilach dnia? I pomyś'! o tym w tę Noc Jedyną! 1 przemień, co 
przemienić powinieneś'. Zadumaj się nad tym, gdy rozpakujesz 
prezent spod choinki, i przemień, co przemienić powinieneś' Już 
dawno! Żamys'liJ się nad tym w Pasterkową Eucharystię, gdy 
sam Pan da Ći siebie w Komunii i przemień, co przemienić po
winieneś w chrześcijańskim życiu. Bądź pewny - to Jest właś'nie 
Boże Narodzenie! By powtórzyć za poetą naszym:
„I cóż z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie - skoro 
najpierw nie narodził się w Tobie?! (A. Mickiewicz). 
Kochani!
Niech Wam wszystkim na obczyźnie zakotwiczonym na stałe 
lub tymczasowo, błogosławi Boże Dziecię. Niech Wam „za diłe- 
bem” tu - mocy doda i wiarę umocni. Niech Was tu od zła, 
rozwodów, zazdroś'ci i kłótliwości zachowa! Niech Wasze serca 
pokojem obdarzy. Niech Was i Ojczyznę naszą błogosławi w 
Nowym 2005 Roku!

t

C

J( 
tc 
Ti 
r; 
n 
n 
T 
ć 
n 
J< 

r( 
c' 
d 
k 
Zi 
d 
b 
jc 
fs 
c^ 
v 
1 
w 
i 
\ 
d 
w 
d 
sl 
g 
B 
p 
■z^

js 
n 
si

1
I

Z darem modlitwy i „Szczęś'ć Boże”!
Ks. prał. Ryszard Sritytka
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Ciąg dalszy ze slr^. 3

Wydarzenia z Betlejemm
Jeden z rozdziałów swojej teologiczno-es- 
tetycznej rozprawy autor „Kolorów Bo
żego Narodzenia” poświęcił dwóm mala
rzom, porównując nie tylko ich palety, 
malarskie wrażliwości, lecz i doświadcze
nia.
Życiowa, a zatem i artystyczna droga Mi- 
chelangela Merisiego, znanego pod imie
niem Caravaggio, była dość dramatyczna. 
Jego poprzednik, Lorenzo Lotto - uczeń 
Giovaniego Belliniego, kompan Tycjana i 
rówieśnik Rafaela, choć zaznał egzysten
cjalnych udręk, potrafił zachować pogodę 
ducha. Pierwszy, wydalony z zakonu, za
kończył swoje życie dość wcześnie, w dość 
zagadkowych okolicznościach, prawdopo
dobnie zginął w bójce, drugi - po latach 
biedy i poniewierki, dopełnił swoich dni 
jako świecki brat, w oblackiej samotni. 
Najprawdopodobniej urodził się w Wene
cji w roku ^^80, działał w Wenecji, Tre
viso, od 1509 roku w Rzymie, w latach 
1518-1528 w Bergamo, w roku 1529 po
wrócił do rodzinnego miasta. Zmarł w 
1556 roku w Loreto. Był uczniem Alvisa 
Vivariniego, pochodzącego ze znanej ro
dziny weneckich malarzy. W oczach 
współczesnych uchodził za uosobienie 
dobroci. Malował przede wszystkim fre
ski i obrazy sztalugowe o tematyce reli
gijnej oraz portre^y^.
Boże Narodzenie malowane wielokrotnie 
przez awanturnika z Mediolonu było w 
zamiarze i wykonaniu medytacją nad 
życiem a zarazem religijnym przesłaniem. 
Niejednokrotnie, na obrazach Caravaggia, 
narodzonemu w Betlejem świat ukazywał 
się w kolorach i głosach otaczających Boże

Wiecxena WîçiUfna 
to PMK u/ Brukseli

ro

Na wieczerzę wigilijną w wieczór Boże
go Narodzenia (24 grudnia - piątek, o 
godz. 180’) zapraszają do Polskiej Misji 
Katolickiej (rue Jourdan 80, w sali św. 
Eugeniusza de Mazenda) OO. Oblaci i 
Siostry Pasjonistki - tych z Państwa, któ
rzy samotnie będą przeżywać tegorocz
ne święta, a szczególnie osoby chore i w 
podeszłym wieku.
Zgłoszenia (do 20 XII) prosimy kiero
wać do duszpasterzy lub sióstr^. Tel. PMK 
- 02 538 30 87 lub Siostry - 02 537 16 
46. W razie potrzeby zapewniamy do
wóz samochodem.

Pasterka będzie celebrowana dwa 
razy: o godz 2100 - w kaplicy PMK (rue 
Jourdan 80) i o północy - w kościele N.D. 
de la Chapelle ( PI de la Chapelle 1).

Dziecię ludzi. O wiele wcześniejsze „Na
rodzenie Pańskie” Lorenza Lotta, powstałe 
na prywatne, tj. świeckie zamówienie 
przemawia jakby językiem autora obrazu. 
To co jest niezwykle w tym dziele, to „sce
nariusz” wydarzeń. Józef i Maryja klęczą
cy nad uśmiechniętym, wyciągającym 
rączki maleństwem są - jeśli wciąć pod 
uwagę czas powstania dzieła - ewenemen
tem. Józef przestaje być kimś z boku, 
osobą nie biorącą udziału w tym, co się 
dzieje; przestaje być surowym, groźnie 
wyglądającym starcem albo zaledwie sta
tystą, niemym świadkiem czegoś, z czego 
w pełni nie zdaje sobie sprawy. Santam- 
brogio mówi o wizerunku teologicznym, 
ściśle określonym wizerunku: bowiem Jó
zef jest „świadkiem dziewictwa Maryi i 
współdzieli z Bogiem ojcostwo”(l).
Jeśli pamiętamy, że aż do XVI wieku św. 
Józef indywidualnie był ukazywany rzad
ko i jeśli uświadomimy sobie, iż nawet 
dziś, wedle wcale nie odosobnionych opi
nii, uważa się, że prowadził on pospolity 
żywot, dla każdego kto patrzy na mężczy
znę z obrazu Lotta jest chyba oczywiste, 
że ma do czynienia z dość oryginalnie 
ukazaną postacią: ani niemym statystą, ani 
pozbawionym uczuć i własnych przemy
śleń, a nawet niepokojów człowiekiem. 
Jeśli jeszcze sięgniemy do Mateuszowej 
Ewangelii i prześledzimy treść ewangelicz
nej relacji, staje się jasne, iż malarz trzy
mał się najważniejszego źródła i potrafił 
je odczytać - a jednocześnie wiernie od
tworzyć. Tyle, że w inny, pozaliteracki 
sposób; innymi środkami i metodami - do
stosowując nowotestamentowy zapis do 
realiów swojego czasu.
Włoski malarz złamał panującą konwen
cję nie tylko w przypadku Józefa - umiesz
czając go blisko Maryi i niejako nobilitu
jąc. Dziecko zachowujące się naturalnie, 
jak prawdziwy noworodek, prosty koszyk 
zamiast sztywnej kolebki, w bizantyjskiej 
tradycji artystycznej - jako odniesienie do 
zmartwychwstania - często przypomina
jącej grób, wreszcie krucyfiks umieszczo
ny przy wejściu do prostej chaty - to do
wody, że znając różne tradycje miał od
wagę samodzielnie je interpretować, a jed
nocześnie starał się ukazywać trudne, 
zbawcze prawdy w jak najprostszy, przy
stępny dla wszystkich sposób. Aniołowie 
i drabina symbolizująca Bożą Opatrzność, 
będąca dowodem, iż „niebo” zeszło na 
„ziemię”, że Bóg naprawdę stał się czło
wiekiem; turkawka jako symbol wierno
ści czy, po przeciwnej stronie niż krucy
fiks, zagadkowa pułapka na myszy - to zna
ki i zarazem dowody, że malarz-włóczęga 
i przyszły oblat przywiązywał ogromną 
wagę do każdego szczegółu, a jednocze
śnie chciał być dla każdego zrozumiały. 
Zdaniem wybitnych historyków sztuki, 
Bernarda Berensona i Michała Ałpatowa, 
głębia duchowa i ciepło uczuć, umiejęt
ność wzbudzenia współczucia nawet u lu
dzi niesympatycznych - to wyróżniające 
cechy tego malarstwa. Dla Gustawa Her- 
linga-Grudzińskiego był on nie tylko 
twórcą portretu psychologicznego, upra

wiającym sztukę chwiejności, niejedno
znaczności i oscylacji, lecz i wybitnym 
artystą potrafiącym dostrzec widzialne i 
niewidzialne. „Żaden z malarzy Cinqu- 
ecenta nie wydaje się nam równie niejed
noznaczny - i w swoim powikłaniu rów
nie bliski”(2) - pisała Joanna Pollakówna. 
Można by stwierdzić, iż w niewielkim roz
miarami „Narodzeniu Pańskim” znajdują
cym się obecnie w Narodowej Galerii 
Sztuki w Waszyngtonie, zdolność Lotta do 
introspekcji i niebanalnej refleksji po
twierdza się niemal w każdym szczególe. 
„Lotto w swoich obrazach udziela lekcji 
teologii, których stałym tematem jest na
śladowanie Chrystusa, odkupienie doko
nane przez jego mękę, pogarda dla rzeczy 
światowych i doświadczenie ascetycz- 
ne”O) - wyjaśnia Santambrogio. Podąża
jąc tropem włoskiego dziennikarza i kry
tyka sztuki warto pamiętać, iż spełnienie 
się tajemnicy Bożej wolności oznacza rów
nież objawienie się Bożej prawdy o zba
wieniu. Bóg wkroczył w ludzkie dzieje, 
ale uczynił to w sposób, jaki do dziś - wca
le nie tak rzadko - wzbudza ogromne kon
trowersje. Pojawił się bowiem nie jako 
heros i zdobywca, lecz jako Dziecię, bez
bronna istota. Chrystusa zmienił bieg hi
storii - nie za pomocą oręża, lecz poprzez 
wypełnienie, w całkowitym posłuszeń
stwie, woli Ojca. To co zdawało się nic 
nie znaczącym epizodem, stało się przeło
mowym momentem w dziejach świata.
W myśl estetycznej teologii Lotta ważna 
jest nie tylko symbolika, metaforycznie 
przekazane prawdy, których po prostu czę
sto nie daje się inaczej przedstawić, lecz 
konkretne odniesienie - odniesienie rze
czywistości nadprzyrodzonej do naszego 
życia. Dlatego niejednokrotnie wydaje się 
nam, iż malarz prowadzi z nami szczegól
ny dialog - jak czytamy w innej książce 
włoskiego dziennikarza i eseisty - „ukry
wając głębokie przesłanie w przedmiotach 
codziennego użytku, aby przekazać tajem
nicę w ręce doświadczenia, gotowego je 
przyjąć i dotykać w jego fizyczności”(4). 
Patrząc na „Narodzenie Pańskie” z 1523 
roku trudno nie odnieść się do swoich do
świadczeń i nie zapytać, jak wydarzenie z 
Betlejem zmieniło, określa i kształtować 
będzie naszą codzienność? Co z tej nie
zwykłej odświętności i zarazem prostoty 
w nas, żyjących często z dala od rodzin
nych domów pozostaje i pozostanie?

Anna Sobolewska

1 Giovanni Santambrogio, „Kolory Bożego Na
rodzenia", przełoży! Dariusz Chody niecki, Kiel
ce 2002, s. 22; 2 Joanna Pollakówna, „ Wenec
kie tęsknoty”, Warszawa 2003, s. 83.; 3 Giovan
ni Santambrc^gio, jiw/., s. 28; 4 Giovanni San
tambrogio, „Aniołowie Bożego Narodzenia", 
przełożył Konrad Czuba, Kielce 2002, s. 17.
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LA PAGE DES" FRANCOPHONES 
de Richard Zienlki<ewicz (riczienk ©fram^^^nt^^. fr)

NOEL POLONAIS AUX PAYS-BAS

Teresa BACHANEK-ZIENKIEWICZ: 
Les^fetes de Noel approchent. Aimez-vous 
CCS fêtes?
Jolanta MYCIELSKA: II est difficile de 
ne pas les aimer, surtout si on les associe 
a la familie, a la venue des personnes pro
ches que 1’on aime et que Fon n’a pas vues 
depuis longtemps, aux rires des enfants, a 
la musique, a la kutia ou au bon vin... Je 
sais aussi tres bien que pendant la periode 
des fetes les personnes agees ou solitaires 
ressentent plus fortement leur isolement. 
C’est principalement a elles qu’il faut pen
ser au milieu des kolędy joyeuses et du 
scintillement des bougies.

TBZ: A quoi ressemblent chez vous les 
préparatifs de Noël?
JM: Chez nous a la maison, il y a environ 
quarante personnes pour le réveillon et plus 
d’une fois nous avons eu des problèmes 
pour faire asseoir tout le monde autour 
d’une table. Entrent en jeu la cave, le gre
nier, et meme une fois, imaginez-vous que 
nous avons installe une longue table im- 
provisee dans le couloir de Fecurie avec 
de vrais chevaux qui nous soufflaient la 
chaleur dans le dos. Il arrive que nous 
ayons des problemes avec la temperature. 
En generał, aux Pays-Bas les hivers ne sont 
pas rigoureux mais, quand nous avons 
demenage dans la ferme dans laquelle nous 
habitons actuellement, je me souviens que 
nous avons organise le reveillon sous le 
toit d’une ancienne ecurie. Dehors il gelait 
et il y avait du vent. Il n’y avait pas encore 
de fenetres, et mon mari a bouche les 
ouvertures avec des planches et de la paille. 
II a mis en route divers appareils bizarres 
pour chauffer la piece. II avait accroche 
un thermometre au mur et le soir il nous a 
annonce fierement qu’il faisait deja neuf 
degrés... Cela n’a toutefois pas empeche 
les messieurs, comme le veut la tradition, 
d’etre en smoking et les dames en robes 
longues. Peut-être au debut se sont-elles 
un peu enveloppees dans leurs châles...

TBZ: Comment poussez-vous le reveillon 
de Noel?
JM: Le reveillon de Noel, c’est la reunion 
de la tradition chretienne et de la magie de 
la lumiere, des odeurs, des souvenirs d’en
fance. Le partage de Vopłatek, c’est 1’oc- 
casion de vraies salutations, de vœux, de 
reconciliations et d’emotions. Tous avec 
tout le monde. Nous disons le „Notre Pere” 
en nous tenant par la main. Avant que cha- 
eun prenne la place qui est prevue pour lui 
a la table specialement decoree pour cette 
soiree (il y a aussi ur^e place pour l’invite 
„d’outre-mer”), le maître de maison lit 
l’Evangile: „...Et elle mit au monde son 
fjils jrr^mi^i^-r^é; elle l'emmaillota et le cou- 

cha dans une mangeoi^r^e, car il n 'y avait 
pas de place pour eux dans la salle com
mune”.
Au menu il y a entre autres du barszcz avec 
des uszka, mais la truite remplace la car
pe... Tout est prepare par les membres de 
la familie ou les amis sous la direction de 
la maîtresse de maison. Les adolescents 
et les jeunes servent a table a tour de role 
afin que chacun puisse manger et boire 
suffisamment. Les discours, les conver
sations, les confidences, les souvenirs, les 
jeux des enfants qui ne supportent pas 
d’etre trop longtemps assis et qui courent 
autour de la table... La tension monte - 
c’est le moment ou la clochette donnę le 
signal du debut de la deuxieme partie de la 
soiree. Dans le salon attend un sapin lumi
neux et odorant, avec la creche au milieu. 
Dans le crepitement des appareils photo
graphiques, des feux d’artifice a la main, 
nous chantons en choeur „Wśród nocnej 
ciszy”\ Le piano donnę le la et meme ,yAch 
ubogi żłobie” a Fair gai. Et bien que nous 
nous promettions que „cette annee il n’y 
aura pas de cadeaux”, au pied du sapin se 
dresse une montagne, pas misereuse du 
tout, de paquets colores. Dans le langage 
familial, ce phenomene s’appelle „la crise 
economique”. Nous chantons encore, c’est 
la nuit des kolędy, tout le monde a tout le 
temps des raisons de se rejouir et de re- 
mercier^. C’est la fete de la reconciliation.

TBZ: Vr^tre familie est tres nombreuse, 
n’est-ce pas?
JM: Nous sommes nombreux, cela va des 
nouveau-nes aux membres ages de la fa
milie et des amis. C’est tres international. 
La Pologne est evidemment representee, 
mais egalement les Pays-Bas, la France, la 
Belgique, FItalie, la Grande-Bretagne, la 
Suede. II y aussi les invites imprevus - on 
trouve toujours quelqu’un qui vient 
d’outre-mer^. C’est une vraie Tour de Ba
bel. Je n’ai pas exagere en donnant Feten- 
due de Fage des invites. Jusqu’aux der- 
nieres annees de sa vie, Stanisław Gro
cholski, notre oncle-cousin qui etait tres age 
et qui etait une personnalite connue en Eu
rope, surtout en Belgique, a ete avec son 
epouse un invite plein d’enthousiasme. Tra
ditionnellement, c’est a lui que revenait 
Fhonneur et le devoir du discours, „inscrit 
au programme” du reveillon. Au theme de 
la nativite, avec determination et diploma
tie, il ajoutait toujours un mot sur la neces- 
site de la reunification de FEurope. Et c’est 
reussi: nous sommes dans FUnion. Com
bien avons-nous tous appris de lui! Tou
jours serein, il etait Fexemple meme de la 
bonne education et des valeurs morales.

TBZ: Allez-vous a la messe de minuit?

i

JOLANTA BISPING MYCIELSKA - 
Nee en Pologne, diplómee de FEcole 
Superieure de Musique de Cracovie 
(1968); mariee, mere de trois enfants. 
Avec son mari, Jacek Mycielski^ elle -a 
quitte la Pologne en 1971 pours’installer 
successivement en Belgique et aux ' Pays- 
Bas. Elle a dirige les cours de piano et . de 
rythmique’ dans une ecole de musique'en 
Belgique. Elle est co-organisatrice des 
Congres lntemationaux - de la Familie a 
Varsovie (1994), Moscou-(1999) et. Lu
blin (2004), et des Festivals Intematio- 
nau.x annuels des Familles Musiciennes a 
Lublin (1994-2004). Membre de l’Ordre 
de Maltę, elle est engagee dans l’activite ' 
de l’Association Polonaise de. J’Ordre -de 
Maltę ou elle’ presidait le comite d’orga
nisation des bals internationaux „Bal- Mal
ta” - Cracovie en 1998, Varsovie en 2001: 
Elle est vice-presidente de la fondation 
„Familie de demain” a Bruxelles, et mem
bre de la fondation „European. Federa
tion for the Family” a Zurich. Conceptri- - 
ce et presidente du comite d’organisation . 
du Grand Bal des Debutants de Varsovie- 
en 2004. . : r ”-■>
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JM: Bien que dans notre localite nous 
soyons les seuls Polonais, a la messe de 
minuit dans notre petite eglise paroissiale 
nous occupons tout un „secteur” avec nos 
invites. Minuit approche. D’abord douce
ment puis de plus en plus fort, le chœur 
chante „lleilige Nacl^t". Qu’est-ce que les 
Hollandais chantent bien! La messe passe 
comme dans un reve! II y a aussi des ko
lędy en polonais pour nous faire plaisir car, 
comme je Fai dit, ici il n’y a pas d’autres 
Polonais que nous. A chaque fois, nous ne 
pouvons pas retenir notre emotion et nos 
invites n’en reviennent pas. Depuis toutes 
ces annees, nos voisins hollandais ont deja 
appris cinq kolędy polonaises et qu’est-ce 
que c’est beau! (Un jour, la television TV 
POLONIA en a fait un reportage interes- 
sant).
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TBZ: Qu’avez-vous prevu pour cette an- 
nee?
JM: Cette annee exceptionnellement, nous 
passerons Noel en cercie restreint, avec la 
mere de mon mari. Elle n’est plus tres

1“ strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 19-26 grudnia 2004
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Kari^lt Badziak

ałe swe długie życie byłem zdecydowanym przeciwni- 
„teorii spiskowej", wychodząc z założenia, że jak ktoś 

nie potrafi w sposób logiczny wyjaśnić jakiegoś zjawiska społecznego, to szuka 
źródeł jego narodzin w spisku, w perfidnej zmowie.
Wydawało mi się to zbyt tanie i łatwe, a 
tymczasem ludzie niestety, nie tylko jaw
nie organizują się w różne partie politycz
ne i ugrupowania ideologiczne, ale także i 
w potajemne układy, sitwy czy mafie. 
Wychowany w etosie konspiry mniema
łem zawsze, że tylko w walce o niepodle
głość moi kochani bracia mają prawo, a 
nawet obowiązek wchodzić w potajemne 
związki podziemne i działać z honorem 
pod przysięgą. A tymczasem obecnie 
wszystko jest jawne, nawet tajne służby w 
trakcie niezwykle publicznych procedur 
sejmowej komisji śledczej ds. Orlenu ujaw
niają najtajniejsze notatki swoich niewi
docznych agentów'.
Co się stało? Co się w Polsce zdarzyło? - 
wszyscy zadają sobie takie pytania - że 
osoby powiązane ściśle z dawnym reżi
mem w tak łatwy sposób zawłaszczyły 
sobie prawie cały majątek naszego pań
stwa. To nie przypadek czy zwykły zbieg 
okoliczności. Po prostu około 30 lat temu 
został w Polsce zawiązany spisek wśród 
najwyższych dygnitarzy partyjnych, gdyż 
ludzie rządzący wówczas Polską dostrze
gli, że system, którym kierują, przeżywa 
nieustanny kryzys, szczególnie gospodar
czy i żeby z tego wyjść, należy zreformo-

wać cały ustrój. Oni propagandzie socja
listycznej, której zresztą sami byli reżyse
rami, nie ulegali. Oni posiadali wiedzę rze
czową na temat sukcesów państw kapita
listycznych, gdyż dostarczały im ją tajne

rys. J. Rutkowski

gospodarczy i wojskowym.

jeune avec ses 99 ans - d’après cer
tains elle en fait au plus 97 - mais son cceur 
et son esprit ont cinąuante ans de moins. 
Adoree de tout le monde, c’est l’autorité 
et la conscience de la familie. Et dire que 
la generation de nos parents est la genera
tion de la guerre, d’Auschwitz, de Katyń 
et des goulags. Une generation que la Po
logne communiste a expulsee et qui lui a 
interdit d’habiter dans un rayon de trente 
kilometres autour de la maison familiale! 
Nos parents ont tout perdu, sauf ce qui 
est le plus important: la force morale, la 
foi et l’amour. Ils ont tout fait pour nous 
l’apprendre - qu’il nous sera difficile de 
les egaler^!

TBZ: Pouvez-vous donner aux lecteurs 
de „Głos Katolicki” une de vos recettes 
de Noël?
JM: D’apres mon mari, il est scientifique
ment prouve que le vin change de gout en 
fonction des personnes avec lesquelles on 
le boit. Meme le vin le plus ordinaire de
vient un „Grand Cru Classe” en compa
gnie de ses amis et de ses proches. Je pen
se qu’il en est de meme pour les plats. Le 
barszcz et le barszcz, ce n’est pas neces- 
sairement la meme chose. Pour les uszka, 
il faut une pincee d’amitie. Verser avec la 
louche du pardon mutuel et servir sur le 
plateau de l’amour familiami.

służby, wywiad _
Po konsultacji z towarzyszami radziecki
mi dostali zezwolenie na eksperyment.
W tym celu synowie i córki wysokich dy
gnitarzy partyjnych zaczęli być wysyłani 
w epoce Gierka na zachód Europy i do 
Ameryki, aby się tam kształcić i podpa
trywać, jak trzeba rządzić państwem, aże
by zapewnić ludziom dostatek, a sobie 
spokój społeczny. Od zakończenia wojny 
upłynęło bowiem wtedy już ćwierć wieku 
i trudno było biedę i nędzę, które powo
dowały niezadowolenie społeczne i ciągłe 
bunty oraz strajki robotnicze, usprawie
dliwiać nieustannie skutkami wojny. Ko
munistyczni władcy Polski doszli do wnio
sku, że to permanentne niezadowolenie 
społeczne nie da się ciągle uśmierzać mi
licyjnymi pałkami. Propaganda co praw
da w PRL była niewyobrażalnie kłamli
wa, lecz tajne służby, nawiasem, nadzwy
czaj rozbudowane, posiadały bardzo dużą 
i w miarę rzetelną wiedzę na temat na
strojów społecznych. Dziś wyręczają ich 
w tym biura badania opinii publicznej.
Aby więc przygotować pierestrojkę w ca
łym obozie socjalistycznym, otwarto w 
Pradze specjalną szkołę, gdzie wysyłano 
na przeszkolenia miodach aktywistów - 
Kwaśniewski z kolegami też tam był in
struowany. Ale największym zaufaniem 
członków Politbiura cieszyli się zawsze 
agenci tajnych służb. I to oni właśnie byli 
potem desygnowani do przejęcia majątku 
narodowego na własność, jako że w tym 
celu byli szkoleni przez najlepszych spe
cjalistów^. Oczywiście o towarzyszach na 
prowincji też nie zapominano i dla nich 
odbywały się półroczne kursy, które da
wały im uprawnienia do nabywania grun
tów rolnych. W PRL człowiek nie wywo
dzący się ze wsi, bez odpowiednich doku
mentów, nie mógł kupić nawet pół morgi

ziemi. Sam jestem żywym dowodem na 
to, że nie ponosi mnie fantazja, a piszę 
prawdę, choć czasem wydaje mi się, że 
konfabuluję. Otóż w 1978 r. zapisałem się 
właśnie na taki kurs rolniczy w gminie 
Zduńska Wola i jakież wielkie było moje 
zdumienie, kiedy na pierwszych zajęciach 
spotkałem samach pierwszych sekretarzy 
gminnych i powiatowych z tegoż miasta 
oraz z Sieradza, Lasku i Szadku. No i 
oczywis'cie ich żony także pogłębiały tam 
swą wiedzę rolniczą, tudzież oficerowie 
milicji - wiadomo... obywatelskiej.
Tak więc to chyba nie był zwykły przypa
dek, że terenowi aparatczycy zamiast być 
instruowani, jak się zakłada spółdzielnie 
produkcyjne, szkolili się jak kupować i 
uprawiać polską ziemię. Niestety w roku 
1980 te mozolne przygotowania funkcjo
nariuszy partyjnych i służb specjalnych do 
przejęcia na własność miejskiego i wiej
skiego majątku narodowego, napotkały na 
nie skonsultowany z nimi wybuch buntu 
stoczniowców gdańskich i nie uzgodnio
ne z nimi narodziny „Solidarności".
Sytuacja się tak pogmatwała i zaogniła, 
że trzeba było aż wprowadzić stan wojen
ny, ażeby przypadkiem ktoś inny spoza 
nomenklatury nie przejął władzy w pań
stwie i nie zaczął budować kapitalizmu bez 
udziału aktywu pezetpeerowskiego. Jed
nak po paru latach nastąpiła stabilizacja i 
w spokoju przywódcy „przewodniej siły 
narodu” spotkali się przy Okrągłym, nie
słychanie, Stole z przywódcami „Solidar
ności" i scenariusz napisany przed laty w 
Biurze Politycznym doczekał się realiza
cji. Tak jak zaplanowano, cała władza z 
wyjątkiem MSW, MO, UB i WP przeszła 
w rępe działaczy „Solidarności", a cały 
majątek państwowy w ręce funkcjonariu
szy służb jawnych i tajnych oraz mafij
nych.
W normalnym kraju przestępcy, którzy 
przywłaszczyli sobie bezprawnie dobra 
ogółu, siadają na ławie oskarżonych, u nas 
są tylko świadkami w sejmowej komisji 
śledczej.

P.S. Wesołych Świąt stałym i wytrwałym 
Czytelnikom oraz przypadkowym takie.

K.B.

Beta
Licencjonowany przewóz osób 

i przesyłek expresowych 
luksusowym - 20 osobowym 

autobusem z klimatyzacją i video
- postój - parking - 

przy kościele Medelaine 9’0 - 13’0, 
wyjazd z Paryża - niedziela, 

wyjazd z Polski - piątek
Trasa:

Rzeszów - Nowy Sącz - Kraków - 
Katowice - Wrocław - Legnica - 

Olszyna - Paryż.
Paczki:

przesyłki na teren całego kraju 
w ciągu 48 godzin 

Teł. Polska: (+48) 60 80 22 168 
lub (+48) [18] 547 243; 

Francja: 06 33 58 52 86; 06 13 70 38 86.

19-26 grudnia 2004 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat ““
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Pierwsza ąW‘^azdka
Pt^rUee Osiikod^sf^i

stem w kropce do tego stopnia, że nie wiem czy w ogóle zasiądziemy w tym 
roku do wilii. A cały ambaras wynikł z nagłego przyrostu świadomości moje
go syna.

z postanowił on ostatnio
bardzo konsekwentnie prze
strzegać... narodowych 
barw i wszelkich tradycji. 
Kiedy parę tygodni temu, 
podczas meczu piłki nożnej 
Polska - Francja zasiadł 
przed telewizorem w biało 
czerwonym szaliku na szyi 
a w ręku dzierżył narodową
flagę, moje ojcowsko-patrio- 
tyczne serce rosło w dumę i siłę... 
miło.
Dzisiaj sprawy się pokomplikowały, bo
wiem nasz domowy tradycjonalista posta
nowił wyegzekwować na reszcie rodziny 
„pierwszą gwiazdkę”, bez której początek 
wigilii jest nieważny. Niby nawet przyj
mował tłumaczenia o zawirowaniach me
teorologicznych, niskim pułapie chmur, 
paryskim klimacie, ale kiedy już, już są
dziłem, że dał się przekonać, wracał nagle 
do swojego - a tradycja?! 
Tak, że stoję teraz już drugą godzinę w 
wyziębionym pokoju, przy otwartym oknie

aż i .
Û. j

* i wypatruję intensywnie, 
chociaż wiem przecież, że 
szanse dzisiaj na przejaśnie
nie szarugi świata i na świa
tełko pierwszej gwiazdki 
choćby tyl^o w... tunelu są 

! raczej niewielkie. Obok opa
tulony w zaduży kożuch 
swojej mamy - tak że wy- 
staje mu tylko - nomen 

1, omen - czerwony czubek 
y nosa i świąteczna, śnieżna 
! biel kołnierzyka od koszuli 

1 - stoi twardo Kazimierz i 
wyraźnie oczekuje ode mnie wyjaśnień. 
Rozpaczliwie szukam więc wyjścia z pa
towej sytuacji zwłaszcza, że w tle słyszę 
już pierwsze dzwony z kolędy „Bóg się 
rodzi, moc truchleje...” i czuję zapach 
barszczu.
„Ooo, jest” - słyszę nagle i niedowierza
jąc podążam wzrokiem za małą łapką wy
ciągniętą gdzieś w ciemniejącą dal. „Nie, 
to tylko samolot, zresztą nie pierwszy w 
przeciągu ostatnich 120 minut” - stwier-

dzam z rezygnacją, ale przemarznięty 
malec uchwycił się już nadarzającej się 
okazji, żeby pozbyć się gwiezdnego kło
potu. „No, ale możemy, tak na niby uda
wać, że to gwiazda, no tylko... lecąca, ale 
przecież świeci i jest na niebie... Zresztą 
jest już tak daleko, że nie można być cał
kiem pewnym i nikt tego już nie spraw
dzi. No? Chodźmy!”. Podałem mu wów
czas... lornetkę - „Ale dobrze widać, cho
ciaż to już tak daleko! No niestety, to nie 
była jednak pierwsza gwiazda, zresztą obaj 
wiedzieliśmy o tym, że to nieprawda. To 
co teraz będzie, kiedy naprawdę jej nie 
ma?” - zapytał z taką rezygnacją, że mimo 
zimnicy zrobiło mi się jeszcze bardziej lo
dowato. „Coś ci powiem, musisz uwierzyć, 
że mimo tej otaczającej nas w tej chwili 
paskudnej, wilgotnej, lepkiej szarzyzny^, 
która wydaje się wszystko okrywać, prze
nikać i ukrywać prawdę, tam za nią, mimo 
wszystko, ta pierwsza gwiazda istnieje i 
świeci dla ciebie tak, żebyś'my mogli te
raz wszyscy razem, zgodnie z polską tra
dycją i z prawdą, rozpocząć nasze święto
wanie Bożego Narodzenia. Podzielić się 
opłatkiem, złożyć sobie serdeczne życze
nia, usiąść do wigilijnego stołu, zaśpiewać 
kolędę, pójść na Pasterkę. I widzisz, to 
dopiero prawda wyzwala z przesłaniają
cego wszystko mroku”. Zgodnie zamknę- 
liś'my okno i poszliś'my sprawdzić czy pod 
obrusem jest już włożona garstka siana, 
jak każe tradycja.
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Dokończenie ze str. 6-7

W kręgu polskich spraw!

Wówczas bowiem wiele decyzji „naprawczych” musiałoby zapadać 
poza Warszawą, co w sytuacji narastających sprzeczności wewnątrz 
UE może być trudno osiągalne. Wyraźnym objawem narastającego 
kryzysu państwa jest nieprzerwane pasmo korupcji towarzyszące rzą
dom lewicy mimo akcesu do UE. Co więcej - przerażająca afera Kul- 
czyka-Ałganowa pokazuje, że „strukturalna korupcja” sięga najwyż
szych organów władzy, że Polska jest bezbronna już nie tylko wobec 
zagranicznych służb specjalnych, ale wobec poważnej części rodzi
mych służb, które kręcą własne, mafijne interesy, a ich wpływy w 
świecie polityki każą postawić pytanie: kto właściwie kim rządzi - 
politycy służbami, czy służby politykami?
W kontekście międzynarodowym warto zwrócić uwagę na fakt, że 
niezależnie od wspólnoty unijnej (której Polska jest członkiem) - od 
września br. (2004) ma miejsce „strategiczne partnerstwo” między 
Niemcami a Rosją. Wydaje się, że waga tego strategicznego partner
stwa będzie rosła z każdym rokiem. Stara zasada dyplomatyczna gło
si, że ilekroć ocieplają się stosunki niemaeckoarosyjskae, tylekroć ma
leje rola Warszawy. Mimo obecności Polski w UE można obawiać się, 
że w ramach strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego doj
dzie do politycznego „dealu” - całkowitego uzależnienia Polski od 
energetyki rosyjskiej (gaz, ropa, energia elektryczna) w zamian za 
przyzwolenie rosyjskie na niemieckie żądania rewindykacyjne. Warto 
bowiem przypomnieć, że niedawne porozumienia Belka - Schroeder 
(wspólna opinia... dwóch prawników) w niczym nie zmienia istnieją
cego stanu prawnego, umożliwiającego Niemcom podniesienie tych 
roszczeń. Po przyjęciu przez Polskę konstytucji europejskiej?... Wiele 
wskazuje, że właś'nie tak się stanie, gdyż przyjęcie tej konstytucji ozna
czałoby dalszy milowy krok w stronę wyrzeczenia się suwerenności. 
Troski, obawy, nie'jpokoje - niech przecież nie zakłócają nastroju świą
tecznego, bo żaden kryzys: krajowy, europejski czy nawet światowy 
nie umniejsza przesłania Dobrej Nowiny. Bo czy narodziny Chrystusa 
nie zobowiązują właśnie do nadziei, nawet najtrudniejszej?

Marian

a
Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić 

ćwierkać - to najlepsza filozofia.
(Jan Bosko)

Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować 
I samemu przy tym stać się bogatym.

(Clemens von Brentano)

Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być 
twoim ostatnim uczynkiem.

(Elias Canetti)

Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności, 
być wesołym bez swawoli, mieć odwagę bez brawury, 

zaufanie i radosną rezygnację.
(Theodor Font^r^^ )

IV ca{ym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były 
bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.

(Isokrates)

Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.
(Michel Quoist)

Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.
(William Shakespeare)

Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, 
ty, który sam nie jesteś wieczny.

(Arystoteles)
---   -.....  -D
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WIELKA BRYTANIA
□ Gazeta „Daily Mail”, znana z niezbyt 
przychylnych opinii o cudzoziemcach, za
mieściła całą stronę poświęconą Polakom 
przyjeżdżającym do pracy w Wielkiej Bry
tanii. Po wstąpieniu Polski do Unii Euro
pejskiej oblicza się, iż od maja przybyło 
do Anglii 248 tys. rodaków. „Daily Mail” 
wychwala Polaków jako pracowników 
uczciwych i odpowiedzialnych.

czENia: Pro Ecclesia et Pontifice, Exuli 
Bene de Ecclesia Merito, MIecze Halle- 
rowskiE, medal „Za Zasługi dla KUL”, brą
zowy medal Fundacji „Straż Mogił Pol
skich Bohaterów”, medal „Za Zasługi dla 
Sanktuarium JasnoGÓrskiego w Częstocho
wie”, Medal Honorowy „Polonia Semper 
Fidelis”.

3
i

Ç

USA
□ Nowy biskup połowy Wojska Polskie
go ks. gen. Tadeusz Płoski, mając na uwa
dze dotychczasowe dos'wiadczenie Jana Ja
worskiego z Chicago, wydał dekret po
twierdzający nominację go na stanowisko 
rzecznika prasowego Ordynariatu Polowe
go Wojska Polskiego wobec Weteranów i 
Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki PółNocneJ.

LITWA
□ Na Uniwersytecie im. Witolda Wielkie
go w Kownie otwarto wystawę Jerzy Gie- 
droyc i krąg „ Kultury Trudny dialog pol
sko-litewski. JedNoczesmie po wernisażu 
wystawy odbyło się uroczyste nadanie Cen
trum Slawistycznemu Uniwersytetu Ko
wieńskiego imienia Czesława Miłosza.

c
o

d
i,

Jan Jaworski (ur. 
w Dąbrowie Tar
nowskiej) miesz
kający w Chicago 
od 1970 r. jett 
teenu^i^^m laalo- 
iicliLn d:zla^^- 
czem społecznym 
w Stanach Zjed- 

H noczonych. Mię- 
H dzy innymi jest 
■ korespondentem 
H Biura Prasowego 

Episkopatu Polski oraz Katolickiej Agen
cji Informacyjnej 1995-. Autor licznych 
artykułów i reportaży w prasie polskiej i 
polonijnej oraz opracowania Jan Paweł II 
wśród Polonii amerykańskiej 1979 (Chi
cago 1991). Redaktor „Kroniki katolic
kiej” tygodnika „Relax” (Chicago) 1986
93. Prezes Towarzystwa Arcybiskupa Jana 
Cieplaka przy Zjednoczeniu Polskim 
Rzymsko-Katolickim w Ameryce 1975. 
Współzałożyciel i wieloletni prezes od
działu Towarzystwa Przyjaciół Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego w Chicago 
1977-95. Współpracownik Fundacji Jana 
Pawła U w Chicago 1982-. Prezes chica- 
gowskijgo oddziału Funduszu Ilustrowa
nego Słownika Biograficznego Polonii 
Świata 1996-. Członek m.in.: Kongresu 
Polonii Amerykańskiej (Oddział Ilinois) 
1989-, Ligi Katolickiej w Ameryce 1971
, ZJedNoczenia Polskiego Rzymsko-Kato- 
liokiego w USA 1972-, Związku Narodo
wego Polskiego 1972-, Katolickiego Sto
warzyszenia Dziennikarzy w Warszawie 
1992-, Stowarzyszenia Polskich Autorów, 
Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie 1996
. W latach 1989-91 koordynator akcji cha
rytatywnej zbierania aparatury medyczNej 
i lekarstw dla szpitala w Dąbrowie Tar
nowskiej, a od 1992 dla budującego się 
Domu Opieki „Hospicium s'’w. Brata Al
berta” w Dąbrowie Tarnowskiej. Odzna-

WŁOCHY
□ Po dwudziestoletnich staraniach Pola
ków mieszkających w Padwie, 28 listopa
da br^. w miejscowym kościele eremitów 
pw. św. Augustyna nastąpiło wmurowa
nie tablicy upamiętniającej pobyt Jana 
Kochanowskiego w tym mieście. Głów
nym inspiratorem tablicy był prof. Ryszard 
Demel, znany polski artysta-witrażysta 
mieszkający w Padwie.

Ustro-r. wRyszard Demel urodził 1921 
niu Śląskim. W okresie II wojny świato
wej był uczEstNikiem kampanii wrzEŚnio
wej 1939, a następnie żołniErzem II Kor
pusu Polskiego 1942-45. Studia malarskie 
odbył w AkadEmii Sztuk Pięknych w Rzy
mie 1945-47, Polskim Studium Malarstwa 
w Rzymie 1945-47 i w Londynie 1947
48, Sir John Cass College of Art oraz Lon
don University Slade School 1949, na uni
wersytEcie w Oksfordzie 1951; studia ję
zykowe: Institute of Linguists w Londy
nIe 1965 i 1981, Universita Ca’Foscari w 
WenecJI 1979; studia filozoficzne zakoń
czone doktoratem na Polskim Uniwersy
tecie na Obczyźnie w LondyniE 1980-81. 
Pierwszy asystent w Studio Witraży J. 
Nuttgens w High Wycombe 1949-51; asy
stent w Polskim Studium Malarstwa w 
Londynie 1949-51 ; nauczyciel sztuki w an
gielskim szkolnictwie średnim 1953-62; 
wykładowca: języka angielskiego w Pań
stwowym Instytucie Hotelarskim i Tury-

)4 19-26 grudnia 2004

stycznym w Abano Terme (Włochy) 1962- 
8Ó, literatury aNgielskiej w Liceum Lin
gwistycznym w Padwie 1965-87, litera
tury polskiej na Universita Ca’Foscari w 
WenecJI 1973-77, języka angielskiEgo na 
uNiwersytEcie w Padwie 1979-86; kierow
nik w studio malarstwa w Padwie 1988-. 
Współzałożyciel Centro Studi Colore na 
uniwersytEcie w Padwie 1990-. Doradca 
National University of Canada w Toronto 
1970. W 1959 opatentował w WIeIRIeJ 
Brytanii nową technikę witrażu refrakcyj
nego. Wykonał liczne witraże w Anglii i 
we Włoszech (m.in. w kościołach Londy
nu, Padwy i Rzymu). Uczestnik wystaw 
zbiorowych oraz indywidualnych w Wiel
kiej Brytanii i we Włoszech. Posiada ar
chiwum Studium Sztuk Pięknych II Kor
pusu oraz kompletne archiwum Sergiusza 
PiaseckiEgo. Autor artykułów w prasie 
włoskiej i polonijnej oraz publikacji książ
kowych, m.in.: Sergiusz Piasecki. Notatki 
0 pisarzu i powieści „Kochanek Wielkiej 
Niedźwiedzic-y” (Londyn 1979), Życie i 
Twórczość S. Piaseckiego - Zarys mono
graficzny (Londyn 1981), Współzałożyciel 
1 sekretarz „Grupy 49” Artystów Plasty
ków Polskich w LoNdynie 1949-53. Lau
reat włoskich Nagród artystycznych. Od
zNaczenia: War Medal 1939-1945, Medal 
Legion d'Oro, Medal Miasta Padwy, Me
dal Olimpiady Sztuki i Kultury w Abano 
Terme.

FRANCIA
□ 7 grudnia w Vaudricourt uroczyście ob
chodzono Święto Zgromadzenia Misjona
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w któ
rym uczestniczyli ojcowie i bracia oblaci 
z Francji, Belgii, Niemiec i Luksembur
ga. Tegoroczne święto miało szczególNy 
charaktei^, gdyż zbiegło się z 30. rocznicą 
beatyfikacji (Paweł VI) i 10. rocznicą ka
nonizacji (Jan Paweł II) założyciela Zgro
madzenia - św. Eugeniusza de Mazenod. 
Eugeniusz 
Karol Józef 
de Maze
nod urodził 
się w 1782 
r. w Aix we 
Francji w 
rodzinie 
szlachec
kiej. W 
1811 otrzy
mał święce
nia kapłań
skie i roz
począł
działalność 5^ 
koncentru
jąc się na 
pracy wśród najuboższych, młodzieży i 
więźniów. Pragnął odbudować zniszczo
ne przez rewolucję życie zakonne. W tym 
celu założył w Aix w 1816 r. Zgromadze
nie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka
lanej. W 1832 ks. de Mazenod został mia
nowany biskupem, w 1837 objął diecezję 
marsylską, a w 1856 został senatorem 
Francji. Zmarł w 1861 r.
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Nieunikniona konfroi^^^^cja arystokota z szarą myszką 
Marek Brzeziński

M jPieszane uczucia mną miotały, gdy pod koniec listopada patrzyłem na roz- 
yi^ poczęcie przygotowań do... Bożego Narodzenia. To prawda, że Święta we 

Francji trwają tylko jeden dzień, ale jednak, gdy już w okolicach wcze
snego listopada widziałem nad głową rozpięte między latarniami girlandy gwiaz
dek utkanych z maleńkich lampek i Mikołajów wesoło potrząsających dzwonka

mi - robiło mi się dziwnie.
ne w wąskim korytarzu, zrobionym z kil
ku ociosanych drągów. Zza ekranu poja
wia się ręka reportera uzbrojona w mikro
fon. Reporter pyta - „A dokąd tak pędzi
cie?” - „Nie wiem” - odpowiada owca. - 
„A dlaczego zatem owca tak pędzi?” - na
gabuje reporter. - „Ano bo wszyscy pędzą!” 
- odpowiada owca i dodaje - „Przepraszam, 
ś'pieszę się”. Za chwilę, w następnej sce
nie pokazano na pasie transmisyjnym pusz
ki z mięsem...

fet. fi oiefitiskf

Boże Narodzenie - czas ciszy i rodziny roz
mywa się w hałaśliwym targowisku. Jesz
cze gorzej jest w Londynie. Tam nawet 
wcześ'niej niż w Paryżu wywieszono w do
mach handlowych dekoracje świąteczne, 
ustawiono oblepione sztucznym śniegiem 
ze sprayu plastikowe choinki „made in Chi
na”, a Regent Street zamknięto dla ruchu 
w części przylegającej do Piccadilly Cir
cus, by zorganizować tam Świąteczny Jar
mark, po którym ugania się na saniach z 
reniferami niby-Święty Mikołaj - rzecz ja
sna wirtualny. Nasza kultura przejdzie do 
historii nie jako gotyk, renesans, czy 
oświecenie lecz jako kultura konsumpcji 
w stylu Disneylandu, w której, jak pisze 
George Ritzer - autor książki Makd^or^al- 
dyzacja Społeczeństwa - nawet dowcipy są 
według scenariusza. To kultura, w której 
życie pracownika musi być przewidywal
ne, a zatem przewidywalne musi być rów
nież życie klienta, co zakłada tworzenie 
przewidywalnych produktów i procesów^. 
Spacer po paryskich czy londyńskich skle
pach utwierdza nas w tym przekonaniu. 
W połowie sierpnia nie kupimy dmucha
nego basenu, bo już jest po sezonie. Przy
bory szkolne zastąpiły baseny. Potem 
przychodzą ławki ogrodowe i kwiaty. Da
lej, ś'miechu warte dynie - potem wino - 
Beaujolais Nouveau, czekolada, no i już 
czas na Walentynki i tysiące idiotycznych 
serduszek w ciepłym różu. Strumień ludz
kiej masy, zwanej klientami, pędzi, goni - 
jest wpychany, popychany ku owym świę
tom zaplanowanym według precyzyjnego 
scenariusza a ocenianym według prostego 
kryterium - udały się, jak się zarobiło kro
cie - zakończyły się niepowodzeniem, gdy 
zyski były niewielkie. Klient podobny jest 
do owcy z filmu Andrzeja Wajdy - Piłat i 
Inni. Oto w pyle i kurzu pędzą owce gna- 

Świąteczna atmosfera też jest wypadkową 
kilku czynników - umiejętności grania 
przez speców od marketingu na partytu
rze ludzkich potrzeb, szerzenia kultury, w 
której jednostka traci poczucie swojej od- 
rębnoś'ci, zamienia się w numerek przy 
kasie, staje się portfelem określonej gru
bości i która patrzy na siebie tylko przez 
pryzmat przynależnoś'ci do masy.
Sowietom się to nie udało - kulturze kon
sumpcyjnej powiodło się w znakomity 
sposób zrobić masowe „mielone” z jedno
stek. Co gorsza wmieszało się w to poli
tycznie poprawne myślenie, które wypar
ło zdrowy rozsądek i jak nornica pod krza
kiem podkopuje drążąc tunele pod noga
mi naszych tradycji i wartości. Na uniwer
sytecie amerykańskim w Paryżu, w któ
rym wykładam, dostaję śliczną kartkę, na 
której nie ma jednak tradycyjnego Merry 
Christamas - lecz „Pozdrowienia z okazji 
tradycyjnej pory. roku”. No, bo Christmas 
- Dzień narodzin Jezusa - może urazić 
uczucia wierzących niechrześcijan a co 
gorsze „religijne uczucia ateistów i agno
styków”. Boże Narodzenie w sklepowej 

witrynie sprowadzono do spełnienia ma
gii obrzędu, polegającego na algorytmie 
czynności ukrytych pod płaszczem oby
czaju i przestrzegania tradycji. Z wirtual
nym uś'miechem Świętego Mikołaja i jego 
reniferów autorzy świątecznych scenariu
szy proponują nam cykl przewidywalnych 
i rutynowych czynności - od kupowania 
prezentów, po stół zastawiony gęsimi wą
tróbkami i uśmiech ze sztucznego śniegu. 
A jak już rytuał będzie spełniony, to wsu
niemy się w miłosierne objęcia fotela by 
pomyśleć z westchnieniem ulgi, że jak to 
dobrze, iż święta się skończyły, bo oto 
minął stres spod choinki i można się za
brać do normalnej roboty. Ta też jest zwią
zana ze stresem, ale jakże innym, bo to 
stres znany i oswojony pozostałych jede
nastu miesięcy, do jakiego jesteśmy przy
zwyczajeni - a więc stres - ten kumpel na 
co dzień.
Czy jest szansa by oprzeć się tej inżynierii 
„świątecznego młyna” i uratować choć 
kąsek z Wigilijnego stołu. Nadzieja zawsze 
jest. Można zamknąć oczy i wyobrazić so
bie okolicę pokrytą śniegiem i usłyszeć 
dzwonek sań, wiozących na Pasterkę do 
kościółka zatopionego wśród choinek 
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ubranych na biało przez zimę, która nie 
korzystała z najnowszej edycji sprayów. 
Można zachować się trochę jak rodziny, 
którym się nie przelewa. Posmarować 
chleb masłem a kawałek karpia spychać 
na koniec talerza. To mowa o owych de
koracjach. Są - to świetnie. Niech pocze
kają. Nie muszę się na nie rzucać już w 
listopadzie - chociaż one w listopadzie 
skaczą mi do oczu. Nie muszę być owcą, 
co nie oznacza, że w połowie grudnia nie 
wybrałem się na oglądanie cudnie przy
strojonych wystaw. Sklepy prześcigają się 
w pomysłach. Podziwiam je, ale nie daję 
się, jak owo puszyste stworzenie zapędzić 
w siwy dym komercyjnego obłędu, roz
świetlanego przez błysk opakowań w ko
lorze szeleszczącej czerwieni lub iskrzą
cej zieleni. Paryskie sklepy rozpoczęły
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Krz^żóu^ka na Boże Narodzenie' - proponuje Marian D^z^iWniiet -

r

a

Poziomo:
A-6. Pod białym obrusem na wigilijnym stole (według do
brej polskiej tradycji); B-1. Okrągła tacka na hostię; B-11. 
Nasz współbrat w wierze; C-6. Pochyła maszyna prosta: 
umożliwia podnoszenie ciężarów przy użyciu mniejszej 
siły; D-1. Okrętowa kabina; E-13. Rodzaj llteracki; G-1. 
Cyrkowa scena; G-13. Niedźwiedź morski; 11. Komplet 
kart do gry; J-12. Armata; K-7. Płaski statek wodny zbudo
wany z pni drzew; L-1. Zagadnienie, pytanie, problem; L- 
12. Wczesna msza adwentowa; Ł-7. Skała osadowa skła
dająca się głównie z kalcytu.
Pionowo:
1-F. Nabożeństwo wigilijne; 2-A. Siedziba króla; 3-F. Miej
sce przyjścia na świat Zbawiciela; 4-A. Syn Boży; 5-F. 
,„^^zus z film zrealizowany przez Franco Zeffirel-
li'ego; 6-A. Żona Abrahama; 7-J. Hoduje się w nim 9-J; 9- 
A. Część oficjum kościelnego, odprawianego dawniej o go
dzinie dziewiątej; 9-J. Ryba z wigilijnego stołu; 11-A. Jedy
ny egzemplarz, unikat; 12-J. Zwarta trawiasta pokrywa łąki; 
13-A. ,„Mizerna, cic^ł^^...........li^ha” (śpiewaj kolędy); 14-1.
Jeden z darów od Mędrców ze Wschodu; 15-A. Matka Jana 
Chrzciciela; 16-^1. Szaruga, plucha; 17-A. Zabawka dziew
czynki.

8.9 10 11 12 13 14 15 16 17

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. Życzymy powodzenia! (Redakcja)
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Boże Narodzenie, gdy skoń
czyło się Beaujolais Nouve
au. Printemps proponuje w 
sklepowych witrynach - wio
snę zimą - co nie dziwi, bio- 
rąc pod uwagę nazwę sklepu. 
Może się to komuś nie spodo
bać, ale jak się wyjas'ni, że 
suknię głównej bohaterki wy
stawy podarował sam Chri
stian Lacroix to zachwytom 
pewnie nie będzie końca. 
Kumple z lasu - ożywiają wi
tryny w Galeries Lafaytte. 
Rozbawione koty, bociany 
przypominające białe paraso
le, rybki - to wszystko ma być 
bożonarodzeniowym snem, 
którym kuszą dekoratorzy 
pełnego tradycji domu han
dlowego Bon Marche. W 
BHV - rzeczywistość zajrza
ła do witryn, ustawiła tam las 
pod błękitnym niebem i szcze
rzy kły. 36 twórców zaprojek
towało żarówki na rzecz po
mocy kobietom zarażonym 
wirusem HIV. Z kolei szara 
myszka jest główną postacią 
w Samaritaine... - to ten 
sklep, z którego dachu rozpo
ściera się naprawdę wspania
ły widok na Paryż. Nie jest 
to niebotyczna wysokość Wie
ży Eiffela, ale bardziej kame
ralne spotkanie z dachami Pa
ryża w ich najbardziej roman
tycznej, chciałoby się rzec fil
mowej, animowanej wersji. 
Na dachach królują arystoko- 
ty, w Samaritaine - szara 
myszka. Konfrontacja wyda- 
je się nieunikniona.

Dokończenie ze str. 5

Pasterka i sz^opka
Pierwszą z nich nazwano Pasterką. Papież cele
brował ją o północy w Bazylice Najświętszej Ma
ryi Panny (S. Maria Maggiore). W Bazylice św. 
Anastazji papież sprawował Mszę świętą o świ
cie, a trzecią w samej Bazylice św. Piotra.
W tym dniu papież odś'piewywał radosny hymn 
„Chwała na wysokości Bogu”. Z czasem zwy
czaj ten przejęli biskupi, a następnie w IX wie
ku w uroczystość Bożego Narodzenia celebro
wano - wzorując się na Rzymie - trzy Msze świę
te. Zwyczaj ten pozostał do dnia dzisiejszego. 
Pasterka jako pierwsza z trzech Mszy świętych 
w dniu Narodzenia Pańskiego ma swoją szcze
gólną wymowę. Radosne kolędy i „Gloria” roz- 
brzmiiewa w czasie tej Mszy świętej po czterech 
niedzielach Adwentu. Liturgia Słowa przybliża 
tajemnicę zapowiadaną przez proroków. Świa
tło słów Ewangelii wprowadza wiernych w świat 
znaków na niebie i ziemi, które pozwoliły pa
sterzom dotrzeć do betlejemskiej szopy, a 
wszystkim wierzącym znaleźć największą na
dzieję w życiu.
W wielu parafiach - co jest coraz częściej prak
tykowane - liturgia Pasterki rozpoczyna się od 
wniesienia Dzieciątka. W specjalnej procesji 
wierni wraz z kapłanem niosą figurkę Dzieciąt
ka i układają ją w żłóbku. Dopiero wtedy zapa
lane są światła w kościele i rozpoczyna się Pa
sterka.
W tradycji polskiej jednym z nieodłącznych ele
mentów uczestnictwa w Pasterce jest udanie się 
na adorację nowonarodzonego Chrystusa. Po za
kończonej liturgii wierni przechodzą do miej
sca, gdzie ustawiono szopkę. Obyczaj ten ma 
swoją wielowiekową tradycję i w zależności od 
kraju oraz regionu, a często pomysłu samych 
twórców, szopki w kościołach i przed kościoła
mi, a niekiedy nawet na rynkach zaskakują róż
norodnością. Po szopkach tradycyjnych przy

szedł czas na szopki ruchome, gdzie miniaturo
we postacie pasterzy i trzech króli zmierzają do 
stajenki.
Obecnie pojawia się nowy trend tzw. żywych szo
pek, gdzie oprócz osiołka i owiec są ludzie w 
strojach Maryi, Józefa i pasterzy. Warto jednak 
pamiętać, że szopka betlejemska, podobnie jak 
znajdujący się w niej żłóbek otaczane były szcze
gólną czcią przez chrześcijan. Już w IV wieku 
Helena, matka cesarza Konstantyna, poleciła, aby 
zbudować w miejscu betlejemskiej groty Bazy
likę Narodzin Jezusa Chrystusa. W Vi wieku w 
Rzymie w Bazylice NMP w specjalnej kaplicy 
umiieszczono drewniany żłóbek i oddawano mu 
w tym miiejscu kult.
Do największego rozpowszechnienia szopek 
przyczynił się jednak św. Franciszek, który w 
1223 roku w pobliżu kościoła w Greccio zbudo
wał obszerną szopę, w której znalazł się praw
dziwy osioł i wół. W następnych latach pojawiły 
się w szopach, oprócz św. Rodziny, także paste
rze, aniołowie, królowie, słudzy i dworzanie. Po 
pewnym czasie przy żłóbku stanęli również miesz
czanie, chłopi, rzemieślnicy, górale oraz przed
stawiciele władzy. W tak szerokiej formiie kom
pozycyjnej szopki ruszyły na całą Europę. Pol
skie szopki mają korzenie włoskie. Dotarły one 
do nas dzięki ojcom franciszkanom w XVlI wie
ku. Najbardziej znane z polskich szopek są szop
ki krakowskie. Od 1927 roku na Krakowskim 
Rynku odbywają się specjalne konkursy na naj
piękniejszą szopkę w stylu krakowskim. Śladem 
Krakowa poszły i inne miasta. W tym roku (po
dobnie jak w 2000 - patrz s. 18) przed Kościo
łem Polskim w Paryżu zostanie zaprezentowana 
szopka nowosądecka.
Sięgając do wspomnień, każdy z nas mógłby wie
le powiedzieć o wigilii, Pasterce i przeżyciach 
związanych z Bożym Narodzeniem, o choince, 
prezentach i śpiewaniu kolęd w tajemnicy tej ci
chej nocy, nocy pokoju, nocy radości i nadziei.

Ks. Tt^^^ieusz
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Święta Bożego Narodzenia z choinką
Iwona Perso^<a-B^ouifeit

7
ak co roku o tej samej porze migoczą w naszych domach kolorowe świateł
ka, lśni złota gwiazda, błyszczą bombki oraz mnóstwo innych, cudownych ozdób. 
ChCh^ü^a!

?

Alzacja jakopierwsza, bo już w XII wieku 
zaczęła wprowadzać zwyczaj dekorowa
nia domostw na Boże Narodzenie. Czy
niono to zielonymi gałązkami świerka. A 
trzeba pamiętać, że zielone gałązki są sym
bolem odnowy natury i wiecznego życia. 
Pierwsze drzewko „bożonarodzeniowe” 
pojawiło się o wiele później, bo dopiero 
21 grudnia 1540 roku z okazji nocy świę
tego Tomasza, obchodzonej uroczyście w 
alzackim mieście Selestat.
W tym okresie Kościół jednak był niechęt
ny „choince” uważając ustawianie jej w 
domach za nawiązywanie do pogańskich 
i... masońskich praktyk. Stanowisko takie 
trwało jeszcze w XX wieku. Mimo, że kró
lowa Maria Leszczyńska (z pochodzenia 
Niemka, Helena de Necklembourg), w 
1837 r. w okresie Bożego Narodzenia 
wystawiła ozdobną choinkę w ogrodach 
Tuileries nie miało to przełomowego wy- 
ływu na odniesienie do bożonarodzenio
wego drzewka. Powoli jednak, chociaż 
trwało to długo, nowa moda na strojenie i 
ustawianie choinek w domach rozprze
strzeniała się i zyskiwała coraz to nowych 
entuzjastów.
W Polsce pierwsze „drzewka” pojawiają 
się w XVIIi wieku, i jak to zwykle bywa 
z nowościami, choinki trafiają początko
wo do bogatych polskich domów magnac
kich. Tymczasem lud polski nadal był 
przywiązany do starodawnych tradycji, 
często wywodzących się jeszcze z przed
chrześcijańskich zwyczajów. To żyto, jęcz
mień, siano i słoma stanowiły materiał do 

wykonywania domowych dekoracji. Za
równo biedni, jak i bogaci wiązali snopki 
ze zboża, siana lub słomy i ustawiali je w 
czterech kątach głównej, najpiękniejszej 
izby w swoim domu. I gdy zabłysła pierw
sza gwiazda na niebie zasiadali do stołu, 
aby z całą rodziną spożyć wieczerzę wigi
lijną. Po świątecznym posiłku z izby wy
ciągano snopki i ze słomy skręcano długie 
powrósła, którymi opasywano drzewa 
owocowe, co miało zapewnić dobry uro
dzaj. W chatach ozdobne snopki „bożo- 
noarodzeniowe” ustawiano w najrozmait
szy sposób. Czasami jeden okazały snop, 
stawał w jednym z kątów izby i wystar
czał za dekorację całego domu. Innym ra
zem zastawiano snopami wszystkie kąty 
pomieszczenia, uważając, aby każdy snop 
był z innego zboża np. jeden z pszenicy, 
inny z żyta, jęczmienia czy owsa. Czasem 
opierano snopy o ścianę pomieszczenia w 
kątach, lub kładziono pod wigilijnym sto
łem, albo też zawieszano je pod powałą 
sufitu i nazywano je „dziadami”.
Istniał także zwyczaj umieszczania pod sto
łem wigilijnym wiązek słomy i lnianych 
woreczków wypełnionych ziarnem róż
nych zboż, a nawet makiem. Trzeba też 
wspomnieć o tradycji układania cienkiej 
warstwy siana pod obrusem na wigilijnym 
stole, co miało zapewnić obfitość domo
wi na cały rok.
Takie właśnie zwyczaje panowały w Pol
sce w okresie Bożego Narodzenia, przed 
pojawieniem się... choinki.
W Polsce z czasem ludzie również ulegli 
czarowi świerka czy jodły obwieszanych 
błyszczącymi ozdobami. „Drzewko” zdo
biono bowiem coraz piękniej. W XV wie
ku w Alzacji przystrajano choinkę czer
wonymi jabłuszkami, kwiatami z koloro
wego papieru i malowanymi opłatkami,

miało to nawiązywać do rajskiego drze
wa. Jednak któregoś roku w wyniku suszy 
i złych zbiorów, w grudniu zabrakło ja
błek na „bożonarodzeniową” choinkę. I 
wówczas szklarz ze Strasburga postano

wił zastąpić owoce szklanymi bombkami. 
Przyjęta wkrótce w całej Europie świątecz
na szklana bombka stawała się coraz bar
dziej dekoracyjna i kolorowana.
Bombki wiesza się teraz na świerkowych 
gałązkach obok drewnianych lub słomia
nych zabawek, słodyczy, orzechów. Dołą
czają do nich laleczki, marionetki, łańcu
chy z kolorowego papieru robione przez 
dzieci, aniołki i różne owoce. Centrum 
produkcji ozdób bożonarodzeniowych na 
choinkę znajduje się w Niemczech i w kra
jach Europy Środkowej. Nie znaczy to na
turalnie, że domowe dekoracje na choinki 
przestały być wykonywane w domu. Nie, 
wręcz odwotnie - do tej pory robienie za
bawek na choinkę bawi nasze dzieci prze
kształcając je w małych rzemieślników 
szczęścia i radości.
Ozdoby choinkowe mają nie tylko este
tyczne walory, przypisuje się im także 
pewną, jeszcze przedchrześcijańską sym
bolikę . I tak plecione przedmioty zapo
wiadały dobre plony, podczas, gdy jabłka 
i orzechy miały zapewniać dobre zdrowie 
i płodność. Źdźbło trawy lub słomy wy
ciągnięte spod obrusa gwarantowało - je
śli było proste - rok pełen sukcesów. Jeśli 
natomiast było wykrzywione - nieszczę
ście gotowe. Choinka powieszona do „góry 
nogami” (w Polsce) u pułapu paradnej izby 
miała chronić domostwo przed złymi mo
cami.
Drzewko Bożonarodzeniowe kojarzone 
kiedyś z rajskim drzewem - było symbo
lem wiedzy, dobra i zła - dzisiaj oznacza 
raczej odnowę, a jego kolory - zielony i 
czerwony niosą nadzieję i nowe życie. Oby 
więc nasze drzewko żyło jak najdłużej.

bau/n^a Wij^itja 
Pri^iyszła mi na Wigilię 
zziębnięta głuchociemna 
z gu^i^^zJą jak z jasną tWarzą 
- Wigilia przedwojenna 
z domem co został jeszcze 
na cienkiej fotografii 
z sercem co nigdy umrzeć 
porządnie nie potrafi 
z niemądry^m bardzo piórem 
skrobiący^m W kałamarzu 
z przedpotopowym świętym 
z Piłsudskim W kalendarzu 
z mamusia co od nieszczęść 
zasłonić chciała łzami 
podając barszcz czerwony 
co śmieszył nas uszkami 
z lampką z czajnikiem starym 
W^<^<artym chyba niebu 
z całą rodziną jeszcze 
to znaczy sprzed pogrzebów 
Nad stołem mym samotnym 
zwiesiła czułą głoWę 
Nad ^^i^zys^tkie figi z makiem 
• dziś już posoborowe

Przyszła usiadła sobie 
Jak żołnierz pomitczała 
Jezusa z klasy pierwszej 
z opłatkiem mi podała

Ks. Jan Tiu/^i^rJoWs^s^i
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przypadek szczególny
Ryszka

Od^ Redakcji: W rubryce „Pra
wo- na - codzień” zamieszczamy odpowie
dzi . na ' Państwa listy - wyjaśnienia, obo
wiązujące - przepisy, interpretacje doty
czące prawodawstwa -unijnego. Zapra
szamy Czytelników do dalszego - nadsy
łania listów na - adres -Redakcji.
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W czerwcu 2003 roku złożyłam wszystkie dokumenty do „regroupement 
familial” (mam dziesięcioletnią kartę pobytu, stałą pracę i przydział na 
mieszkanie) dła mojego męża. W kwietniu 2004 roku otrzymałam od
powiedź z Prefektury policji, że dokumenty zostały wysłane do Konsu
latu Republiki Francuskiej w Krakowie. Ale po 1 maja 2004 roku 
„L’Office des Migrations Internationales” odpowiedziało mi, że 
w związku z przystąpieniem Polski do Lnii Europejskiej Poła
kom takie prawo nie przysługuje. Czy l’OMI postąpiło słusz
nie?
Do 1 maja 2004 roku Polacy byli trakto
wani jak inni obywatele państw trzecich 
podlegający skomplikowanej i często trwa
jącej nawet kilka lat procedurze łączenia 
rodzin. Wraz z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej zmianie uległ tryb łączenia 
rodzin, czyli tzw. regroupement ^a^^ilial. 
Rzeczywiście OMI, które co do zasady 
zajmuje się regulowaniem statusu obywa
teli państw trzecich, nie było już kompe
tentne w wyżej opisanym przypadku. Co 
więcej w momencie rozszerzenia UE usta
wodawca francuski nie określił zasad ja
kie należy stosować w stosunku do oby
wateli nowych państw członkowskich. Pre
fekci otrzymali odpowiedni dokument do
piero po 26 maja 2004 roku. Tym samym

przez miesiąc oby- ' 
watele nowych 
państw członkow- - 
skich byli odsyła
ni przez organa 
administracj i 
francuskiej, które 
po prostu nie wie
działy, jak zacho
wać się w nowej sytuacji. 
Należy jednak uściślić, że w związku z 
przystąpieniem Polski do Unii Europej
skiej Polacy nie podlegają już starym za
sadom łączenia rodzin, nieprawdą zaś jest, 
że prawo do łączenia rodzin Polakom nie 
przysługuje.
Polacy od pierwszego maja podlegają no

wym zasadom w zakresie łączenia 
rodzin. Jest to system przejściowy, 
którego zastosowanie zależy od sy
tuacji osoby, która stara się o spro
wadzenie członków rodziny do 
Francji.
W przypadku naszej Czytelniczki, 

1.» jeśili jej mąż chce dołączyć do niej 
bez podejmowania pracy jest on 

■ zwolniony z obowiązku starania się 
B o kartę pobytu i dokumentem sank- 
/ cjonującym jego prawo do pobytu 
r jest jego paszport. Jeśli jednak mał- 
‘ żonek chce podjąć pracę we Fran

cji, Czytelniczka powinna się zwró-
C—7' 5~ cić o dokonanie regroupement fa

milial na Prefekturę właściwą jej 
osit^„i^skk miejscu zamieszkania. Ponieważ
dysponuje ona dziesięcioletnią kartą po
bytu, pozwalającą na podejmowanie pra
cy będzie ona zakwalifikowana jako tra
vailleur permanant. Status ten pozwala na 
otrzymanie karty pobytu dla jej małżonka 
na okres równy okresowi, na jaki ona ma 
prawo pobytu. Karta ta pozwoli mu rów
nież na podjęcie pracy.

Zapriaszamy
na Ś^i^i^^ta Bożego Narodzenia i na Sylwest^ra 

do boomów PMK ute

NAR^Ob^Z^ENIE*

I La Ferte sous Jouarre
\La Maison Miss. Cath. Pot.

‘3^1, rue d’Huięny
Tet. 01 60 22 03 76; 01 60 22 22 70. 
Wigilia - 19®; Pasterka - 23°°; Msza św. 
w Boże Narodzenie -ll®. Dojazd własny 
lub zorganizowany - 12 euro (w obydwie 
strony) Cena: 10“ euro.

»

I

Lout^^es
Dom „BetteOue" ■ Route de Bartes

Tet. 05 62 9* 91 82
Wigilia - 19®; Pasterka - 22“’; Msza św. 
w Boże Narodzenie - 103“. Pobyt: dzień 
zwykły - 30 euro; dzień świąteczny (Wi

gilia i Boże Narodzenie) - 35 euro.
Dojazd własny.

I

f

Korsuka - b^om iuł, Jacka
Maison St Hyacinthe 

20200 Santa Maria Di Lota, 
Lieu dit Miomo, Bastia;
tet. 0L 95 33 28 29

Wigilia - 19®; Pasterka - 24®; Msza św. 
w Boże Narodzenie - 10°°. Pobyt: dzień 
zwykły - 40 euro, dzień świąteczny - 50 
euro. Dojazd własny.

*SifL WESTER*

La Ferte sous Jouarre
La Maison Miss. Cath. Pot.

- 31, rue d'Hugny 
Tit. 01 60 22 03 76;

01 60 22 22 70.
Msza s'w. - 19®. Formuła 1 - bal; powrót: 
po balu (cena: 85 euro); formuła 2 - z 
pobytem; powrót: 1 stycznia 2005 r. po 
obiedzie (cena: 120 euro). Dojazd wła
sny. Gra zespół z Paryża.

Lout^^es
bom „Bet^^Oue" 
Route de Bartes 

Tet. 05 62 94 91 82.
Dojazd własny.
Cena: 35 euro (tylko pobyt).

Korsyka - Dom śiO. Jacka
Maison St Hyacinthe 

20200 Santa Maria Di Lo^a, 
Lieu dit Miomo, Bastia;

Tel. 0* 95 33 28 29
Msza św. - 193°; kolacja - 203“; powitanie 
Nowego Roku - 24^°“; Msza św. - 10®. Po
byt: dzień powszedni - 40 euro; świątecz
ny - 50 euro; Sylwester - 70 euro.

Paryż
„La C^rypte Polska"

- pt. M. Barres - Paris 1, 
Tet. 01 42 60 43 33;

01 55 35 32 27.
Msza św. - 183°; kolacja - 20®; początek 
balu - 22®; powitanie Nowego Roku - 24®; 
Noworoczny bigos - l®. Cena: 130 euro 
od osoby. Gra zespół z Paryża.

Paryż XII
20 rue, Marsoutan: 

Ośrodek PMK
Pr;:emienienia Pańskiego 

zaprasza 31 XII 2004 r., w godz. od 20“' 
do 500 na bal sylwestrowy. Gra zespół z 
Nowego Sącza. Wstęp: 90 euro od osoby. 
Rezerwacja do 15 grudnia.

24 GRUDNIA 1004 
W PIĄTEK - GOPZ.

W PARAFII POLSKIE/ 
WNIEBOWZIĘCIA NMP 

(263 bis, rue Saint-Honore, Paryż, 
M° Concorde) 

organizowana jest 
WIGILIA

DLA SAMOTNYCH 
Zapisy w zakrystii 

lub w biurze parafialnym - 
TEL. Ol 55 35 32 25.

19-26 grudnia 2004 17
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Nie od razu Krakóui zbudowano
Malo kto wie, że popularne powiedzenie „Nie od razu Kraków 
zbudowano” to tytuł książki Karola Estreichera. Co więcej, ma 
ono związek i z krakowskimi murarzami i z szopką. To murarze 
(przełom XVIII/XIX w.) w czasie, gdy nie budowali domów z 
racji zimy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do budowania 
szopek na Boże Narodzenie. Jedną z nich prof. Estreicher opisał 
w sposób następujący: Jej kolory rzucały się najpierw w oczy, 
potem dopiero kształt. Najpierw biły od niej harówy, potem dopie
ro architektura budynku zdumiewała: czerwień^, zieleń, fiołety, 
niebieskie i żółte tony, czerń i minia, 
brązy, srebro i złoto składały się na 
tę orgię barw jak ogień żywą i jak 
ogień przyciągającą..
Tym, którzy chcieliby motywy szop
ki, tym razem nowosądeckiej, prze
słać w życzeniach na Boże Narodze
nie, polecamy kartki s'wiqteczne z 
szopką nowosądecką sprzed polskie
go kościoła w Paryżu (dostępne w 
Redakcji w cenie 0,3 euro), którą po 
raz pierwszy w zaprezentowano tu z 
okazji 2000 roku.
Wszystkich innych zapraszamy do 
nawiedzenia szopki nowosądeckiej, 
która w tym roku będzie ustawiona 
również przed kościołem polskim w 
Paryżu.

UDZIELAM LEKCJI FRANCUSKIEGO 
DZIECIOM I DOROI^ŁYM

Tel.: 06 79 03 56 80.

* FRYZ,JER DYPLOMC^WANY - USŁUGI U KLIENTA 
STRZYŻENIE: damskie - męskie; 

farbowanie, baleyage, pasemka.
06 75 99 99 68 - FABIAN

* USŁUGI FRYZJERSKIE DAMSKO - MĘSKIE 
Ob 78 12 61 34 (ANNA).

USŁUGI FRYZJl^^SKIE- 06 62 24 24 04 (LIDIA)

Radosnych świat Bożego Narodzenia

i*
i

* POSZUKU^EDOBREJ KRAWCOWEJ - PILNEJ *
01 48 51 39 95; 06 32 22 20 10.

TEL. 01

ADWOKAT
MARTA CICHOSZ 

doradztwo prau/ne 
u! języku polskim i francuskim:

- zakładanie i obsługa spółek
- kwestie handlowe i gospodarcze
- sprawy rodzinne i pobytowe

65 66 00 56 59, Au de Suffren
06 03 10 65 87 75007 Paris

organizowany w
St Maur des Fosses (94100)

16, rue Louis Blanc
Duża sala - dobra muzyka - bufet zaopatrzony - przystępne ceny 

- iloś'ć miejsc limitowana (100 osób):
od 31 grudnia 2004 - godz. 20”"

do 1 stycznia 2005 r.! - godz. S"* rano
kontakt - tel./fax: 01 48 86 52 23; kom.: 06 03 42 72 38,

- terapia kręgosłupa, hydrocolonoterapia,
- oczyszczanie wątroby itp.

www.riamasaz.republika.pl
Mazur - (00 48 - 32) 2494629; 00 48 505 866 670.

* ZDJĘCIA PROFESJONALNE:
- śluby, chrzty, I-komunie św„ imprezy 

okoliczno,ściowe oraz zdjęcia prywatne. 
T. 06 79 12 56 98 (KRZYSZTi^^)

La Ste Pot becor
Recherche un charge d’affaire

pour diriger les chantiers dans la région parisienne. 
Indispensable:

- niveau d’études sup. techniques ou bac technique,
- bonne connaissance des outils informatiques,
- sens de negociation et communication,
- experience dans le metier (debutant accepte),
- permis de conduire, - presentation soignee.

Remuneration motivante.
Merci d’adresser votre candidature au
93, Bd d’Aulnay - 93250 Villemomble ou par telephone:
01 48 55 44 80 (heures de bureau sauf mercredi)

NOWY SKLEP - PETRUS !! 
z artykułami polskimi 

9, rue Chevreul - 75011 Paris, M° Nation 
(obok biura Copernic); tel. 01 43 67 16 92.

Przyjmujemy zamówienia specjalne. 
Dostawy artykułów na terenie Paryża 

przy zakupie powyżej 30 euro.

SPECJALISTA CHIRURG PLASTYK;
dr. E. WALKIEWICZ - mówiąca po polsku

13, Rond Pt Andre Malraux - 92100 Boulogne (M“ Porte St Cloud)
TEL. Ol 46 99 22 OO (40)

PSYCHOLOG-TERAP^^^TA: TEŁ. Ol 45 88 58 60
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH, 
DEPRESJI, CIĘŻKICH CHORÓB, ŻAŁOBY.

* USŁUGI FRYZJERSKIE (sur rendez-vous) - ROLAND 
TEL. 06 32 05 9 4 35.

* TRANSPORT CIĘŻAROWY * 
- ANDRZEJ GRAJEK -

J<ANSPORT CIĘŻAROWY DO 6-TON 
- NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

T. (OO 48y[0]6f 8! 37 895? 06 60 87 2! 87 (PARYŻ)

PROB^LEMY Z KOMPUTEREM?
tania, szybka i fachowa pomoc u klienta w domu lub w firmie.

- SERWIS sprzętu informatycznego
- MONTAŻ i modernizacja komputerów

- DORADZTWO przy zakupie
- INDYWIDUALNE szkolenia i korepetycje

- INSTALACJE sieci komputerowych, INTERNET
- INSTALACJA i utrzymanie systemów operacyjnych 

Windows 98/ME/XP. GNU/Linux, BSD - wersje polskie i francuskie 
wszystko za rozsądną cenę, w dogodnym miejscu i czasie.

ZADZWOŃ: Ol 57 63 99 Ol; 06 23 28 07 44.
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20-26.1^.1^ (^<04
PONIEDZIAŁEK 20.E^.Î^004 

6“ Przerwa konserwacyjna nadajnika od 
godz. 6.00 do 15.1^015°° Ekstradycja 3 - serial 
1555 Jedyneczka 162“ Dzieło arcydzieło 16” 
Wesoły Ciucholand - serial 17““ Teleexpress 
171 Sportowy Express 172“ My, Wy, Oni - pro
blemy etyczne 17““ Bastiony Rzeczpospolitej - 
film dok. 182“ Jest takie miejsce 184“ Spotkania 
z profesorem W. Zinem 19““ Anatomia sukcesu 
- repotaż 194“ Dobranocka 19““ Wiadomości 19“ 
Sport 1959 Pogoda 2“““ Prosto w oczy 2023 Po
goda 2025 Klan - serial 205’ Sportowy tydzień 
212“ Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - 
serial 22” Trochę Polski na Uralu - repotaż 
224“ Debata 23’“ Panorama 23““ Biznes 23” 
Sport 2357 Pogoda O“’ My, Wy, Oni - problemy 
etyczne O’“ Spotkania z profesorem W. Zinem 
O5 Wesoły Ciucholand - serial 12“ Dobranocka 
za oceanem 1’“ Wiadomości

WTi^REK 211223^0^4
6““ Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’’ Pogo
da 8’“ Cafe serio 82“ Kawa czy herbata 9“’ Wia
domości 9““ A ja jestem 9’“ Bajeczki Jedynecz- 
ki 9’“ Sześć mil^^nów sekund - serial 1“°° Ba
stiony Rzeczpospolitej - film dok. 1“’“ Jest ta
kie miejsce 1““° Ojczyzna-polszczyzna 11““ 
Spotkania z profesorem W. Zinem 112“ Polonu
si w Europie - repotaż 12““ Wiadomości 12’“ 
Klan - serial 124° Sportowy tydzień 13’“ Naj
dłuższa wojna nowoczesnej Europy - serial 14’“ 
Anatomia sukcesu - reportaż 142“ Debata 1“’“ 
Madonny polskie - reportaż 1“’“ Laboratorium - 
magazyn 16““ A ja jestem 16’“ Bajeczki Jedy- 
neczki 162“ g^eść milionów sekund - serial 17““ 
Teleexpress 17’“ Sportowy Express 172“ Euro
pejskie wsparcie - repotaż 17’“ Lista przebo
jów 18““ Kochamy polskie komedie - teleturniej 
18’“ Polonusi w Europie - repotaż 19““ Wieści 
poloni ne 19’“ Dobranocka 19’“ Wiadomości 
19“’ Sport 19“” Pogoda 2“““ Prosto w oczy 2“2’ 
Pogoda 2“2“ Klan - serial 2“““ Forum Polonijne 
21’“ P ■ ■ ■ ----------- ■ebania - serial 22“° Warto rozmawiać 23’“ 
Panorama 23““ Sport 23^ Pogoda 23““ Plus 
minus O2 Polonusi w Europie - reportaż O““ 
Sześć mil^^nów sekund - serial 1’“ Dobranocka 
za oceanem 1’“ Wiadomośc^i

ŚRODA 22.2^.3^2^04
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8” Pogo
da 8’“ Cafe serio 8’“ Kawa czy herbata 9“’ Wia
domości 9““ Budzik - program dla dzieci 9’“ 
Powrót do Wiklinowej Zatoki - serial ”“““ Ko
chaj mnie - serial 1“2“ Lista przebojów ”““ Spo
tkajmy się - magazyn ””2“ Polskie miasta i m^^- 
steczka - repotaż ””’“ Plus minus - magazyn 
ekonomiczny ”2““ Wiadomości ”2’“ Klan - se
rial 124“ Wieści polonijne - magazyn 12““ Ple
bania - serial 132“ Forum Polonijne 14““ Pięk
niejsza Polska - magazyn 14’“ Tam gdzie je
steśmy ”“““ Animowany Świat Wyobraźni - film 
”“’“ Znaki czasu - program religijny ”“4“ Zwie- 
rzowiec - magazyn ”6““ Budzik - dla dzieci ”6’“ 
Powrót do Wiklinowej Zatoki - serial ”7““ Tele
express ”7’“ Sportowy Express ”72“ Barbórka

w Bolesławiu - reportaż 174“ Nie tylko dla ko
mandosów 18““ Miliard w rozumie 18’“ Spotkaj
my się - magazyn 19““ Dzieci samotnej gwiazd
ki 19’“ Dobranocka 19’“ Wiadomości 19““ Sport 
”9““ Pogoda 2“““ Prosto w oczy 2“2’ Pogoda 
202“ Klan - serial 2“““ Rozmowy przy stole 2’2“ 
Szkoła polska po latach - film fab. 224“ Włosi o 
powstaniu warszawskim - repotaż 23““ Kochaj 
mnie - serial 23’“ Panorama 23““ Biznes 23“’ 
Sport 23“7 Pogoda O““ Miliard w rozumie - tele
turniej O2 Spotkajmy się - magazyn O““ Powrót 
do Wiklinowej Zatoki - serial 12“ Dobranocka za 
oceanem 1’“ Wiadomości

CZWARTEK 23.2^.3^1004
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8” Pogo
da 8’“ Cafe serio 8’“ Kawa czy herbata 9“’ Wia
domości 9““ WirtulAndia 9’“ Wyspa przygód - 
serial 9““ Barbórka w Bolesławiu - repotaż ”“’“ 
Kazimierz Kowalski zaprasza ”“4“ Włosi o po
wstaniu warszawskim - repotaż ””““ Zaprosze- 
nie””2“ Skarbiec - magazyn 12°“ Wiadomości 
”2’“ Złotopolscy - serial 124“ Rozmowy przy sto
le 13’“ Niewinni czarodzieje - film fab. 14’“ Mi
liard w rozumie 1“““ Świąteczna przygoda - ko
media 162“Tęczowa bajeczka 16’“ Wyspa przy
gód - serial 17““ Teleexpress 17’“ Sportowy 
Express 17’“ Raj - magazyn katolicki 174“ Ber
liński express - magazyn 17““ Archiwum emi
gracji - repotaż 18'’“ Znaki czasu - magazyn 
”84“ Skarbiec ”9’“ Dobranocka ”9’“ Wiadomo
ści ”9““ Sport 19“” Pogoda 2“““ Prosto w oczy 
2“22 Pogoda - dla kierowców 2“’“ Złotopolscy 
2“““ Teatr Telewizji - Przyszedł mężczyzna do 
kobiety 22’“ Miniatury romantyczne 224“ Forum 
- program publicystyczny 23’“ Panorama 23““ 
Biznes 23““ Sport 23“’ Pogoda “^““ Raj - maga
zyn kątolicki O” Skarbiec - magazyn O““ Wyspa 
przygód - serial ”2“ Dobranocka za oceanem ”’“ 
Wiadomości

PIĄTEK 24.2^.3^2^04
6““ Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 81 Pogo
da 8” Cafe serio 82“ Kawa czy herbata 9“’ Wia
domości 9““ Na polską nutę - dla dzieci 9’“ Ma
giczne drzewo - serial 1“““ Rai - magazyn kato
licki 1“’“ Kochamy polskie komedie - teletur
niej (stereo) 1“““ Dzieci samotnej gwiazdki - 
repotaż 11” Arka Noego i przyjaciele śpiewają 
piosenki i kolędy - A pokój niech będzie z wami 
12°° Wiadomości 121* Złotopolscy - serial 124“ 
Chopin - pragnienie miłości - film fab. 14““ Hity 
satelity 1“““ Witaj gwiazdo złota - koncert kolęd 
1“““ Męskie-żeńskie - serial 16’“ Kolędy ze
społu „Pod Budą” 17°° Teleexpress 17’“ Od arii 
do piosenki 17““ Jest taki wieczór... - program 
wigilijny 182“ Kolędy polskie śpiewa Ryszard 
Karczykowski i Poznańskie Słowiki - pod dy
rekcją Stefana Stuligrosza 19’“ Dobranocka 19““ 
Wiadomości 19““ Sport 19“4 Pogoda 2“’“ Złoto
polscy - serial 204“ Hity satelity 2“““ Chopin - 
pragnienie miłości - film fab. 23““ Witaj gwiazdo 
złota - koncert kolęd 23““ Transmisja Pasterki z 
Bazyliki św. Piotra z udziałem Ojca Świętego 
“1’“ Dobranocka za oceanem

SOt^C^TA 25.n^..^^O4
6°° Męskie-żeńskie - Wigilia - serial 64“ „Ucisz 
serca...”- piosenki Zygmunta Koniecznego 74“ 
Echa tygodnia 82“ Wigilijna paczka - koncert w 
Hali Olivia w Gdańsku 9” Magiczne drzewo - 
serial TVP 94“ Specjalne wydanie Wiadomości 

1“““ Opowieść o wole i ośle w Betlejem - wido
wisko ”“4“ Zwierzowiec - magazyn 1”““ Po ko
lędzie - widowisko ””’“ Kolędy dla Papieża - 
Serca ludzkie się radują - koncert ””““ Urbi et 
Oi^b)- - transmisja z Watykanu ”24“ Koncert dla 
rodzin żołnierzy w Iraku ”’4“ Pan Wołodyjowsk^i 
- film 1“““ Kolędy i pastorałki śpiewa Zespół 
Pieśni i Tańca ,^^ląsk” 1“2“ Śniadanie na pod
wieczorek - wydanie świąteczne ”7““ Teie- 
express ”7’“ Święta, Święta - koncert ”7““ M 
jak miłość - serial ”84“ Koncert życzeń ”9““ Do
branocka ”9’“ Wiadomości ”9“’ Sport 19““ Po
goda 2“““ Zemsta - komedia 21““ „Ki^dy ręce 
odpadną od wierszy” - koncert poezji Zbigniewa 
Herberta 224“ Śniadanie na podwieczorek O’“ M 
jak miłość - serial ”““ Dobranocka za oceanem 
1’“ Wiadomości

NIEDZIELA 26.2^.3^23^04
7““ Czy ktoś mnie kocha w tym domu? - film 
obyczajowy 8°“ Kolędy staropolskie 8’“ M jak 
miłość - serial 9’“ Słowo na niedzielę 93“ Ma
giczne drzewo - serial 9““ Jedyneczka - Świą
teczne kartki - program dla dzieci ”“2“ Muzycz
ny Festiwal Łańcut 2“04 - Tango po polsku 1”““ 
Łapicki (cz.1) ’’’“Staniąteckie kolędy 1”““ Mie
dzy ziemia a niebem 124“ Kolędy śpiewa zespół 
Mazowsze 13““ Transmisja Mszy Świętej - z 
kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Ja
snej Górze 14’“ Pan Wołodyjowski - film ”“2“ 
Koncert dla rodzin żołnierzy w Iraku ”62“ Kolę
dy staropolskie 17““ Teleexpress ”72“ DTV J. 
Fedorowicza ”7’“ M jak miłość - serial ”82“ 
Kolędy śpiewa zespół Mazowsze 184“ Łapicki 
”9““ Dobranocka 19’“ Wiadomości 19“’ Sport 
19“” Pogoda 2“““ Cudownie ocalony - komedia 
obyczajowa 2”4“ Łapicki 2”““ Święta, Święta - 
koncert 22’“ Benefis Roberta Korzeniowskiego 
23’“ Ulubione święta. Pastorałki Andrzeja Cier- 
niewskiego 23““ Pamiętaj o mnie - koncert 
życzeń O’“ M jak miłość - serial ”““ Dobranocka 
za oceanem ”’“ Wiadomości

W związku z terminem oddania GK do dru
ku Redakcja nie była w stanie pozyskać 
programu TV POLONIA na następny ty
dzień - za co naszych Czytelników ser
decznie przepraszamy.

OFIARY
NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Mile Anne Marie Kułakowski
- Cagnes sur Mer 300,00 euro 

Mr Jan Pomian Grabiński
- Mortagne 100,00 euro 

Mme Zofia Wąsik
- Paris 50,0“ euro 

Mr Roman Galbierczyk
- Sallaumines 3“,00 euro 

Państwo Marian i Irena Owczarczak
- Nowy Sącz 30,00 euro 

Mme Maria Sosnowska
- Guignicourt 30,00 euro

Ofiarodawcom składamy 
serdeczne „Bóg zapiać”.

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: 
Mission Catholique Polonaise, 

263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCF^ 1268-75 N PARIS
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA^^-W EUROPIE
JEŹDZI ■ DO 57.■ MIAST W POLSCE

TO NAJKRÓTSZA DROGA DO KRAJU

Tel. : -01 49 72 51 52

ESPACE POLOGNE 
28, av. Gal De- Goule 
9354n< Bagnole 
Tel. 0149 72 51 52
M° Gallieni, ligne 3

PARIS
55. ruaSt Jacques 
75005 P^ris
Tel. 01 43 54^11 99

Institut pr^ivé France-Europe Connexion 
etablissement prive d'enseignement superieur 
enregistre au Rectorat de I '.Academie de Paris

Rok szkolny 2004/2005
JĘZYK FRANCUSKI

codziennie, 2 lub 3 razy w tygodniu, w sobotę
I0 godz., 6 godz. lub 4 godziny tygodniowo
20 godzin tygodniowo - STATUS STUDENTA - UBEZPIECZENIE 
Zaświadczenie honorowane przez Prefekturę Policji i Ministerstwo Pracy 
przygotowanie do egzaminów DELF, DALF i TCF
Cena: od 79 euro za miesiąc
Zapisy cały rok 5, rue Sthrau - 75013 Paris

Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 10 do godz. 13 i od godz. I5 do godz. 19.

T£Ł./^I^A^X: Ol 44 24 05 66
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

MT * TOP PE1N^1RE-PÉCO :
REPEINDRE LES APPARTEMENTS EN EXPRESS!

TEl. 06 68 43 89 37 GAYROCH.

* TOP PEIN^IRE-PECO :

GŁ3S

POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI 

r^C^LINA 7, rue DUPH0T (obok kościoła J 

Teł. 01 w 15 09 09
Adres dla korespondencji: 390, rue St-Honore, 75001 Paris

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES
PARIS 75010 (M Gare du Nord)
93, rue de Maubeuge
TEŁ. Ol 42 80 95 60

35-959 RZESZÓW
Ul. Asnyka 10 lokal 17
Tel. 00 48 (17) 850 12 10

PARIS 9“^ 
75bis, bl de CBChy 
75009 -Paris ■
Tel. Ol -4463 00--66

jhrewcows
. ................................ . INTERNATIONAL - FRAN^

REGULARNE LINIE DO POLSKI
Paris/Stalowa Wola - wyjazdy:

Paris/Swidnica/Wadowice/Sanok: 
Paris/Konin/Olsztyn : 
Paris/Łódź/Warszawa:
Paris/Szczecin/Gdańsk:

wtorek, środa, czwartek, 
piątek, sobota, niedziela; 
środa, piątek, niedziela; 
środa, piątek, niedziela; 

wtorek, czwartek, piątek, sobota; 
wtorek, sobota.

139 bis, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
M" Falguiere (linia 12), 
tel. 01.42.19.99.35/36, 

e-mail:paris@intercars.fr

Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 93’-183°,

Sobota: 93-163'.

Av. Paul Appell - 75014 Paris
M’ Porte d'Orléans (linia 4), 

tel. 01.45.43.18.18, 
e-mail :pt.orleans@intercars.fr
Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 93’-183’,

Sobota 93'-1630, Niedziela: 7»“-9’“/12“ - 14».

8NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU
Wydawca:

Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29.

I/ATAI l^l/l http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
KA lOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: k.s. Rektor Stanisław Jeż. RedOkOrr: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak SI. NSJ.
Opracowanie erafumee: 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.
Wi^irtnki prenumet^^ty: 

Abonament roczny: 53,40 euro; abonament półroczny: 28,30 euro. 
Konto „Gtosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris. 
Prenumerata w Belgii: k"s. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, ^^60 Bruxelles -

CCP 000-1637856-11 
Prenumerata w Niemczech: „Głos Katolicki”, Commerzbank Hannover:

BLŻ 250 400 66 - konto nr 791177900 
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593; ISSN: ^^79-953X

20
Tel:

□ Czekiem
_________ ___  _ □ CCP 12777 08 U Paris

I □ Przyjaciele G.K. (65.60 ® ) □ Gotówką

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

Glos Katolicki - Voix Catholique
263 bis, rue Saint-Honorć - 75001 PARIS

□ Odnowienie abonamentu (renouvellement) 

I ,
I □ Rok (53,,^^€ )
I □ Pól roku

r KUPON PRENUMERATY 1
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/

I Kat"'icki ' 

(ABONNEMENT)

i

4
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SAMOLOTEM doWarszawą, Krakowa,
Katowic, Wrooławia... juz od 25 euro/ (bez taks)

Z '^AKifŻA, UALEJNCIEJ^NES, REIMS, METZ, FREJĄJMING 
AUTOKAREM DO 47 MIAST W POLSCE

Biała Podlaska Kędzierzyn Koźle, Nowy Sącz, Sanok,
Białystok, Kępno, Nowy Targ, Siedlce,
Bielsko-Biała, Kielce, Nysa, Sieradz,
Bolesławiec, Kłodzko, Opatów, Stalowa Wola,
Bydgoszcz, Kraków, Opole, Tarnobrzeg,
Częstochowa, Krosno, Poznań, Tarnów,
Gdańsk, Krościenko, Pszczyna, Toruń,
Gliwice, Legnica, Rabka, Ustrzyki Dolne,
Gorlice, Lesko, Racibórz, Warszawa,
Jasio, Lódź, Rybnik, Wrocław,
Jędrzejów, Maków Podhalański, Rzeszów, Żywiec.
Katowice, Mińsk Mazowiecki, Sandomierz,

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, PRZESĄŁKA PACZEK,
Wj/NAJEM NA IMPREZĄ Tt^RĄls^^ĄCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS; M Concorde
Otwarte 7 dni w tygodniu

SPECJALISTA - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

4 bis, ruE de Lyon, 75012 Paris, M Gare de Lyon, BUS: 57,20,63,65. 
____________ tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06____________

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

tel./fax: 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawNo-admlNistracyjNe, notariale, asystowanie w sądach 

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

ECOLE „NAżARETH"
COURS PRIVE dT^IN!^]E]^I^]^]^]MENT SUPÉRIEUR
15 lat doświadczenia; kadra francusko-polskich profesorów

Zajęcia poranne - 8 bis, pl. de F^Argonne - Paris XIX; 
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d'Assas - Paris VI, 

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego.
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 

Język angielski - dwa razy w tyg. (po południu). 
.Tęzyk polski - nauczanie na wszystkich poziomach. 

Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom. 
Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.

NOWE GRUPY OD 10 STYCZNIA 2005
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83

GŁOS KATOLICKI

* TRANSPORT TOWARÓW:
- Renault Trafie lub Iveco - TEL. 06 65 34 34 70.

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC
23, rue Desaix 
69003 Lyon 

tel. 04 72 60 04 54

COPERNIC
6, rue des Immeubles

Industriels
75011 Paris (M" Nation) 

tel. 01 40 09 03 43
LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE 

Z PARYŻA, LYONU I 8 INNYCH MIAST 
WÉ FRANCJI DC 30 MIAST W POLSCE 

SPRZEDAŻ BILETÓW CN LINE 
www.copemic.fr

BILETY NA TANIE

w ww.copemic .waw.pl

.. LINIE LOTNICZE 
; ,

PACZKI DO POLSKI
- zbiórka na terenie całej Francji; - dostawa 

do rąk własnych adresata; - odbiór z domu klienta: 
Paryż i okolice tel. 01 40 09 03 43 
Lyon i okolice tel. 04 72 60 04 54

LINIE AUTOKAROWE PARIS - ODESSA 
PARIS - KIEY

* PRZEF^R^C^WTADZKI *
-DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEŁ. 06 15 09 43 86

LICENCJONOWANA, REGULARNA LINIA AUTOKAROWA

Janosi!/^

23, rue Boursaulte - 75017 Paris, M " Rome 
tel. 01 44 69 30 80; 01 40 67 95 60; 

06 21 25 57 65.

Pon. - pt.: 10°“ - 18°", 
sobota: IO"" - 14°°.

e-mail: janosik@wanadoo.fr

pop^r^Oże po polski

I 
I
I
I 
J 
I

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 Polsce: małżeńskie, emerytury, 
odszkodowania, spadki itp.

UWA<CA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo;

* 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

* IZABÉLL - regularny przewóz osÓB I ’rowARÓw
do Pol^ski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* LUKSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^O^LSKI - C^L^SZYN,

WrocŁaw, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Tel. 01 48 22 45 26: 06 62 75 50 06: (00 48 12) 284 12 50

* OMEGA - regularne przejazdy do Polski; przewóz paczek.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51
* W^^TUR - OFICJALNA lima AUTOKAROWA

PARYŻ - USTRZYKI DOLNE.
Wyjazdy z Paryża w soboty, z Polski w czwartki.

Tel. 01 42 26 57 94 (po 16“’); 06 79 50 18 95.
« MERCBUS - przewóz oSÓ^B I TOwARÓiw do PgINKI.

TEŁ. Ol 43 34 56 07.
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-tSp. MN ŻUKOWSKI -J)
22 listopada 2004 r. zmarł w Paryżu, w wiiel^uu^Hj"

81 lat Jan Żukowski. 'I

Jan Żukowski urodził się 5 marca 1923 r. w Pilawie k. 
Buczacza w woj. Tarnopolskim na polskich Kresach 
Wschodnich. Czteroklasową szkołę podstawową ukończył 
w Pilawie. Już wówczas zaczął ujawniać artystyczne zdol- 
nos'ci malując portrety bohaterów narodowych i religijne 
obrazy, jak również rzeźbiąc kukiełki do szopki krakow
skiej. Nauczył się też samodzielnie grać na skrzypcach 
własnej konstrukcji i zorganizował w Pilawie zespół 
muzyczny. Budował dekoracje do wędrownych teatrów 
„Heroda" w czasie Bożego Narodzenia, w których wy
stępując w roli anioła grał na skrzypcach polskie i ukra
ińskie kolędy. Rodzice posłali go do szkoły podstawowej 
w Buczaczu, by móc skierować go potem na naukę do 
szkoły zawodowej. W Buczaczu szybko zorientowano się 
w jego nieprzeciętnych zdolnościach artystycznych. Na
zywano go nawet „Janko Muzykant z Pilawy”. Ukończył 
szkołę podstawową w przyspieszonym trybie, w rezulta
cie czego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej 
zaliczył pierwszą klasę gimnazjalną. Program nauki kon
tynuował podczas okupacji sowieckiej - do roku 1941. 
Ża okupacji niemieckiej zaliczył dwuletnią Zawodową 
Szkołę Handlową w Buczaczu, a po wycofaniu się hitle
rowców został zmobilizowany do Wojska Polskiego i 
uczestniczył w kampanii bojowej do końca działań wo
jennych - służąc w charakterze pracownika sztabowego. 
Po demobilizacji opiekował się rodziną ojca, który zginął 
od niemieckiej bomby w rodzinnej wiosce wiosną 1944 r. 
Jan z czasem rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie. Nigdy ich jednak nie skończył. W 
1957 roku koledzy zaprosili go na wycieczkę statkiem 
„Wagabunda”, rzekami i kanałami - z Wrocławia do Pa
ryża. I tak „wagabundą” pozostał do końca życia. Był 
współtwórcą dwóch teatrów kukiełkowych grywających 
dla polskich dzieci, które znalazły się na obczyźnie, na 
terenie Belgii i Francji. W roku 1957 i 1958 wystawiał 
spektakle w oparciu o utwory Marii Konopnickiej pt. „O 
Kasi, co gąski zgubiła” i „O szewczyku Dratewce i Smo
ku Wawelskim”.
Występował wraz ze swoją grupą teatralną na terenie Fran
cji pod patronatem Domu Akademickiego w Cite Uni
versitaire w Paryżu, gdzie Polskie Kukiełki Teatralne zna
lazły schronienie. Po zakończeniu „Akcji Kukiełkowej” 
na terenie Francji, w maju 1958 r. zespół rozpadł się, a 
kukiełkami zaopiekowała się Rada Naczelna Zrzeszenia 
Studentów Polskich w Warszawie, a p. Jan, z przyczyn 
osobistych, przestał pracować dla Studenckiego Teatru 
Kukiełkowego.

Betlejem a Eui^i^jpa

Z
'księdzem Witoldem spotkałem się miesiąc temu w Strasburgu 
podczas przygotowań związanych z wystawieniem tu szopki 
przygotowanej przez sławną Szkolę Kenara z Zakopanego (fot. 

w Galerii ljK^ - c^kładl^a). MielMny tm^chę i^;^i^su, a^l^j, pbrozn^iaw^mć. 
Przedstawił mi wówczas swoją wizję, którą realizuje od kilku lat. 
Ewangelizować poprzez wychodzenie w miejsca, gdzie przewijają 
się we współczesnym twiecie tłumy zabieganych, pozornie obojęt
nych łudzi. Jedną z form realizacji tej idei jest ustawianie w okre
sie Bożego Narodzenia szopek na dworcach, placach - w tych miej
scach, gdzie przewijają się setki, tysiące ludzi (patrz fot. str. 23 51). 
W szopkach tych umieszczane są także postaci europejskich świę
tych - aby przypominały Europejczykom (p uświadamiały przyby
szom z innych stron świata) o naszych chrześcijańskich korzeniach 
i więzach... z Betlejem.
W tym roku 27 listopada w Strasburgu - siedzibie instytucji Unii 
Europejskiej - na placu Guttenberga, pośród „straganów” (gdzie 
m.in. promuje się polskie wyroby) - stanęła zakopiańska szopka. 
Jest ustawiona jakby z boku, w cieniu (trochę jak z Ewangelii), ale 
ludzie - mogłem to sam stwierdzić - zatrzymują się przed nią, roz
mawiają, pokazują i tłumaczą dzieciom... Sądzę, że spełnia ona 
tutaj swoją ewangelizacyjną rolę i mimo, że nie rzuca się w oczy, 
przyciąga do siebie ludzi... (Ks. R. Górski)

Betlejem ma W^jpólnego z Eui^i^ipą, leży przecież u) Azji>
Ten, który wyszedł z Betlejem, nigdy nie dotknął stopą europej
skiej ziemi. A jednak oblicze Chrystusa wpisane jest immanentnie 
w duchowy wizerunek Europy. Wiele, bardzo wiele Kontynent za
wdzięcza swoim mytlicielom, poetom, greckim twórcom i rzym
skim prawodawcom, a jednak znacznie więcej „rodzinna” Europa 
zawdzięcza Nazareńczykowi. Zresztą, to właśnie dzięki chrześcijań
stwu przetrwała, trwa nadal i owocuje kultura grecka.
Odkąd Apostoł Narodów przybył do wybrzeży europejskich, dzieje i 
kultura Kontynentu wzięły nowy obrót. Historia Europy na pewno nie 
jest dziełem aniołów, kultura Europy nie jest pisana tylko duchem, ale i 
jego zaprzeczeniem - nędzą ducha. Z Europą bywało i bywa różnie: 
mamie, przeciętnie, strasznie, nikczemnie, a czasami wzorcowo, przy
kładnie, pięknie. Jednak to Chrystus obdarował Europę tym, co jest w 
niej najcenniejsze: ludźmi Ewangelii, świętymi. Św. Augustyn czy św. 
Teresa z Awili nie byli ludźmi przeciętnymi, odwrotnie - niebotycznie 
wyrastali ponad przeciętność. Biedaczyna z Asyżu lub Brat Albert nie 
żywili snów o potędze, ani o szpadzie, ani o złocie, ani o stołach ugina
jących się odjt^dła. Chcieli nieść pomoc, a nie grabić, chcieli okazywać 
serce, a nie pięść. Gotowi byli dawać krew własną, a nie rozlewać czyjąś. 
Chcieli ocierać łzy, a nie powodować je w oczach braci (nie - „podda
nych”). Św. Tomasz z Akwinu dzielił się mądrością i kontemplacją, a 
nie krótkowzrocznością, bezmyślnością. Św. Tomasz Morus byl polity
kiem i prawnikiem „z innej gliny”. Jemu nie chodziło o karierę i po
klask czy ordery^. Św. Ludwik wiedział, że nawet złota korona przemi
ja. Bliższa była mu wieczność niż czas, wszakże miał czas dla Boga i dla 
ludzi. Edyta Stein wiedziała, ile waży myś'l w prawdę brzemienna, ale 
bardziej kochała modlitwę brzemienną także w miłość, nade wszystko 
przepojoną Bogiem. Św. Maksymilian Kolbe nie powodował się myślą 
odwetu czy nienawiścią, ale przebaczeniem. Św. Ignacy z Antiochii, 
nie rzucał innych zwierzętom na pożarcie, ale sam nie wahał się stanąć 
oko w oko z drapieżnikami.
Wielu Europejczyków nie troszczy się o ideały i wartości, całkowicie je 
zaniedbuje. Inaczej czynią europejscy święci. Oni nie potrafią żyć bez 
prawdy, sprawiedliwości i nade wszystko bez miłości. Inni nie dostrze
gają ani czyjejś, ani nawet własnej godności; święci wiedzą czyj obraz 
noszą w sobie nasi bliźni. Inni dzielą ludzi na swoich i obcych, na bli
skich i dalekich, na miłych sobie i nie miłych, na przyjaciół i wrogów. 
Święci we wszystkich jednakowo postrzegają bliźnich. Niektórzy prze
komarzają się ze złem, inni czynią zło okrutne; święci całą mocą prze
ciwstawiają się złu. Co więcej, zło dobrem zwyciężają - jak... ks. Jerzy 
Popiełuszko. Żdarzają się Europejczycy, którzy knują i prowadzą woj
ny, ale ludzie kochający Ewangelię miłują pokój i niosą pokój. Kto by 
chciał odkryć szlachetność, prawość, bezinteresowność, miłoś'ć i wiel
koduszność, nigdzie nie znajdzie ich tak niezawodnie jak w postawach 
naszych świętych. Nie wiadomo czy historycy, politolodzy, socjologo
wie, różni specjaliś'ci... świadomi są tego, że autentyczną, tę
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UWAGA! NA KALENZ,^^!!

Imię i nazwisko:

Adres:

20052005 JANV^VERGifto Ktitafiekleto OaOBRE» Al/^iL
; 2005 JUILLET

Im 4iiuitr» uiitoHt

c

a

z

T.

auntiB

à
e
3

Rzecz^iwiście to już naprawdę os^^tni moment żeby jeszcze zdążyć z zaopatrzeniem się w nowy 
POL^I^T^-^FRANCUSKI KALEINDARZ GŁOSU KA^TOLICKIEGO!!

Do końca bieżącego ROKIU pozos^,ało bowiem TŶLKO 1 2 króti^ich dni!
Kalendarz Głosu Katolickiego to najlepszy i najbar^dziej perspektt^wiczjny prezent pod choinkę 

dla Rod^uny i znajomych... obojga nar^odowości i wszystkich stanów.

KUPON ZAMÓWIENIA (do przesłania na adres Redakcji GK: 263 bis, rue St-Honoré, 75001 Paris)

PROSZĘ O PILNE PRZESŁANIE POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZA „G.K.” NA 2005 ROK
Ilość egzemplarzy: ............ w cenie po 4 euro (z przesyłką: 4,50 euro). Ra^em.....................euro.
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najprawdziwszą historię i 
kulturę tworzą właśinie siwięci. Oni ' 
myślą, przeżywają, mówią i milczą, Ï 
postępują i zachowują się inaczej, 
mądrzej, sprawiedliwiej, bohatersko / 
i bezinteresownie. To oni tworzą . 
inne życie, inną świadomość, inną r 
kulturę, inną wspólnotę, inne dzie-1 
je. To oni wszystkiemu usiłują | 
nadać dojrzałość i głębię, twórczy L 
elan vital. Po ich stronie jest wiel- l|i f fM
kie, wydarzone życie. Ludzie wła- It* ' ’
dzy, majątków, karier, poklasku, li i 
zwolennicy przemocy łudzą się, że " \ 
wszystko lepiej rozumieją i wiedzą, j 
że postępują mądrzej i skuteczniej. .Ul 
Zwodzą wielu. Święci ani nie ule
gają złudzeniom, ani innych na nie 
nie narażają. To jednak święci naj
lepiej „garnki lepią”,., czyli życie, wspólnoty, dzieje i kulturę. 
Oni ducha nie gaszą. Świętoś'ci nie można zastąpić niczym więk
szym, wspanialszym, cenniejszym, głębszym, doskonalszym. 
Może kiedyś ci, co piszą podręczniki historii lub opracowują 
uczone dzieła zrozumieją, że Chrystus obdarował i obdarowuje 
Europę wspaniałymi... ludźmi - twórcami i budowniczymi, któ
rych nazywamy świętymi.
Czy tworzący Konstytucję Unii Europejskiej byli świadomi, że 
Europa pozbawiona świętych (niekoniecznie nawet wyniesio
nych na ołtarze) - tych wczorajszych i dzisiejszych szaleńców 
Bożych - straciłaby najwspanialszą człowieczą twórczość: histo
ryczną, kulturalną, wspólnotową, moralną i religijną także?
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Dołączam czek (dla Voix Catholique) □ gotówkę □ I 
------------------------------------------------------------ JX

Między pługiem a dziennikiem 
mistycznym, między praniem 
pieluch a pisaniem rozpraw fi

; lozoficznych czy teologicz
ni nych, między budowaniem sie
rocińców, szkół i szpitali a 
kształceniem młodych umy
słów, serc i sumień, między 
rozbijaniem namiotów i sta
wianiem katedr, między ele
mentarzem a arcydziełami... 
nie ma postaci bardziej miłu
jących prawdę, sprawiedliwość 
i miłość oraz kochających Boga 
i ludzi, aniżeli ci, których zwy- 
kliśmy nazywać świętymi. Eu-

M ropa - jakże często nazbyt ryn
kowa, biurkowa, paragrafowa, 
nierzadko słabego i gnuśnego 

ducha, często bez ideałów, wzorców i wizji - aby mogła ocknąć 
się, powstać, iść naprzód, przeżyć, wzrastać - potrzebuje ludzi 
rozumiejących i miłujących ideał s'więtości, ideał ludzi - „przy
jaciół” Boga.
Nowa Europa, rodząca się w nowej postaci od ponad pół wieku, 
swoje powstanie i pierwszą wizję zawdzięcza w znacznej mierze 
chrześcijanom. Przypomnijmy choćby tylko jej czołową postać 
- francuskiego ministra spraw zagranicznych, Roberta Schuma
na - kandydata na ołtarze. Komu nie jest obca mądrość i kto 
kocha Europę nie znajdzie lepszej dla niej rękojmi niż Ewange
lia.
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* Dodatkowa opłata z telefohtfstacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. Niewskazany r telefonu komórkowego. Nie funkcjonujeSw jśSffini^
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Strasburg - Szopka podhalańska - wykonana 
przez Zespót Szkół Plastycznych w Zakopanem 
(fot. N. Oprowska)
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