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PAPIEŻ NIEZŁOMNEJ NADZIEI
W 16 ROCZNICĘ PONTYFIKATU

Szesnasta już rocznica wyboru krakows
kiego kardynała Karola Wojtyły na 
stolicę św. Piotra skłania nas po raz 
kolejny do zastanowienia się nad 
znaczeniem pontyfikatu Jana Pawła II w 
dziejach Kościoła i świata. Oczywiście,, 
nikt nie może tu pretendować do 
wydania ostatecznej oceny czy pełnego 
podsumowania; i to nie tylko dlatego, że 
pontyfikat ten wciąż trwa. Każdy pontyfikat 
jest bowiem przede wszystkim wydarze
niem łaski, każdy posiada swoje miejsce 
w dziejach zbawienia, miejsce, które do 
końca znane jest tylko Panu dziejów. 
Stąd każda próba podsumowania pozostać 
musi z konieczności jedynie częściowa, 
jest bowiem ograniczona do tego, co dos
tępne jest ludzkiemu poznaniu. 
Każdorazowy pontyfikat odciska jednocze
śnie swe - mniejsze lub większe -piętno 
na historii doczesnej: indywidualnej, 
społecznej, politycznej... Po szesnastu 
latach pontyfikatu Jana Pawła II mamy 
chyba pełne prawo twiedzić, że pontyfi
kat ten zapisał się w szczególnie głęboki 
sposób w dziejach jednostek i narodów. 
Nie sposób tu oczywiście mówić o 
dziejach poszczególnych osób, dla których 
bezpośrednie lub pośrednie spotkanie z 
Ojcem Świętym stało się punktem zwrotnym w ich duchowym 
życiu, choć osób takich jest z pewnością wiele. Warto 
natomiast powiedzieć kilka choćby słów o znaczeniu osoby i 
działalności Jana Pawła II dla dziejów całych narodów.
W pewnym sensie zwieńczeniem pierwszego etapu obecnego 
pontyfikatu była ogłoszona w roku 1991 encyklika Centesimus 
annus, w której Ojciec Święty prowadzi refleksję nad 
znaczeniem upadku systemów realnego socjalizmu. Byłoby z 
pewnością przesadą twierdzenie, że to Papież obalił 
komunizm, przeciwko takiemu uproszczeniu protestuje 
zresztą również Ojciec Święty. Jak sam mówi, komunizm 
upadł w wyniku swych błędów i nadużyć, w konsekwencji swej 
wewnętrznej słabości. Nie da się jednak zaprzeczyć, że

doniosłe zmiany społeczne i polityczne, które dokonały się w 
ciągu ostatnich lat, szły niejako śladami pielgrzymek Papieża. 
W Europie były to przede wszystkim jego pielgrzymki do 
Polski, one stały się poniekąd okazją do obnażenia duchowej 
słabości komunizmu. Nie można jednak zapomnieć o 
podróżach do krajów Ameryki Środkowej i Południowej; 
oblicze tego kontynentu bardzo zmieniło się w ciągu ostatnich 
szesnastu lat, w wielu krajach - oscylujących poprzednio 
pomiędzy dyktaturą sił inspirowanych marksizmem i nie 
mniej krwawą dyktaturą wojskowych usprawiedliwianą koniecz
nością obrony przed groźbą komunizmu - do władzy doszły 
siły

Ciąg dalszy na str. 2



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Z KRAJU

■ O 20procent zdrożała w Polsce energia 
cieplna, o 2% produkty z "Fiata", o 15%o 
wyroby spirytusowe. Zdrożeją również 
połączenia telefoniczne.
■ Premier Pawlak złożył wizytę w 
Kazachstanie i w Chinach.
■ Uchwalona przez Sejm ustawa o 
ochronie tajemnicy państwowej wciąż 
wywołuje wiele protestów w środowiskach 
dziennikarskich i wśród opozycyjnych 
partii.
■ VI Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność 
odbył się w tym roku w Mielcu. Delegaci 
przegłosowali m.in. prawo dostępu do akt 
STASI dotyczących związku, które 
niedawno otrzymała z Niemiec Komisja 
Krajowa. Gościem Zjazdu był prezydent 
Lech Wałęsa.
■ 30 procent Polaków pracuje "na 
czarno". Ocenia się, że stanowi to 8 
procent wartości krajowego budżetu 
brutto.
■ Prezydent RP -• Lech Wałęsa ukończył 
51 lat.
■ Coraz większą aktywność zaczęła 
wykazywać, krytykowana ostatnio, policja. 
Pod Warszawą zlikwidowano drugą już 
wytwórnię narkotyków - amfetaminy.
■ Porozumienie Centrum opracowało 
projekt ustawy zaostrzającej walkę z 
przestępczością. Projekt zakłada m.in. 
przywrócenie kary śmierci.
■ Komuś zależy na podważeniu wiarygod
ności projektu Konstytucji zgłoszonego 
przez NSZZ Solidarność. "Gazeta- Wybor
cza" wydrukowała list studentów Uniwersy
tetu Śląskiego, którzy twierdzili, że 
fałszowali podpisy pod projektem - na 
polecenie przewodniczącego "S" Krzaklews
kiego. Po kilku dniach okazało się, że list 
zawiera nieprawdziwe dane, a studenci 
nie przyznają się do jego autorstwa.
■ Warszawa nadal pozostaje bez 

prezydenta miasta. Wybór bezpartyjnego 
kandydata M. Barei, który otrzymał 
poparcie prawicy i akceptację SLD i PSL, 
został udaremniony przez wyjście z sali 
obrad radnych z Unii Wolności. UW 
wysuwa na- stanowisko prezydenta stolicy 
wyłącznie członków swojej partii.
■ Od przyszłego roku na- papierosach 
sprzedawanych w Polsce będą umieszczane 
napisy: "zaczynasz palić - zaczynasz 
umierać" i "z powodu palenia papierosów 
co 7 minut umiera Polak, czy warto?"

Ciąg dalszy ze str. 1
inspirowane mniej lub bardziej społeczną 
nauką Kościoła.
Upadek berlińskiego muru kończy w 
pewnym sensie pierwszy etap pontyfikatu 
Jana Pawła II. Natomiast ostatnia z 
ogłoszonych dotychczas encyklik Jana 
Pawła II - encyklika Yeritatis splendor - 
wydaje się stanowić początek nowego 
etapu tego pontyfikatu. O ile pierwszy 
etap był konfrontacją z programowym, 
teoretycznym ateizmem marksistowskim, 
o tyle drugi jest konfrontacją z praktycz
nym ateizmem Zachodu, ateizmem, który 
wyraża się znanym powiedzeniem "żyjmy 
tak, jakby Boga nie było". Dlatego 
dzisiejszej kulturze zachodniej, która 
powtarza sceptyczne pytanie Piłata "Cóż 
to jest prawda?", Jan Paweł II mówi o 
splendorze prawdy, przypomina jej o 
absolutnych wartościach moralnych. To 
prawda, że z tego powodu spotyka się 
nieraz z krytyką, z zarzutem konserwatyz
mu, nienadążania za duchem czasu. Czyż 
jednak Papież może zrezygnować z 
mówienia człowiekowi, że jest on sobą 
jedynie wówczas kiedy przekracza siebie, 
kiedy poszukuje i wybiera wymagającą 
nieraz prawdę o sobie?
Dlatego właśnie Papież przypomina nam 
słowa Pascala "przerastając siebie człowiek 
w pełni jest człowiekiem" ("apprenez que 
l’homme passe infiniment 1’homme"). 
Pierwowzorem takiego przerastania siebie 
- i dlatego również pierwowzorem 
człowieczeństwa - jest sam Chrystus, który 
oddaje swe życie z miłości do braci. Czyż 
więc Papież może zrezygnować z głoszenia 
niewątpliwie wymagającego wyzwania, 
którym jest dla człowieka sam Chrystus? 
A z drugiej strony - czyż sam człowiek nie 
potrzebuje tego wymagającego wyzwania? 
Europa poszukuje dzisiaj drogi do jeszcze 
ściślejszej jedności. Poza związkami 
natury ekonomicznej potrzebna jest jej 
również jedność natury duchowej. Jak 
napisał kiedyś Andre Frossard, Europa 
potrzebuje dziś duszy, ponieważ istoty 
żywe nie mają żadnej innej zasady 
jedności. Przez wieki duszą Europy - i 
całej kultury zachodniej - było chrześci
jaństwo; stało się ono poniekąd drugą 
naturą ludzi żyjących w kręgu tej samej 
kultury. Konstytutywne dla tej kultury 
przekonanie o wyjątkowej godności każdej 
osoby ludzkiej w wyniku spotkania tej 

KOMENTARZ:
Grupa polskich żołnierzy weźmie udział w haitańskiej awanturze. Po 3 - dniowym 
przeszkoleniu w USA, z zakresu prawa haitańskiego, nasi żołnierze udadzą się na 
wyspę, by nadzorować zgodność postępowania tamtejszych władz z tymże prawem. 
Trzy dni nauki na pouczanie Haitańczyków nie wydaje się zbyt długim czasem. Może 
więc "nie matura lecz chęć szczera...", tyle że w amerykańsko - clintonowskim 
wydaniu? Z drugiej strony zupełnie nie mogę zrozumieć "geopolitycznych" interesów 
Warszawy w Port-au-Prince. Raz już polscy żołnierze wyprawiali się na tę środkowo
amerykańską wyspę. Tyle, że Napoleon, poza wysłaniem Polaków na Haiti, bywał - 
także w interesie naszego narodu - i pod Moskwą. Clintonowi Berezyna nie grozi, jako 
że z góry godzi się na uznanie rosyjskiej strefy wpływów. A my "za wolność waszą i 
naszą1'... na Haiti. Jan KCIUK

kultury z osobą Chrystusa, który - jak 
pisze Jan Paweł II - utożsamił się w jakiś 
sposób z każdym człowiekiem. Stało się 
ono w końcu wspólnym dobrem wszyst
kich, wierzących i niewierzących. Czy 
jednak kultura ta będzie w stanie 
zachować swe najcenniejsze osiągnięcia, 
jeśli z serc ludzkich zniknie wiara, która je 
zrodziła? Trudno dziś odpowiedzieć na to 
pytanie. W każdym razie ostatnie wypadki 
w Bośni i Rwandzie mogą tu stanowić 
jedną z możliwych wizji przyszłości. 
Oczywiście, wiara rodzi się tylko z 
osobistego spotkania z Chrystusem i nie 
może być rezultatem żadnej, również 
kulturowej presji. Dlatego Jan Paweł II 
przez cały czas swego pontyfikatu prowadzi 
dzieło nowej ewangelizacji, niestrudzenie 
dąży do przedstawienia Chrystusowego 
orędzia możliwie największej ilości ludzi. 
Odrodzenie wiary może bowiem być tylko 
owocem wolnej odpowiedzi człowieka na 
propozycję Boga. Z drugiej zaś strony, 
głęboko ludzki charakter tej propozycji 
może z pewnością stanowić okazję do 
spotkania się we wspólnym działaniu tych 
wszystkich, którym bliska jest troska o 
przyszłość człowieka.
W tytule mojej refleksji nad 16 rocznicą 
pontyfikatu nieprzypadkowo pojawia się 
słowo nadzieja. W tych dniach ukazuje się 
jednocześnie w wielu językach wywiad, 
którego Ojciec św. udzielił włoskiemu 
dziennikarzowi i pisarzowi V. Messoriemu. 
Wywiad ten - zatytułowany "Przekroczyć 
próg nadziei..." to jakby spojrzenie 
samego Papieża na minione 16 lat. I tak 
jak u samego początku pontyfikatu Jan 
Paweł II mówi o ufności i nadziei; dziś 
również, pomimo licznych powodów do 
troski, powtarza słowa Chrystusa "Nie 
bójcie się". Warto może na zakończenie 
naszej refleksji zacytować ten fragment 
wypowiedzi Papieża, z którego zaczerpnięty 
został tytuł całej książki: "Jest rzeczą 
bardzo ważną - mówi Ojciec święty - 
ażeby przekroczyć próg nadziei, nie 
zatrzymać się przed nim, ale pozwolić się 
przeprowadzić".
Andre Malraux napisał kiedyś, że wiek 
XXI będzie albo religijny, albo go w ogóle 
nie będzie. Jeśli wybitny francuski pisarz 
ma rację, to bardzo wiele zależy od tego, 
czy zdobędziemy się na przekroczenie 
progu nadziei.

Ks. Jarosław MERECKI SDS
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UTURGIA SŁOWA
29 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 53, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego 
Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie 
na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, 
dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się 
przez Niego. Po udrękach swej duszy 
ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój 
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości 
on sam dźwigać będzie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4, 14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając arcykapłana wielkiego, który 
przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 

Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu 
wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by nie mógł współczuć 
naszym słabościom, lecz doświadczonego 
we wszystkim na nasze podobieństwo, z 
wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z 
ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 
miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej 
chwili.

0 -

EWANGELIA
Mk 10, 35-45

f Słowa Ewangelii według świętego 
Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się 
do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, 
żebyś nam uczyni to, o co Gę poprosimy. On 
ich zapytał: Co chcede, żebym wam uczyń!? 
Rzekli Mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej 
chwale siedzieli jeden po prawej, dmg po

lewq Twą stronie. Jezus im odparł: Nie 
wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym 
Ja mam tyyć ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: 
Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: KieSch, 
który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który 
Ja mam przyjąć, wy również przyjmiede. Nie 
do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej 
strunie prawej lub lewej, ale dostanie się ono 
tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 
dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się 
na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do 
siebie i rzekł do nich: Wede, że a, którzy 
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a 
ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak 
będzie między wam. Laz kto by między 
wami chdał się stać wielki, niech będzie sługą 
waszym. A kto by chciał być pêrwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu.

PIĆ Z KIELICHA PANA
"Oto idziemy do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce grzeszników, będzie sądzony, wyśmiany, 
skazany na śmierć, a trzeciego dnia powstanie z martwych...". 
To już po raz trzeci słyszą uczniowie ową dziwną zapowiedź 
z ust Chrystusa. Tak niedawno sprzeczali się pomiędzy sobą, 
gdy schodzili z góry Tabor po owym cudownym Przemienieniu 
Pana, co znaczy "powstać z martwych". Nie rozumieli tych 
słów, nie rozumieli owego "zdążania" Mistrza do Jerozolimy, 
miasta odwiecznych przeznaczeń.
Nie dojrzało jeszcze ludzkie serce do pojęcia w pełni jak 
wielka jest miłość Boga do swego ludu, co znaczy, że 
przychodzi nowy czas nowych bukłaków i Pan daje nam nowe 
serce i nowego Ducha.
Skąd ta gorycz Pana i zarazem wyrozumiałość dla umysłu 
ludzkiego wciąż "niejako na uwięzi". Wiedział dobrze Jezus 
ile czeka Go jeszcze świadectw - dowodów dla całego rodzaju 
ludzkiego wobec arcykapłanów i starszych, wobec królów i 
namiestników, cezarów i carów, prezydentów i premierów..., 
że czeka Go Kielich, który daje mu Ojciec niebieski.
Czy człowiek do końca jest świadomy, co znaczy uczestniczyć 
w życiu Chrystusa? Na pewno jest to wielka tajemnica wiary. 
Stąd Kościół nieustannie modli się: "... spraw, aby wszyscy, 
którzy będą spożywali ten sam Chleb i pili z jednego Kielicha, 
zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno Ciało i stali 
się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale". Tego właśnie 
pragnął Pan, by serce ludzkie tak mocno z Nim się złączyło i 
w życiu i w śmierci, wobec czekającej chwały.
A oni Go nie zrozumieli...

Zmarły niedawno w Polsce Ks. Janusz Pasierb pisał: "Miłość 
jest ryzykiem: można tu wygrać albo przegrać życie. Boimy 
się miłości także dlatego, że oznacza ona dobrowolną 
rezygnację z naszej suwerenności. Miłość jest związkiem z 
drugą osobą, na serio, na zawsze. A jeśli jest to Osoba 
Ukrzyżowana? Jeśli Ona wymaga, by umrzeć za Siebie, by żyć 
z Nim?".
Ale przyrzeczenia i obietnice złożone Panu - nawet te niby 
naiwne, w dzieciństwie, pełne ufności - wszystkie "opłacają 
się". Bowiem zostają przez Pana dotrzymane, czyli 
wysłuchane.
Kielich, z którego obiecaliśmy pić - podał nam Pan. Kielich 
goryczy wypił Jakub i wszyscy Apostołowie. Jan też 
doświadczył pogardy wygnania i poniżenia Kościoła.
Dziś po latach, kiedy cierpienie nas nie omija - przypominają 
się wszystkie drogi krzyżowe na rodzinnej ziemi, często z 
czasu Wielkiego Postu. Ileż wtedy obiecaliśmy cierpiącemu 
Panu... dlatego dziś mamy z Nim udział w cierpieniu i 
zbawieniu świata, ale nie tylko to! Mamy też już dzisiaj udział 
w Jego Chwale!
Szesnaście lat temu powołał Pan z polskiej ziemi Jana Pawła 
II - papieża jako Następcę św. Piotra. Po tylu latach Jego 
kapłaństwa, Jego pójścia za Panem i picia z Jego Kielicha - 
któż nie uwierzy, ża Pan Go nigdy nie opuścił?!
"Te Jego oczy płonące miłością... gdy widzę Go, to jestem 
przekonany, że On chce mnie wziąć jak dziecko i postawić 
wprost w Serce Boga" - mówił jeden z pielgrzymów. Tak! Dla 
Niego wszystko warto!

KsJózef MUSIAŁ
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ŻYCIE KOŚCIOŁA
■ "Przekroczyć próg nadziei", książka - 
wywiad włoskiego dziennikarza Vittorio 
Messoriego z Papieżem Janem Pawłem II 
ukaże się także w języku rosyjskim. 
Porozumienie w tej sprawie podpisali 
przedstawiciele międzynarodowej organi
zacji "Kirche in Not" oraz Państwowej 
Biblioteki Literatury Zagranicznej. Rosyjski 
nakład będzie wynosił 10 tys. egzemplarzy. 
Łączny nakład książki - w 20 językach - 
ma wynosić 10 min.
■ Nową encyklikę Jana Pawła II 
"Evangelium vitae" zapowiedział kard. 
Alfonso Lopez Trujillo, goszczący na 
Ogólnopolskim Kongresie Rodzin na 
Jasnej Górze 25 września br. Dokument 
ten - jak poinformował przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Rodziny - poświęcony 
będzie w całości godności życia ludzkiego, 
jego poszanowaniu i obronie. Oficjalne 
ogłoszenie nastąpi prawdopodobnie w 
styczniu przyszłego roku. "W Kairze 
odnieśliśmy zwycięstwo" - powiedział 
odnosząc się do niedawnej konferencji 
ONZ nt. ludności i rozwoju. ""Zwycięstwo 
co prawda niepełne, ale istotne, gdyż 
aborcja nie została uznana tam za 
dopuszczalną metodę kontroli urodzeń". 
Także - jak zaznaczył - dzięki Stolicy 
Apostolskiej pojawiło się w ostatecznej 
wersji dokumentu pojęcie małżeństwa. 
Kardynał omówił jednocześnie w szcze
gółowy sposób wszystkie działania podjęte 
przez Stolicę Apostolską, aby nie dopuścić 
do ustanowienia światowej polityki 
służącej zwalczaniu życia. Poinformował, 
ze tymi wszystkimi działaniami kierował 
bezpośrednio Ojciec iw., a sukcesy udało 
się odnieść tylko dzięki jego pełnej 
determinacji. Z całą mocą podkreślił też, 
że pontyfikat Jana Pawła II jest prawdziwie 
opatrznoścowy, w momencie tak ostrej 
walki z rodziną i życiem, którą naznaczony 
jest współczesny świat.
■ VI Światowy Kongres Międzynarodowej 
Federacji na rzecz Promocji Życia 
Rodzinnego zakończył swe obrady 24 
września w Lublinie. W trwających 9 dni 
obradach wzięło udział około 400 
uczestników z 77 krajów świata. Obok 
chrześcijan w spotkaniu uczestniczyli 
muzułmanie, żydzi i przedstawiciele 
innych religii. Obecnie na całym świecie 
naturalne metody planowania rodziny

PO KONFERENCJI KAIRSKIEJ

W JAKIM ŚWIECIE ŻYJEMY
Mieszane uczucia budzą się podczas 
czytania sprawozdania, z zakończonej 
13 września, Konferencji Kairskiej nt. 
"Ludność i rozwój".
Z jednej strony częściowy sukces, gdyż 
proponowany przez ONZ dokument 
końcowy nie satysfakcjonuje nikogo, 
osiągnięty kompromis jest tylko fasadą. 
Do sukcesów zaliczyć trzeba końcowe 
stwierdzenie, zgodnie z którym interpre
tacja każdego punktu musi być dokony
wana zgodnie z kulturą, prawem, 
obyczajem i religią poszczególnych 
krajów.
Aborcja nie została wprawdzie promo
wana jako sposób planowania rodziny, 
ale dopuszczono ją w podstawowych 
strukturach służby zdrowia. Dostrzeżono 
w rodzinie podstawową komórkę 
społeczeństwa. Wyeliminowano pierwotny 
zapis, który czynił równoprawnymi: 
związek między kobietą i mężczyzną i 
związek między osobami tej samej płci. 
Ale jaka była prawdziwa atmosfera tej 
Konferencji? Małą próbkę dają nam 
dwie lekarki, Polki - dr M. Smereczyńska i 
dr D. Kornas-Biela, które reprezento
wały w Kairze ruchy obrony życia. 
Reprezentując ok. 100 polskich organi
zacji "pro life" nie były jednak 
akredytowane, jako delegacje struktur 
pozarządowych. Każdy kraj mógł zgłosić 
2 takich przedstawicieli. Z Polski 
zostały akredytowane przedstawicielki 
nikomu nie znanej organizacji ekologicz
nej i równie mało znanej feministycznej, 
przeciwnej życiu. "Obserwując przebieg 
Kairskiej Konferencji z kuluarów - 
powiedziała dr Maria Smereczyńska - 
"odnosiło się wrażenie ogromnej presji 
Banku Światowego i Funduszu Ludno
ściowego". Mimo licznie działających na 
świecie organizacji "pro life", to w 
Kairze podczas organizowanych konfe
rencji często nie dopuszczano ich do 
głosu, utrudniano dostęp do telefonów i 
faxów.
Jak potwierdza Carlo De Lucia, wysłannik 
watykańskiego L’Osservatore Romano" 
na Konferencji informacja nie różniła 
się od najbardziej perfidnej propagandy. 
Pewne grupy ONZ, o nadzwyczajnych 
możliwościach finansowych posiadały 
niewiarygodnie liczne delegacje, rozpro
wadzające materiały drukowane w 
olbrzymich ilościach. Presja dzienników 
była przerażająca i to bez cienia 
wątpliwości, w jednym kierunku. 
Rozpiętość środków między dwoma 
obozami była tak oczywistą, że rodziła 
prawie poczucie bezsilności wobec 
totalnego ataku sił głoszących aborcję, 
sterylizację, antykoncepcję.

H. Caro, komentator z "Le Pelerin" 
pisze, że krytyka wobec religii, przecho
dziła w histerię: mówiono o "zmowie 
dewotów" o "świętym przymierzu Waty
kanu z fundamentalistami islamskimi", o 
"obskurantyźmie" o "odwrocie postępu". 
Dodaje, iż te wszystkie reakcje są 
wyrazem ukrytego strachu małego klubu 
bogatych krajów, który widzi kontestację 
wobec ""ego ręki, którą położył na 
świecie". "Zachód boi się biednych i boi 
się swej przyszłości na planecie, na 
której nie będzie więcej panował" - 
pisze demograf Herve le Bras.
Oto inny tragiczny przykład z Konferencji 
kairskiej, dotyczący Nikaragui. Dane 
przekazał prof. Rafael Cabrera, prezes 
Związku Lekarzy w Nikaragui.
Nikaragua osłabiona długoletnią walką 
bratobójczą między dawnym rządem 
sandinistów (prokomunistycznych) a 
partyzantami przeciwnymi reżimowi, 
jest dziś szczególnie podatna na presję z 
zewnątrz, szczególnie ze strony Stanów 
Zjednoczonych. Kiedy przygotowywano 
Konferencję Kairską w Nowym Jorku, 
minister wychowania narodowego Nikara
gui, Umberto Belli, zająż zdecydowanie 
stanowisko przeciwko atakom "przeciwu- 
rodzeniowym", a szczególnie przeciw 
aborcji. Po powrocie do kraju spotkała 
go zorganizowana oszczercza kampania, 
ale minister nie załamał się i wziął 
udział w manifestacji za życiem, 
zorganizowanej przez kard. Obando y 
Bravo.
Ostatecznie minister ten, uważany za 
człowieka zbyt wojującego, został usunięty 
z przyszłej delegacji na Konferencję 
Kairską. Na jego miejsce wyznaczono 
ministra spraw zagranicznych Nikaragui, 
o podobnych zapatrywaniach, ale mniej 
zaangażowanego w ruchach "pro life". 
Pewnego dnia został on "zaszczycony" 
wizytą ambasadora USA, który usiłował 
przekonać go, by zmienił obóz i przyjął 
politykę antyurodzeniową, głoszoną 
przez administrację Clintona wobec 
Trzeciego Świata. Minister pozostał 
wierny swym przekonaniom: grzecznie 
ale jasno odmówił gościowi amerykańs
kiemu. Skutek był taki, że ostatecznie 
nie on - Ernesto Leal pojechał na 
Konferencję do Kairu, lecz jeden z jego 
kolegów - minister spraw społecznych - 
W. Bzes, znany ze swego niezdecydowa
nia.
Mimo intryg pani prezydent Nikaragui, 
Violetty Chamorro, popierającej ruchy 
feministyczne i liczącej na pomoc 
Clintona, dokument przyjęty przez 
delegację Nikaragui był zgodny z 
ustaleniami powziętymi 20 sierpnia b.r.
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przez szefów państw Ameryki Centralnej: 
rodzina winna być podtrzymywana przez 
szacunek dla żyda od jego poczęda i przez 
związek mężczyzny i kobiety, każdy z 
rządów winien promować odpowiedzialne 
rodzicielstwo. Potwierdzono zwłaszcza ich 
prawo, jako państw niepodległych, do 
decydowania w sprawach ludności przyjmując 
politykę zgodną z "naszymi zasadami i 
własnymi uwarunkowaniami".
Kiedy jednak, już w Kairze, zwołano 
konferencję prasową dla Hondurasu, San- 
Domingo i Nikaragui, reprezentant ONZ, 
związany ściśle z USA, spotkał się wcześniej 
z ministrem Nikaragui nalegając, by 
zrezygnował on z interwencji publicznej. 
Minister uległ - na konferencji prasowej 
zostało puste miejsce, które jednak zajął (z 
własnej inicjatywy) wspomniany wcześniej 
profesor medycyny, prezes lekarzy z 
Nikaragui, dr Rafael Cabrera, który ujawnił 
rzeczy przedziwne. Oto pod wpływem 
Międzynarodowej Federacji Planowania 
Rodzinnego (agenda ONZ) dokonano w 
latach 1993 -94 w Nikaragui masowej 
sterylizacji kobiet (26 procent kobiet 
zmuszono do tego zabiegu). Profesor 
odrzucił też propagandową tezę, głoszoną 
przez USA, że Nikaragui grozi eksplozja 
demograficzna, podczas gdy w rzeczywistość 
kraj ten, z 4 milionami mieszkańców na 
terytorium 138000 km2, posiada zagęszczenie 
zaledwie 32 mieszkańców na kilometr 
kwadratowy. Odważny profesor ujawnił 
także zabiegi dyplomacji amerykańskiej na 
polityków jego kraju, narzuconą sterylizację 
ludności, rozpowszechnianie środków 
antykoncepcyjnych, propagandę aborcji, 
popieranie związków homoseksualnych.

Podobne zastrzeżenia zaczęli głosić i inni 
przedstawidele krajów Trzedego Świata, 
ujawniając fotokopię telegramu wysłanego 
przez Waszyngton do swych ambasadorów, 
by. skłaniali do sztucznej regulacji urodzeń. 
Wspomniany profesor wyjawił też, iż w 
Nikaragui w czerwcu 1993 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (filia ONZ) dokonała 
dziwnych szczepień kobiet od 14 do 49 roku 
życia - oficjalnie przedwko tężcowi - a 
praktycznie zapobiegających zachodzeniu w 
dążę.

Wiele krajów zrozumiało, że stanowisko 
zajęte przez Jana Pawła II i delegację 
Watykanu dotknęło spraw bardzo istotnych i 
wyraża wizję przyszłość świata i ludzkości. 
Stąd z głęboką satysfakcją usłyszeliśmy 
twierdzenie przewodniczącego episkopatu 
Włoch, kard. Ruini, wypowuedziane na 
jesiennnej sesji 19 września, w opactwie na 
Monte Cassino: ''Papież Jan Paweł II jawi 
się dziś, jako głos sumienia całej ludzkośd".

Niestety nie można tego powiedzieć o 
oficjalnej delegacji polskiej. Jej przewod
niczący, wicepremier Włodzimierz Cimosze
wicz, po powrode z Kairu, bez żenady 
powiedział, że delegacja z Polski utrzymywała 
bliskie kontakty z państwami Unii Europejskiej 
i Stanami Zjednoczonymi. Kontakty ze 
Stolicą Apostolską określił jako robocze i 
dodał, że "nie wpłynęły one wyraźnie na 
nasze stanowisko".
A już wydawało się, że Polska w Kairze 
zdecydowanie opowie się za żydem.

Opr. Ks. Wacław SZUBERT

ŻYCIE KOŚCIOŁA
zna i stosuje od 30 do 50 milionów 
kobiet. Zdaniem uczestników Kongreu 
zaletą tych metod jest fakt, iż mogą być 
one stosowane w całym okresie reproduk
cyjnym kobiety, w przeciwieństwie do 
większości chemicznych metod antykon
cepcyjnych. Podkreślano fakt, że propago
wanie metod naturalnych napotyka w 
wielu krajach na opór ze strony lekarzy, 
którzy upatrują w powszechnym ich 
stosowaniu m.in. zagrożenie dla swej 
pozycji materialnej i zmniejszenia prestiżu 
społecznego. Zwracano uwagę, iż młodzi 
lekarze na ogół nie znają naturalnych 
metod planowania rodziny.
■ Trwają prace nad realizacją projektu 
sieci informacji katolickiej w Europie 
(ECNF European Catholic News Fonom). 
Ma ona stanowić rodzaj "giełdy tematów 
i pomysłów" dla mediów i opinii 
publicznej w krajach europejskich. 
Przedsięwzięciem kieruje Europejska 
Komisja Biskupów ds. Mediów (CEEM) 
przy Radzie Europejskiej Konferencji 
Biskupów (CCEE). Pilotażowy projekt 
powinien się rozpocząć wkrótce i trwać 
będzie do końca br. W tym celu zostanie 
utworzona skrytka elektroniczna do 
przekazywania wiadomości prasowych. 
Będą w niej mogły umieszczać swoje 
informacje (wjęz. angielskim, niemieckim, 
francuskim, ew. włoskim) agencje, 
ośrodki prasowe i czasopisma, wytypo
wane do tej próby. Do udziału w fazie 
pilotażowej projektu Komisja Biskupów 
Europejskich zaprosiła agencje: "Kath- 
press" (Austria), CIP (Belgia), "Magyar 
Kurir (Węgry), polską Katolicką Agencję 
Informacyjną oraz gazetę katolicką 
"Druzina" ze Słowenii. W pracach 
uczestniczyć ma także Sala Stampa - 
biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. 
Informacji będą dostarczać także biura 
prasowe przy niektórych konferencjach 
biskupów (m.in. z Anglii i Niemiec).
■ 60 tys. wiernych, a więc 3/4 
mieszkańców Pabianic, uczestniczyło 25 
września w konsekracji kościoła- 
sanktuarium iw. Maksymiliana Kolbego. 
W mieście tym, jak przypomniał w 
odczytanym na wstępie uroczystości 
telegramie Ojciec św. Jan Paweł II, o. 
Maksymilian uczył się, wychowywał i 
formował swój charakter wkraczając na 
drogę świętości heroicznej. Jan Paweł II 
przypomniał fragment swojej encykliki 
"Veritatis splendor", w którym napisał, że 
męczennicy "rzucają jasny promień 
światła na każdą epokę dziejów" i "są 
wyrzutem dla tych wszystkich, którzy 
łamią prawo". Papież apelował, aby za 
przyczyną iw. Maksymiliana prosić Boga- 
o dar męstwa w zachowaniu prawa 
Bożego oraz o dar odwagi w dawaniu 
świadectwa- prawdzie.
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CZY GODNI JESTEŚMY 
TAK WIELKIEGO DARU ?

LIST DO RODZIN
Genealogia osoby (9)

(...) W osobową konstytucję każdego i 
wszystkich wpisana jest wola Boża, 
który chce, aby człowiek posiadał 
celowość jemu tylko właściwą. Bóg 
daje człowieka jemu samemu, dając go 
zarazem rodzinie i społeczeństwu. 
Równocześnie Bóg zadaje tego czło
wieka rodzinie i społeczeństwu. 
Rodzice, stając wobec nowej ludzkiej 
istoty, mają lub winni mieć pełną 
świadomość tego, że Bóg "chce" tego 
człowieka "dla niego samego".
Ogromnie wiele zawiera się w tym 
zwięzłym wyrażeniu. Nowy człowiek 
od chwili poczęcia, a potem urodzenia, 
przeznaczony jest do tego, aby w pełni 
wyraziło się jego człowieczeństwo - 
ażeby się ono "urzeczywistniło". Odnosi 
się to do wszystkich, również do 
chronicznie chorych i niedorozwinię
tych. "Być człowiekiem" - to podstawowe 
powołanie człowieka: "być człowiekiem" 
na miarę daru, jaki otrzymał. Na miarę 
tego "talentu", którym jest samo czło
wieczeństwo, a z kolei dopiero na 
miarę wszystkich telentów, jakimi 
został obdarzony.W tym znaczeniu 
Bóg chce każdego człowieka "dla 
niego samego". Jednakże w zamyśle 
Boga powołanie ludzkiej osoby sięga 
dalej, poza granice czasu. Wychodzi 
na spotkanie tego zamierzenia Ojca 
Przedwiecznego, które zostało obja
wione w Słowie Wcielonym: Bóg chce 
człowieka obdarzyć uczestnictwem w 
swym Boskim Życiu. Chrystus mówi: 
"przyszedłem, aby życie mieli i mieli je 
w obfitości" (por. J 10,10).
Czy to ostateczne przeznaczenie 
człowieka nie sprzeciwia się stwierdze
niu, iż Bóg chce człowieka "dla niego 
samego"? Jeśli przeznaczeniem czło
wieka jest Życie Boże, to czy bytuje on 
istotnie "dla siebie samego"? Jest to 
pytanie kluczowe, ważne zarówno u 
progu życia jak i jego kresu - ważne 
przez całe życie. Czy Bóg, przeznaczając 
człowieka do Życia Bożego, nie 
odrywa go ostatecznie od tego, że 
bytuje on "dla siebie samego"? Jaki jest 
stosunek między życiem osobowym a 
uczestnictwem w Życiu Trynitarnym? 
Do samej genealogii osoby stworzonej 
na obraz i podobieństwo Boga należy 
to, że uczestnicząc w Życiu Bożym, 
bytuje ona "dla siebie samej" i 
urzeczywistnia siebie. A kresem tego 
urzeczywistnienia jest pełnia Życia w 
Bogu - ta, o której mówi Chrystus. 

Trzeba być niewidomym, aby nie widzieć 
Jego fantastycznego wpływu sięgającego 
daleko poza środowisko katolickie.
Jego wpływu duchowego na niezliczoną 
ilość mężczyzn i kobiet dobrej woli. 
Można przytoczyć niezliczoną ilość 
świadectw.
Althuser, filozof marksista pisze: "...z 
obecnego kryzysu, który dotyka ludzkość, 
jedyny człowiek może ją wybawić - to Jan 
Paweł IF.
Gorbaczew pochylając głowę przed 
Piotrem współczesnych czasów stwierdza: 
"To wszystko, co się wydarzyło w Europie 
Wschodniej nie byłoby możliwe bez 
obecności tego papieża i jego roli - lidera 
na scenie świata". (La Stampa, 3 marca
1992) .
Grupa prawosławnych - "Dla nas, to jest 
najlepszy biskup świata".
Saharow: "Ten człowiek troszczy się 
naprawdę o los całego świata, obejmuje 
swoimi myślami wszystkie narody i 
wszystkie osoby".
"Jest rzeczą niemożliwą, aby krytykować 
takiego człowieka nawet przez prawosław
nych" - stwierdza Julia Latymine, 
współpracująca z Literacką Gazetą, 
dodając - "Jan Paweł II jest instancją 
najwyższą dla Kościoła. Kościół nie jest 
po to, aby przekonywać opinii ale by 
służył prawdzie, której papież jest 
symbolem".
"Tego człowieka należy słuchać, a nie 
kontestować jego słowa" (Le temps de 
l’Eglise 1994).
Sołżenicyn: "Jan Paweł II - jest wielkim 
darem Boga. (16 października, na 15 
lecie swojego pontyfikatu papież nie 
przyjmował nikogo, z wyjątkiem autora 
"Achipelagu Gułag".
Melcolm Muggeridpe, z BBC powie: 
"Ten papież jest darem nieba".
Bill Clinton: "W tych ostatnich latach nikt 
więcej nie uczynił dla promocji człowieka 
i demokracji politycznej" (24 grudnia
1993) .
Le Quotidien de Paris opublikował jeden 
z najlepszych artykułów na temat 
encykliki "Veritatis splendor'.
Periodyk "Elle" pisze: "Jak można 
atakować tego człowieka, który ma 
odwagę mówić to, co my kobiety myślimy, 
pragniemy i czujemy?".
Nawet ezoterycznie nastawiona Menie 
Gregoire mówi: "muszę wam powiedzieć, 
że ten człowiek, który nie ulega degeneracji, 
fascynuje mnie. Reprezentuje opór w 
naszym rozluźnieniu duchowym. On jest 
zadziwiający".

Inteligencja geniusza, czułość i pieszczotli- 
wość dziecka. Przeszywająca intuicja 
filozofa i spontaniczność poety. Ekstre
malna dojrzałość i szczera prostota. 

Powaga człowieka doświadczonego przez 
cierpienie, humor tego, który zabawia: 
uśmiechając się za każdym razem 
potrafił w Budapeszcie zaimprowizować 
kilka słów po węgiersku. Uśmiech 
psotliwy, gdy wręcza różaniec Ralisie 
Gorbaczow.
Naznaczony tragizmem naszych warunków 
ludzkich, zwracający uwagę na każdy 
znak ze strony Boga, który ubogaca 
naszą egzystencję.
Pełen gniewu (w kontekście błędu) gdy 
błędy są rozpowszechniane; płaczący 
nad nieszczęściem każdego; wpadający 
w zachwyt na widok kwiatu.
Noszący na swych ramionach niezliczoną 
ilość trosk. Nigdy nie zdruzgotany, 
zawsze ogromnie zajęty, zaangażowany, 
rzadko zaabsorbowany, chociaż często 
zatroskany. Zawsze wierny swojej 
osobowości.

Czy jesteśmy gotowi rozpowszechniać 
jego słowa zawsze i wszędzie?
Zawsze i wszędzie, wziąć go w obronę, 
nawet za cenę ryzyka?
Jego słowo? Słowo Apostoła! Apostoła 
ostatnich czasów!
Jego zatroskanie?
Zatroskanie pasterza. Pasterza mającego 
serce Boga.
Jego wiarę?
Wiarę wyznawcy. Wyznawcy przed 
sędziami!
Miłość bliźniego?
Miłość świętego: świętego współczesnych 
czasów.
Jego dusza?
Dusza męczennika! Męczennika prawdy. 
Jego serce?
Serce dziecka! Serce dziecka Bożego. 
Czy naprawdę świadomi jesteśmy takiego 
daru dla Kościoła?
Czy z takiego proroka jesteśmy w pełni 
dumni?
Czy takiego świętego jesteśmy godni? 
Czy dziękujemy Bogu za takie arcydzieło 
natury i łaski?
Czy w takiego nauczyciela jesteśmy 
wsłuchani?
Czy takiemu pasterzowi w pełni zaufali
śmy?
Czy takiego Ojca naprawdę kochamy? 
Bóg nam go w swojej Miłosiernej Miłości 
jeszcze daje. Na jak długo? Czy 
korzystamy z jego błogosławionej 
obecności, aby się ubogacić słowami, 
które nieustannie kieruje do nas, dla 
naszego dobra?
Czy tylko jesteśmy z niego dumni, nim 
się chwalimy, zamiast go słuchać, 
naśladować, kochać?

Opr. Ks. prał. St. JEŻ 
Rektor P.M.K.
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KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO - CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY
w dziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci

Męczennik naszych czasów. Symbol ofiar 
komunizmu. Wielki Polak, który swe 
życie oddał w obronie praw człowieka - 
do wolności, prawdy i sprawiedliwości. 
Duchowy przywódca "Solidarności". 
Wierny Syn Kościoła - stosujący na co 
dzień w swym życiu słowa św. Pawła: 
"Zło dobrem zwyciężaj".

Minęło już 10 lat od bestialskiego mordu 
dokonanego w dniu 19.X.1984 roku 
przez wyższych funkcjonariuszy IV 
Departamentu Urzędu Spraw Wewnętrz
nych PRL. Wydziału tajnego, którego 
działalność skierowana była przede 
wszystkim przeciwko Kościołowi katolic
kiemu, skupiającemu wg oficjalnych 
danych państwowych 94% społeczeństwa i 
stanowiącemu silną zaporę w zaprogramo
wanej ateizacji i sowietyzacji Polaków.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 
września 1947 roku we wsi Okopy (woj. 
białostockie) w wielodzietnej rodzinie 
gospodarskiej, jako czwarte z kolei 
dziecko Marianny i Władysława. Do 
szkoły podstawowej i średniej uczęszczał 
do pobliskiej Suchowoli, a następnie 
kontynuował naukę w Wyższym Semina
rium Duchownym w Warszawie , studiując 
filozofię i teologię. Na początku drugiego 
roku studiów został powołany do służby 
wojskowej w specjalnej jednostce, 
przeznaczonej dla kleryków, w Bartoszy
cach, gdzie prowadzono szczególnie 
intensywną indoktrynację polityczną i 
różnymi sposobami próbowano skłonić 
kleryków do rezygnacji z kapłaństwa. 
Pobyt w wojsku nadwyrężył szczególnie 
mocno jego siły fizyczne (był bowiem 
maltretowany za odważne wyznawanie 
wiary), ale z drugiej strony pozwolił mu 
w pełni dojrzeć politycznie - rozpoznając 
mechanizmy "zła".
W roku 1972 otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńs
kiego i dla swej pasterskiej posługi 
wybrał życiowe motto: "Posyła mnie Bóg, 
abym głosił Ewangelię i leczył rany 
zbolałych serc". Pracował jako kapłan w 
Ząbkach, Aninie oraz w Warszawie. 
Kierował służbą medyczną podczas wizyt 
Ojca św. w Warszawie w roku 1979 i 
1983. Ostatnim miejscem jego pracy (od 
maja 1980 r.) była parafia św. Stanisłwa 
Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 
Pracował w duszpasterstwie parafialnym, a 
także jako kapelan personelu medycz
nego organizował spotkania religijno- 
formacyjne i modlitewne dla studentów 
medycyny, pielęgniarek i lekarzy.
W gorących dniach sierpniowych strajków 
w 1980 roku, na prośbę hutników o 

kapłana, skierowaną do kard. Stefana 
Wyszyńskiego, zostaje wyznaczony do 
odprawienia Mszy św i wygłoszenia 
kazania na terenie Huty "Warszawa". 
Od tego dnia staje się kapelanem 
hutników. Jest obecny zarówno podczas 
trwania 15-miesięcznego okresu 
legalnej działalności NSZZ "Solidar
ność", jak i trudnych latach stanu 
wojennego, wprowadzonego przez 
władze komunistyczne w Polsce w 
dniu 13.XII.1981 r.
Od stycznia 1982 r. Ks. Jerzy rozpoczął 
odprawianie Mszy świętych za Ojczyz
nę, na których wygłaszał kazania. 
Stanowią one zamknięty, uniwersalny 
w swych treściach cykl nauczania, 
oparty na społecznej nauce Kościoła i 
chrześcijańskiej tradycji naszego 
Narodu, odwołujący się do wielkich, 
moralnych autorytetów, a równocześnie 
odpowiadający na "potrzebę chwili". 
Podczas ciężkich miesięcy, po ogłosze
niu stanu wojennego, kiedy narastała 
w społeczeństwie chęć odwetu za 
zdeptaną godność, za sponiewierane 
ideały, za udaremnienie odnowy moralnej 
Narodu, za zaprzepaszczenie nadziei na 
życie godne: w prawdzie i w wolności - 
Ks. Jerzy Popiełuszko ukazywał drogę 
wewnętrznej przemiany zła w dobro i 
podkreślał z wielką mocą, że dobro 
zrodzone w czasach upadku oznacza 
prawdziwe zwycięstwo człowieka. 
Przekonywał: ".Aby pozostać człowiekiem 
wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. 
Życie w prawdzie to dawanie świadectwa 
na zewnątrz, do przyznawania się do niej 
i upominanie się o nią w każdej sytuacji. 
Prawda jest niezmienna (...). Człowiek, 
który daje świadectwo prawdzie, jest 
człowiekiem wolnym nawet w warunkach 
zewnętrznego zniewolenia, nawet w 
obozie czy w więzieniu (...). Jesteśmy 
powołani do świadczenia o prawdzie 
swoim życiem. "Poznajcie prawdę a 
prawda was wyzwoli" (por. J 8,32). 
Bądźcie więc wierni prawdzie".
Nauczał: "Wolność jest rzeczywistością, 
którą Bóg wszczepił w człowieka, 
stwarzając go na swój obraz i podobieńst
wo. Naród z tysiącletnią tradycją 
chrześcijańską zawsze będzie dążył do 
pełnej wolności. Bo dążenia do wolności 
nie pokona się przemocą, gdyż przemoc 
jest siłą tego, kto nie posiada prawdy. 
Człowieka można przemocą ugiąć, ale 
nie można go zniewolić. Polak miłujący 
Boga i Ojczyznę powstanie z każdego 
poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed 
Bogiem".
Tłumaczył: "Cała działalność Jezusa 
Chrystusa zmierzała do tego, aby

uświadomić ludziom, że do wolności 
zostali stworzeni, do wolności dzieci 
Bożych. Całym swoim życiem ziemskim 
Chrystus pomagał ludziom zrozumieć 
sens i wartość ludzkiego życia, sens i 
wartość cierpienia".
Przypominał: "A kiedy zrodziła się z 
bólu i poniewierki robotniczej "Solidar
ność", to nie było to nic innego, jak 
wielki krzyk ludzi o sprawiedliwość, o 
głębszą świadomość, że pracujemy u 
siebie i dla siebie, wielkie wołanie o 
szacunek dla człowieka. Nastąpił wtedy 
w Ojczyźnie naszej wielki proces budzenia 
się świadomości, że chcemy być 
odpowiedzialni za naród i jego losy, za 
życie i współżycie społeczne, a nawet za 
charakter sprawowania władzy, która ma 
być służbą, a nie przemocą". (...) 
"Sierpień 80 ukazał właściwą drogę dla 
ludzi nowego pokolenia, dla ludzi 
żyjących w umiłowaniu prawdy, trzeźwo
ści, odwagi i braterskiej miłości".
Uświadamiał: "Pragnienie sprawiedliwości 
w Ojczyźnie wypływa ze zdrowych 
pokładów ducha polskiego, z poczucia 
godności ludzkiej pracy, z miłości 
Ojczyzny oraz solidarności, czyli poczucia 
wspólnego dobra". Cytował Ojca świętego: 
''(...) naród jako wspólnota ludzi jest 
wezwany do zwycięstwa mocą prawdy, 
wolności i sprawiedliwości".
Zachęcał: "Trwajmy więc na drodze 
prawdy i wolności, na drodze zwyczajnych 
praw człowieka, na drodze poszanowania 
sumień, na drodze solidarności z braćmi 
niewinnie więzionymi, na drodze budowa-

Ciąg dalszy na str. 8
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nia solidarności serc i umysłów. Trwajmy 
na drodze zachowania ludzkiej godności 
i synostwa Bożego". "Trzeba wyciągnąć 
ręce do pojednania w duchu miłości, ale 
i w duchu sprawiedliwości...".

Ostatnie swoje kazanie Ks. Jerzy 
Popiełuszko wygłosił do robotników w 
Bydgoszczy. Tematem rozważań było 
wezwanie "Zło dobrem zwyciężaj". 
Wracając samochodem do Warszawy 
(wraz z Waldemarem Chrostowskim - 
późniejszym koronnym świadkiem w 
Procesie Toruńskim), został zatrzymany, 
pobity, następnie zakneblowany i 
skrępowany sznurami, wrzucony do 
bagażnika samochodu morderców, którzy 
jechali dalej w kierunku Warszawy. 
Zatrzymywali się jednak kilkakrotnie, 
ponieważ ks. Jerzy odzyskując przytom

ność próbował wydostać się z bagażnika. 
Bili Go ponownie do utraty przytomno
ści. Wreszcie po trzech godzinach tortur 
zadali mu ostatecznie śmierć: przywiązu
jąc kamienie do nóg wrzucili Go do 
Wisły z wysokiego mostu w okolicach 
Włocławka.

Pochowany został przy kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie, a Jego 
pogrzeb stał się wielką manifestacją 
patriotyczną. Grób Ks. Jerzego stał się 
nowym, polskim sanktuarium, do którego 
przybywają pielgrzymi z całej Polski 
oraz Rodacy i cudzoziemcy z wielu 
krajów.
Na terenie Polski i rozsianych po całym 
świecie powstało wiele miejsc, które 
upamiętniają życie i śmierć męczeńską 
Ks. Jerzego. Również i we Francji, w 
podparyskiej miejscowości Issy Les 
Moulineaux odsłonięto pomnik, w dniu 

17 października 1992 r. Uroczystość 
odbyła się z udziałem władz miejskich i 
diecezjalnych, Ambasadora Polski, 
Rodziców ks. Jerzego, a także 60 
pocztów sztandarowych i licznych 
przedstawicieli "Solidarności" z całej 
Polski, natomiast ze znikomym (ze 
względu na brak informacji) udziałem 
Polaków mieszkających w regionie 
paryskim.

Ks. Jerzy Popiełuszko pozostanie w 
pamięci Narodu Polskiego na zawsze, 
jako niestrudzony obrońca praw ludzkich 
do życia godnego w Ojczyźnie wolnej i 
sprawiedliwej, jako gorący patriota, 
którego życiu przyświecało hasło "Bóg, 
Honor, Ojczyzna" - bo czyż można dać 
większe świadectwo jak "życie swoje 
dawać za przyjaciół swoich"?.

tekst i foto.: 
Elżbieta OLSZAK

JAK UMIERAŁ CHOPIN
w 155 rocznicę śmierci

Place Vendome, gdzie na trzy tygodnie przed śmiercią 
zamieszkał Fryderyk Chopin, jest niewątpliwie jedbym z 
najpiękniejszych i najbardziej stylowych miejsc w Paryżu: 
wokół krąg budynków z klasycystycznymi fasadami, pośrodku 
brązowa kolumna z posągiem Napoleona w stroju rzymskiego
imperatora...
Co skłoniło schorowanego Chopina, by po raz kolejny 
zmieniać paryski adres? Wrażliwego artystę pociągała 
zapewne elegancja tego zakątka. Zawsze miał do niej słabość: 
w ubiorze, urządzaniu mieszkania... Dla jego chorych płuc nie 
był to jednak wybór najlepszy; przy Placu Vendome - jak i 
dzisiaj - brakowało zieleni. Wystarczyło wprawdzie zrobić 
stąd zaledwie kilka kroków do Ogrodów Tuileries, ale dla 
umierającego kompozytora był to już trud ponad siły.
Zmarł 17 października 1849 r., o czym informuje tablica na 
domu oznaczonym nr. 12. Umieszczona jest jednak dość 
wysoko i trzeba o niej wcześniej wiedzieć, żeby ją dostrzec. 
Jak umierał Chopin, wiemy z licznych przekazów znajomych i 
nieznajomych, którzy przychodzili szlochać u jego 
wezgłowia. Wszystkie damy paryskie uważały za swój 
obowiązek zemdleć w jego pokoju, tłoczyli się również 
rysownicy szkicujący w pośpiechu, a jeden dagerotypista 
chciał nawet przysunąć łóżko do okna, by słońce padało 
na umierającego. Na prośbę Chopina śpiewała mu 
przed śmiercią Delfina Potocka, muza Zygmunta 
Krasińskiego. Coś w tym wszystkim teatralnego było, co 
mi się nie podoba - ocenił później tę scenę autor 
"Irydiona".
W stulecie śmierci kompozytora z okien apartamentu, w 
którym tak krótko mieszkał, popłynęły dźwięki 
mazurków i polonezów. W tym momencie cały plac 
Vendome należał do genialnego Polaka.
Z początkiem maja 1982 r. na plac Vendome ludzie 
znów przychodzili dla Chopina. Tym razem jednak nie z 
powodu koncertu. Przyczyna była zupełnie inna: 5 maja 
w domu aukcyjnym Drouot miała się odbyć licytacja 
nieznanej wcześniej, zapewne pierwszej pośmiertnej

maski twórcy słynnych "Preludiów". Firma Adler Picard, która 
prowadziła aukcję, wpadła na pomysł by sprawie nadać wielki 
rozgłos. Na dwa dni przed aukcją wystawiła na widok 
publiczny pośmiertną maskę Chopina w domu gdzie zmarł. 
Chwyt był doskonały: w ciągu minuty cena maski skoczyła z 80
tys. franków do ćwierć miliona.
Mimo trudności ekonomicznych Polska zdecydowała się brać 
udział w aukcji, wygrała nawet licytację. Maska Chopina 
pozostała jednak nad Sekwaną, Francuskie Ministerstwo 
Kultury skorzystało ostatecznie z prawa pierwokupu. 
Pośmiertną maskę Chopina zdjął Clesinger, zięć George 
Sand. Ten sam rzeźbiarz był również autorem pomnika na 
Pere-Lachaise, gdzie w 11 kwaterze pochowano największego 
polskiego kompozytora. Jego pogrzeb odbył się 30 
października 1849 r.
Od daty śmierci, 17 października, do pogrzebu upłynęły całe 
dwa tygodnie. Jak doszło do tej zwłoki? Otóż opóźnił własny 
pogrzeb sam Chopin, gdyż umierając zażyczył sobie, by 

Pałac Czapskich w Warszawie - salonik Chopinów foto.: B. Stefańska
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podczas żałobnych ceremonii zabrzmiało "Requiem" Mozarta. 
Żeby wykonać ten utwór, orkiestra, chór i soliści ćwiczyli 
blisko 2 tygodnie. Przez ten czas trumna z ciałem 
kompozytora spoczywała w podziemiach kościoła Madeleine. 
"Ilustration Journal Universal" z 3 listopada 1849 r. donosił: 
"Bardzo wzruszająca i bardzo piękna ceremonia zgromadziła 
w środę rano 30 października olbrzymie tłumy w kościele św. 
Magdaleny. Przyjaciele Chopina wzięli sobie do serca i 
postanowili wypełnić, jedno z ostatnich życzeń umierającego 
słynnego artysty. Chopin życzył sobie zawsze, żeby na jego 
pogrzebie zostało wykonane "Reąuiem" Mozarta. To 
życzenie, wyrażone jeszcze na łożu śmierci, zostało spełnione 
i to z prawdziwą wspaniałością. (...) Dusza wielkiego muzyka, 
którego stratę dziś opłakujemy, niewątpliwie zadrżała z 
radości i szczęścia, że w ten sposób zostało spełnione jedno z 
jej najgorętszych życzeń". Przed grobem Chopina na Pere- 
Lachaise nigdy nie brakuje kwiatów. Zatrzymują się przed 
nim nie tylko Polacy, był przecież obywatelem całego świata. 
Nie wszyscy, którzy czytają wyryte w białym kamieniu słowa: 
Fryderykowi Chopinowi - przyja
ciele i dalej: Fryderyk Chopin 
urodzony w Polsce w Żelazowej 
Woli pod Warszawą, syn emi
granta francuskiego, ożenionego z 
panną Krzyżanowską, córką szlach
cica polskiego, wiedzą, że w 
grobowcu nigdy nie było serca 
kompozytora. Sercem wrócił do 
kraju. Przywiozła je do Warszawy 
siostra Chopina, Ludwika Jędrze- 
jowiczowa. Spoczęło w kościele 
św. Krzyża na Krakowskim Przed
mieściu.
Umieszczone w filarze kościoła, 
serce Chopina przebywało tam 
bez przerwy 95 lat, do 7 września 
1944 r. We wrześniu 1944 r. w 
Warszawie, jak wiadomo dogory
wało Powstanie. Świątynie zamie
niły się w bastiony. Powstańcy, 
którzy przez 14 dni bronili się w 
kościele św. Krzyża, 7 września 
zmuszeni byli się wycofać. Serce 
Chopina zostało. Z niszy w filarze 
wykradli je Niemcy, którzy plądro
wali kościół. Zaintrygowani zawar
tością podwójnej drewnianej 
skrzynki, dostarczyli je do kwatery 
Ericha von dem Bacha, głównego
dowódcy niemieckich wojsk tłumiących Powstanie. I o dziwo, 
zbrodniarz, który systematycznie unicestwiał miasto i jego 
mieszkańców, z sercem Chopina obszedł się wręcz 
kurtuazyjnie. Wobec szpalerów wojska stojącego na baczność 
przekazał bezcenną narodową relikwię w ręce arcybiskupa 
Antoniego Szlagowskiego. Świadkowie tej sceny, rozgrywającej 
się na Woli w dniu 9 września 1944 r., zdawali sobie jednak 
sprawę, że nie była to kurtuazja, ale raczej samoobrona von 
dem Bacha wobec nieuchronnej klęski Rzeszy. Ratując serce 
Chopina, podlizywał się światu.
Urnę z sercem Chopina arcybiskup Szlagowski umieścił 
początkowo w swojej prywatnej kaplicy na plebanii w 
Milanówku. Nie dowierzając Niemcom, ukrywał ją potem w 
różnych milanowskich mieszkaniach, często nawet nie mówiąc 
ich właścicielom, co przechowują. Z czasem urna powróciła 

Epitafium Chopina w kościele św. Krzyża - tutaj spoczywało serce kompozytora

na plebanię i znajdowała się tam do 17 października 1945 r. 
Już w maju 1945 r. w Instytucie Fryderyka Chopina 
(poprzednik dzisiejszego Towarzystwa im. Fryderyka Chopi
na) postanowiono, że serce kompozytora musi niezwłocznie 
wrócić do Warszawy. Datę powrotu wyznaczono na 17.X.1945 
r. - najbliższą rocznicę śmierci Chopina. Bronisław Sydow, 
chopinolog i krytyk muzyczny, zarazem członek Zarządu IFC, 
wspominał: "Udałem się do Ks. abp. Szlagowskiego, by 
sprawę tę omówić i uzgodnić. Przy tej sposobności 
poprosiłem, żeby sprawdzić stan relikwii narodowej, o 
pokazanie mi urny. Urna składa się z zewnętrznej skrzynki 
dębowej, gładkiej, na ciemno bejcowanej, w której znajduje 
się druga skrzynka, mahoniowa polerowana, intarsją 
upiększona. W wieko jest wpuszczona srebrna blaszka w 
formie serca z napisem wyrytym, zawierającym daty 
urodzenia i zgonu Fryderyka Chopina. Skrzynka ta, dla 
ochrony przed wilgocią, jest otoczona płytami ołowianymi. 
Wewnątrz tej skrzynki znajduje się duży słój kryształowy, 
hermetycznie zamknięty, w którym w przeźroczystym 

alkoholu znajduje się doskonale 
zachowane serce Chopina. Rzuca 
się w oczy wielkość serca, jak na 
postać średniego wzrostu jest ono 
niezmiernie wielkie, przypuszczal
nie był to wynik sercowej choroby, 
która przede wszystkim przyczyniła 
się do wczesnej śmierci Chopina, 
obok gruźlicy (...).
17 października 1945 r. droga urny 
z sercem artysty wiodła z Mila
nówka do Warszawy przez Żela
zową Wolę. Na powitanie serca 
kompozytora spieszył prezydent 
Bierut. Miał przybyć pierwszy do 
Żelazowej Woli, ale los - najlepszy 
reżyser - zadecydował inaczej. 
Mimo wcześniejszych prób "z 
zegarkiem w ręku" samochód z 
sercem Chopina i orszak Bieruta 
spotkały się na szosie koło Paprotni. 
Auto prezydenta wyprzedziło auto 
z urną, ktoś jednak się zreflektował, 
bo po jakichś 200, 300 metrach 
pojazd zatrzymał się, a za nim inne 
wozy towarzyszącej prezydentowi 
świty. Wszyscy wysiedli, za przykła
dem Bieruta poodkrywali głowy. 
Oddano pierwszeństwo sercu 
muzyka. Wbrew ustalonemu po

rządkowi, samochód z urną jechał potem na czele całej 
kawalkady.
W dworku w Żelazowej Woli, gdzie się Chopin urodził, na 
powitanie serca kompozytora zabrzmiała jego muzyka. To 
Henryk Sztompka grał nokturn Cis-mol, mazurki, poloneza 
Es-dur...
A potem cmentarzem zrójnowanej stolicy serce Chopina 
wracało do zdruzgotanego kościoła św. Krzyża. Kościół nie 
miał dachu, wieży, niebo zaglądało przez strop, milczały 
strzaskane organy... A jednak i tu rozległa się muzyka: na 
cześć kompozytora śpiewał chór "Harfa". I czekała na urnę z 
sercem wnęka w tym samym, o dziwo, nie zniszczonym filarze 
lewej nawy kościoła. I Warszawa i cała Polska.

Tekst i fot. 
Barbara STEFAŃSKA
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ZE ŚWIATA KONKORDAT

■ Na zakończenie wizyty prezydenta I 
Rosji B. Jelcyna w USA podpisano I 
porozumienie o partnerstwie gospodarczym. I
■ Około 900 osób zginęło w katastrofie I 
promu "Estonia" kursującego na trasie I 
Tallin - Sztokholm. Była, to największa I 
morska katastrofa na Bałtyku od I 
zakończenia II wojny światowej.
■ Nowym szefem NATO został wybrany I 
minister spraw zagranicznych Belgii Willy I 
Claes.
■ Na granicy Tadżikistanu i Afganistanu I 
doszło do starć zbrojnych, pomiędzy I 
partyzantami islamskimi , a tzw. "siłami I 
pokojowymi" Wspólnoty Niepodległych I 
Państw.
■ W trzech indyjskich stanach wybuchła I 
epidemia dżumy. Wiele krajów poczyniło I 
przygotowania do wprowadzenia kwaran- I 
tanny dla przybyszy z Indii.
■ Rząd Czech zdecydował się na 
prywatyzację przemysłu naftowego w 
oparciu o kapitał zagraniczny. Wcześniej 
sprzedano zakłady tytoniowe "Philip 
Morrisowi".
■ 100 min dolarów zainwestuje w Rosji 
koncern "Coca Cola".
■ Trwa inwazja amerykańska na Haiti. 
W zamian za amnestię, członkowie władz 
wojskowych tego kraju gotowi są ustąpić i 
oddać ster rządu obalonemu wcześniej J. 
B. Aristidowi. Ten ostatni odgraża się, że 
postawi członków junty wojskowej przed 
sądem. Póki co, tłumy rabują magazyny z 
żywnością.
■ Bez większego echa minęła 55. 
rocznica paktu Ribentrop - Mołotow. 
Układ ten umożliwił późniejszy rozbiór i 
okupację Polski przez Niemców i Związek 
Sowiecki.
■ K. Skubiszewski będzie jednym z 
sędziów powołanych do rozstrzygnięcia 
słowacko - węgierskiego sporu o elektrownię 
w Gabczikowie, który trafił przed Trybunał 
w Hadze.
■ Słowenia, jako pierwszy kraj byłej 
Jugosławii, przystąpiła do Światowej 
Organizacji Handlu.
■ Jesień jest okresem pożarów w... 
Australii. Ostatnio spłonęło tam 50 tys. 
hektarów lasów.

ASPEKT EUROPEJSKI
"Czy misja ewangelizacyjna i cywiliza
cyjna Kościoła jest zgodna z polską 
racją stanu?"

Jeśli tak jest, to należałoby sugerować 
lewicy polskiej - dziś już wyemancypowa
nej od sowieckiego, obcego dyktatu - by 
wolna od ideologicznych uprzedzeń 
wobec Kościoła - spojrzała na Konkordat 
także z punktu widzenia polityki 
międzynarodowej i polskiej racji stanu. 
Jeśli bowiem polski Konkordat zawiera 
uznanie ze strony państwa dla ewangeli
zacyjnej misji Kościoła i niezbędnych 
warunków (wolność, własność) dla jej 
wykonywania, to podobne umowy, 
podpisane przez państwa Europy 
Wschodniej ze Stolicą Apostolską 
tworzyć mogą właśnie "zasadniczy zapis 
wspólnej wartości", jednoczący te państwa 
w duchu europejskim, ponad politycz
nymi różnicami. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że polski Konkordat ma 
wszelkie szanse stać się dla krajów 
Europy Wschodniej swoistym punktem 
odniesienia. Co więcej - jeśli państwo 
polskie uzna doniosłość cywilizacyjnej 
misji Kościoła - to misja ta może być o 
wiele łatwiej przyjęta przez te państwa, 
w których Kościół jest słabszy i mniej 
budzi obaw o "klerykalizację życia", czy 
wywołanie "wyznaniowości państwa". - 
Nie trzeba być ateistą, by dostrzec zło 

I inkwizycyjnych stosów, ale nie trzeba 
chyba być chrześcijaninem, żeby widzieć 
dobro ewangelizacyjnej (więc cywilizacyj
nej) misji Kościoła. Miejmy nadzieję 
(mimo, iż matką głupich niekiedy 

I bywa), że polska lewica - teraz już 
naprawdę polska i nie sterowana z 
zewnątrz - potrafi wznieść się na 

I poziom polskiej racji stanu, ponad 
ideologiczne i partyjne podziały, 
zwłaszcza teraz, gdy jest przy władzy. 
Jeśli w polityce wewnętrznej "okrągły 
stół" był w jakiejś mierze zwycięstwem 
tej bardziej samodzielnie myślącej 
części lewicy polskiej nad jej serwilis- 
tyczną i sprzedajną częścią - to uznanie, 
iż ewangelizacyjna i cywilizacyjna misja 
Kościoła leży w żywotnym interesie 
międzynarodowym Polski i jest zbieżna 

I z jej racją stanu, powinno stanowić ów 
I dalszy krok ku myśleniu o państwie w

kategoriach państwa, nie partii czy 
kliki. Nie ma żadnych poważnych 
przeszkód, aby lewica polska na taki 
poziom myślenia o państwie wzniosła 
się, zwłaszcza, że czegoś trzeba się 
jednak uczyć na własnych błędach i 
trzeba wyciągać jakieś lekcje z historii. 
Czy bezkrwawość polskiej transformacji 
ustrojowej nie jest aby - w nader 
poważnej mierze - efektem tejże, 
nieustannej misji ewangelizacyjnej 
Kościoła?... I pomyśleć, że rzecznik 
praw obywatelskich p. Zieliński powąt
piewa publicznie, czy aby "misja 
ewangelizacyjna Kościoła w Polsce jest 
skuteczna". Rozumiemy, że skrytykowany 
przez Prymasa za "selektywne interpre
tacje" czuje się rozżalony, no ale emocje 
nie powinny mu przesłaniać oczywistych 
faktów.
Jak uregulowane zostaną stosunki 
państwo - Kościół w Polsce, gdzie 
Kościół jest silny? - odpowiedź na to 
pytanie, Konkordat, będzie bacznie 
obserwowany w krajach na wschód od 
Bugu. Jeśli więc Konkordat jest nie 
tylko więc kwestią polskiej polityki 
wewnętrznej, ale i zarazem polityki 
zagranicznej, międzynarodowej, jeśli 
jest głęboko zbieżny z polską racją 
stanu tak w wymiarze wewnętrznym jak 
i międzynarodowym, to i odpowiedzial
ność za jego ratyfikację staje się 
odpowiedzialnością szczególną.
Siłą rzeczy, dla rządzącej dziś Polską 
lewicy, Konkordat staje się więc swoistym 
testem, papierkiem lakmusowym jej 
politycznej dojrzałości, jej polskości, jej 
rozumienia polskiej racji stanu, ponad 
partyjnymi i ideologicznymi różnicami. 
Jest to po prostu test na polskość 
rządzącej dziś w Polsce lewicy.
Przed laty słynne orędzie biskupów 
polskich do biskupów niemieckich 
torowało drogę normalizacji tych 
stosunków. Nie od razu je doceniono, o 
nie. Konkordat, będący ze strony 
państwa uznaniem dla misji ewangeliza
cyjnej i cywilizacyjnej Kościoła - nie 
jestże dziś takim otwarciem dla polityki 
polskiej na Wschód?

Marian MISZALSKI
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Kronika polonijna
Redaguje Zbigniew A. Judycki

USA

■ Największą na świecie rzeźbą jest 
pomnik wodza Indian "Szalonego Konia" 
"wykuwany" w skale Black Hills w 
Południowej Dakocie.
Przedsięwzięcie to podjęte w 1949 roku 
przez rzeźbiarza polskiego pochodzenia

weKorczak-Ziółkowskiego (1908-1982), 
kontynuuje obecnie jego żona Ruth, oraz 
siedmioro ich dzieci. Pomnik, po 
ukończeniu dzieła, będzie miał ponad 17 
metrów wysokości i 20 metrów długości.. 
Indianin na koniu wznosić się będzie na 
wysokości dziewięciu pięter.. W 1990 
roku wywiercono około 61 mil otworów i 
około 14 tysięcy ton granitu wysadzono 
w powietrze. Do października 1993 roku 
zużyto 2277 funtów dynamitu i 789 
zapalników.
Przedsięwzięcie to rozpoczęte przez 
naszego rodaka, a kontynuowane przez 
jego rodzinę, nie jest finansowane ze 
źródeł rządowych, lecz głównie z biletów 
wstępu, datków i dochodów pochodzących 
ze sprzedaży pamiątek indiańskich. W 
1990 roku rekordowa liczba turystów - 
1,2 miliona - odwiedziła miejsce prac i 
indiańskie Muzeum Ameryki Północnej 
w Crazy Horse. Roczny koszt człon
kowstwa w Muzeum-Pomniku wynosi 15 
dolarów. Zainteresowani mogą zwracać 
się do Crazy Horse Memorial, Avenue of 
Chiefs, Crazy Horse, SD.

■ Największą instytucją finansową 
Polonii jest Polish & Slavic Federal 
Credit Union w Nowym Jorku. Swym

programem oszczędnościowym i pożycz
kowym służy ponad 32 tysiącom członków. 
W br. jego aktywa przekroczyły 250 min 
$.

■ Milwaukee jest jednym z największych 
ośrodków polonijnych w USA.. Przeszło 
150.000 mieszkańców tego milionowego 

miasta jest pochodzenia polskiego. 
Język polski jest ojczystym językiem 
66.000 ludzi, a 40.000 osób urodziło 
się w Polsce. Pierwszym Polakiem, 
który osiedlił się w Milwaukee był 
szesnastoletni Michał Skupniewicz 
pochodzący z okolic Koszmienia 
(poznańskie), który przybył do 
Stanów Zjednoczonych w marcu 
1846 roku.

■ Panna Maria w Teksasie, to 
najstarsza polska osada i parafia 
założona przez Ks. Leopolda 
Bonawenturę Moczygembę w 1854 
roku. Ks. Moczygemba urodził się 
w 1825 roku w Płużnicy Wielkiej na 
Opolszczyźnie. Po ukończeniu gim
nazjum w Opolu wstąpił do 
Seminarium Duchowego w Pesaro 
Włoszech. Tam mając 23 lata 

otrzymał święcenia kapłańskie.
W 1848 roku udał się do Bawarii i tam 
wstąpił do jednego z zakonów francisz
kańskich. Postanowił przygotować się do 
pracy misyjnej. Po czterech latach,

wyróżniając się zdolnościami organizacyj
nymi, energią, umiejętnością docierania 
do ludzi oraz szeroką znajomością 
języków (łacina, włoski, niemiecki, 
czeski i angielski) został skierowany do 
pracy w Teksasie (1852). W 1854 roku 
został pierwszym proboszczem parafii 
polskiej Panna Maria, a w dwa lata 
później przeniesiono go do Chicago. W 
latach 1861-1867 był przełożonym 
klasztoru i seminarium w Syracuse. Po 
1882 w stanie Illinois założył parafię 
polską na "Jasnej Górze". Wybudował 
kilka kościołów dla emigracji polskiej. 
Od 1888 mieszkał w Ditroit, gdzie 
należał do fundatorów tamtejszego 
polskiego seminarium teologicznego. 
Zmarł 23 marca 1891 roku. W roku 1974 
prochy jego zostały uroczyście sprowa
dzone do Panny Marii i pochowane na 
cmentarzu Kościoła Niepokalanego 
Poczęcia, w cieniu prastarego dębu, pod 
którym Ks. Moczygemba odprawił przed 
130 laty pierwszą pasterkę dla polskich 
osadników.
W ramach obchodów 200-lecia USA 
Stowarzyszenie Księży Polsko-Amerykańs
kich w Teksasie zainicjowało wzniesienie 
pomnika ku czci "ojca polskiej emigracji", 
jak nazywano tego zasłużonego duszpas
terza.

NIEMCY

Z okazji 120 rocznicy śmierci 
polskiego powstańca i malarza Maksy
miliana Gierymskiego, odbyła się 15 
września br. w bawarskiej miejscowo
ści Bad Reichenhall ceremonia 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 
miejscowym cmentarzu przy kościele. 
W tym znanym uzdrowisku, z powodu 
szybko postępującej choroby, młody 
artysta spędził ostatnie lata swojego 
wygnańczego życia. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele niemiec
kich środowisk polonijnych, a także 
konsul generalny RP z Monachium 
Andrzej Kaczorowski, dyrektor kra
kowskiego Wawelu Jan Ostrowski 
oraz nadburmistrz Bad Reichenhall 
Wolfgang Heitmeier. Po części 
oficjalnej odbyła się na cmentarzu 
krótka uroczystość, podczas której 
pokazano obrazy malarza oraz 
odczytany został referat doc. Haliny 
Stępień (zajmującej się życiorysami 
braci Gierymskich) z Instytutu 
Historii Sztuki PAN. Za zorganizowa

nie tych rocznicowych uroczystości 
szczególne podziękowanie należy się 
Andrzejowi Dałkowskiemu i Tadeuszowi 
Nowakowskiemu z Monachium.

(kor. J. Schymik).
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PIELGRZYMKA POLONII Z PÓŁNOCNEJ FRANCJI 
DO DADIZELE

Niewielka, cudowna figurka Matki Boskiej w 
Dadizele w Belgii gromadzi pielgrzymów już od XIV 
w. Pierwszy bowiem uznany cud miał tu miejsce w 
1353 r. Spoglądając na listę cudownych wydarzeń 
dostrzega się przede wszystkim uzdrowienia wzroku, 
słuchu i mowy, choć oczywiście i inne jeszcze znaleźć 
można wśród ponad 50. wymienionych cudów.
Do Dadizele, którego nazwa oznacza "miejsce 
pobytu", na przestrzeni wieków przybywają biskupi i 
księża, by wraz z ludem wypraszać u Matki Boskiej 
potrzebne łaski oraz prosić o obronę przed groźnymi 
chorobami.
W to pielgrzymkowe dziedzictwo, od dziesiątków lat, 
włączają się również Polacy. Piękna, średniowieczna 
figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku jest 
nawiedzana przez różne polskie organizacje, 
związki, koła, jak i przez liczne prywatne grupy, a 
nawet spontaniczne przybywające rodziny. Polacy 
przybywają tu, by porozmawiać z Matką Najświętszą i 
przedstawić Jej swoje radości i kłopoty. W tym roku, w dniu 
15 września do bazyliki w Dadizele przybyli członkowie 
Żywego Różańca z północnych departamentów Francji. 
Sanktuarium napełniło się polskimi wiernymi, którzy w 
większości przyjechali zorganizowanymi przez parafie 
autokarami. Mszy św. koncelebrowanej przez 24 kapłanów 
przewodniczył Ks. prałat Stanisław Jeż, on też wygłosił 
homilię, w której nawiązał do wydarzeń sprzed 50. lat, by 
przywołać na pamięć tych, co podczas ostatniej wojny oddali 
swoje życie i poprzez modlitwę oddać cześć polskim 
żołnierzom walczącym pod dowództwem gen. Maczka u 
zachodnich wybrzeży Francji. W dalszej części homilii Ks. 
Rektor zwrócił się do ojców i matek - członków Żywego 
Różańca, aby nie zaniedbywali swych rodzicielskich obo
wiązków i podczas week-endowych odwiedzin dzieci i 
wnuków przychodzili wraz z nimi na Mszę św. i według 
wielowiekowej polskiej tradycji uczyli ich modlić się oraz 
zaopatrzyli w katechizm. Tegoroczna pielgrzymka wypadła w

dniu, w którym wspomina -się w Kościele Najświętszą Maryję 
Pannę Bolesną, stąd też Ks. prałat zachęcił wszystkich do 
pójścia wraz z Maryją pod Chrystusowy Krzyż, by On dla 
każdego stał się szkołą życia.
Myślą przewodnią konferencji Ks. B. Brzysia, wygłoszonej na 
nabożeństwie po południu, były słowa Chrystusa: "Trwajcie 
we Mnie, a przyniesiecie owoc obfity i będziecie moimi 
uczniami". Ks Brzyśpodkreślił, że wbrew różnym bardziej i 
mniej interesującym wydarzeniom, w życiu człowieka 
najistotniejsze jest trwanie w ciszy przed Bogiem, bo trudna 
jest Boża ekonomia. Obrazem tego trwania jest właśnie 
modlitwa różańcowa.
Doroczną pielgrzymkę Bractw Różańcowych reprezentowało 
dziewięć pocztów sztandarowych, reprezentujących poszcze
gólne parafie.
Podczas Mszy św. i w trakcie nabożeństwie grał i śpiewał 
pięcioosobowy zespół alumnów: "Gitary Niepokalanej" z 
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Oblatów z Obry, 
z bogatym repertuarem pieśni Maryjnych. Gra zespołu 

podobała się również starszym uczestnikom liturgii, 
bo wielu z nich pragnęło nabyć kasety z nagraniami 
zespołu.
W miarę napełniania się bazyliki i wskutek rosnącej 
temperatury, kilka baloników - znak radości, 
jedności i pokoju - przyniesionych prawdopodobnie 
przez dzieci na jakieś wcześniejsze nabożeństwo, 
zaczęło powoli unosić się do góry; pod koniec 
odmawianego różańca zawędrowały aż pod kopułę 
bazyliki.
Opiekun Bractw Żywego Różańca Ks. Kazimierz 
Kuczaj T.Chr. w kilku słowach podziękował 
wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w 
pielgrzymce i za wspólną modlitwę.

Ks. Andrzej GÓŹDŹ T.Chr.
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UNIWERSYTET LETNI 19 - 23. IX. 1994
BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU

Tegoroczna sesja Uniwersytetu Letniego 
stała pod znakiem 50. Rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Stąd, po jej otwarciu 
przez p. L. Talkę, prezesa Wspólnoty 
Francusko-Polskiej, wygłosił wykład 
Ambasador R.P. przy NATO, p. A.

Pan Ambasador RP - A Krzeczunowlcz

Krzeczunowicz, omawiając "Politykę 
Bezpieczeństwa prowadzoną przez 
Polskę".
Główne punkty jego przemówienia 
dotyczyły: - Tła historycznego - obecnej 
sytuacji Kraju w środowisku politycznym 
dzisiejszej doby, jego polityki bezpie
czeństwa prowadzonej obecnie, jej 
osiągnięć (uzyskania np. prawa udziału 
w posiedzeniach Rady Europy, organizo
wania międzynarodowych manewrów 
wojskowych z udziałem krajów NATO i 
krajów środkowo-europejskich, porozu
mień o współpracy wojskowej z krajami 
EWG - w zakresie szkolenia naszych sił 
zbrojnych - wrzesień br.).

Następnego dnia, pani G.Chauvel (autorka 
powieści "Marie-Casimire, Reine de 
Pologne"), przedstawiła postać królowej, 
a Jacques Tessier, honorowy prezes 
"Confédération Franęaise des Travailleurs 
Chretiens", wygłosił prelekcję n.t. 
"Społeczna nauka Kościoła - jako 
podstawa istnienia chrześcijańskich 
związków zawodowych".

W trzecim dniu (21.09.), prof. Jerzy 
Mond, jako uczestnik Powstania War
szawskiego i jego córka, p. Kwiatkowska- 

Viatteau, mówili o tym historycznym 
wydarzeniu jako o "Bitwie o Warszawę", 
tj. planowanej od dawna (1942), zorgani
zowanej akcji wojskowej o znaczeniu 
politycznym (uwolnienie Stolicy - analogia 
z Paryżem w 1944 r.) i strategicznym, 
noszącej zresztą kryptonim wojskowy 
"Burza". Jako historyk i autorka książki 
p.t. "La Bataille de Varsovie", pani 
Viatteau od wielu lat zwalcza sowiecką 
tezę o "spontaniczności" tego czynu 
zbrojnego, tezę wygodną dla zachodnich 
aliantów, którym pozwoliła ona wycofać 
się właściwie zupełnie z pomocy walczącej 
Warszawie. Propaganda sowiecka starała 
się odebrać znaczenie militarne operacji 
jaką było "Powstanie". Później usiłowała 
rozróżnić "bohaterskich powstańców" od 
"błędu" jakim miało być Powstanie, a 
któremu winne być miały - Rząd 
Emigracyjny, dowództwo A.K. w Polsce. 
Tezę o planowanym, wojskowym czynie, 
zawiera również wydana w Polsce 
książka "Powstanie Warszawskie - Służby 
w Walce" (Warszawa, PWN..1994). 
Tezie takiej sprzeciwił się p. Tomasz 
Łubieński, prezes Związku Literatów 
Polskich, autor książki "Bić się albo nie 
bić", będący za tezą spontaniczności.

W czwartek o "Marii Leszczyńskiej, 
królowej’ Francji", mówił historyk, 
specjalista od XVIII wieku, p. A. du 
Couedic. Podkreślił on zalety serca, 
charakteru, oraz wielką kulturę umysłową 
żony Ludwika XV.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
wykład ministra Maurice Schumann’a, 
senatora okręgu "Nord" p.t. "Ce que je 
dois a la Pologne". Opowiadał o swoich 
podróżach do Polski (pierwszą odbył w 
1935 r.), o spotkanych ludziach, o 
rozmowach z politykami. Jako bliski 
współpracownik gen. de Gaulle’a w 
czasie wojny, w Londynie, spotkał gen. 
Sikorskiego; w Warszawie spotkał Wł. 
Gomułkę, a później gen. Jaruzelskiego 
w czasie stanu wojennego. Chcąc 
przyłączyć się do akcji gen. de Gaulle, 
udał się do Saint-Jean de Luz, skąd 
przyodziany w polską czapkę z orzełkiem, 
odpłynął do Anglii "Batorym", jako 
żołnierz polski. "Była to dla mnie lekcja 
poglądowa absolutnej wiary w ostateczne 
zwycięstwo. By uniknąć niemieckich 
łodzi podwodnych, musieliśmy wypłynąć 
na środek Atlantyku, a za każdym 
alarmem, Polacy zbierali się na pokładzie 
śpiewając pieśni religijne lub narodowe, 

czytałem w ich oczach zupełną pewność, 
że zwyciężymy! Było to wówczas rzeczą 
niesłychanie istotną". Od czasu wojny 
zachował dla Polaków wielką wdzięczność 
i w 1962 r. osobiście interweniował u 
premiera M. Debre, w sprawie utrzymania 
przez Bibliotekę Polską w Paryżu 
niezależności od władz PRL, które 
dążyły do jej przejęcia.

W ostatnim dniu "uniwersytetu" p. 
Bogdan Korab-Brzozowski, uczestnik 
walk o Normandię, jako porucznik 1 
Dywizji Pancernej, opisywał bitwę z VII 
Armią niemiecką w okolicy Falaise, w 
dniach 8-20.VIII.1944. W bitwie tej, 
Dywizji udało się przerwać linię obronną 
Niemców i połączywszy się z siłami 
gen. Pattona, zamknąć wojska niemieckie 
w "kotle".

Na zakończenie wysłuchaliśmy znakomi
tego wykładu p. Witolda Zagórskiego, 
na temat pobytu kardynała Augusta 
Hlonda na Wygnaniu (lata 1939-1945). 
Prymas przebywał w Rzymie, a następnie 
we Francji (Lourdes a później w Haute- 
Combe koło Chambery). Mając kontakt 
z wieloma ludźmi przybywającymi z 
Polski do tzw. "Wolnej Strefy", Prymas 
był zorientowany w prześladowaniach 
ludności cywilnej i Kościoła w Polsce. 
Pisał na ten temat raporty dla Stolicy 
Apostolskiej i interweniował poprzez 
artykuły zamieszczane w prasie. Wyjątki 
publikowały np. "Le Matin", czy "New 
York Times". BBC również podawała 
jego wypowiedzi. W marcu 1940, brytyjskie 
pismo "The Tablett" opublikowało wywiad 
z Prymasem Polski. Dla "Témoignage 
Chretien", teksty Prymasa przełożyła na 
francuski Maria Winowska. We wstępie 
znajdujemy następujące słowa: "Obowiąz
kiem naszym jako Francuzów, Europejczy
ków, Chrześcijan, jest przerwanie milcze
nia! (...) Gdy kłamstwo cynicznie 
zorganizowane, a dwuznaczności i 
półprawdy, gorsze niż kłamstwo, stanowią 
obsesję dla umysłów, zatruwają dusze, 
osłabiają charaktery, za pomocą zniewolo
nej i zaprzedanej prasy. Francuzie, 
Chrześcijaninie, winieneś przeczytać 
bardzo uważnie o męczeństwie Polski, 
odziele porządku hitlerowskiego. Jest to 
bezwzględny obowiązek wobec Ojczyzny, 
wobec Prawdy, która jedyna uczyni nas 
wolnymi".

Tekst i foto.: Jadwiga DĄBROWSKA
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OGŁOSZENIA KOMUNIKATY UWAGA UWAGA UWAGA

JSL komfort
tournj połstefrancuska n“113 158 SE STW 94

550 F -
taryfy 

specjalne 
dla grup

900 F
Oçwochnw Kldce

Lublin

Stołowa Woła 

st ETIENNE - 77.93.10.07. ; fax. 74.98.30.63.
sc LYON - 72.41.80.82. ; 74.96.31.29 ; METZ - 87.66.84.80. 

DIJON - 80.47.00.95. : ROANNE - 77.71.44.90. MINITEL 3618 POUNFO

2 NOWE LINIE FRANCJA - POLSKA

PARIS - Lille - Szczecin - Koszalin -
- SŁupsk - Gdynia - GDAŃSK.

PARIS - Lille - Kalisz - Piotrków Trybunalski - 
- Radom - PuŁawy - Lublin - ZAMOŚĆ.

REGULARNE POŁĄCZENIA AUTOKAROWE D0 POLSKI 
t PROPONUJE LICENCJONOWANA FIRMA

* * *

Wtw.ua
TEL. (1)

PONIEDZIAŁKI - GODZ. 
PONIEDZIAŁKI - GODZ.

-•i

60. 66. 21. 95.
8.00: SZCZECIN, GDAŃSK, TCZEW

10.00: WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW 
SOBOTY - GODZ. 10.00: WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW

GWARANTUJEMY: DUŻY KOMFORT, SOLIDNOŚĆ, NIEWYGÓROWANE CENY

KURSY JĘZYKOWE W SZKOLE POLSKIEJ
15 rue LAMANDE, 75017 Parls

JĘZYK FRANCUSKI, POLSKI I ANGIELSKI
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI

ZAPISY TELEFONICZNIE: 39.73.74.38.

COURS DE: 
POLONAIS, ANGLAIS ET FRANCAIS 

A L’ECOLE POLONAISE
15 rue LAMANDE, 75017 Parls 

LUNDI ET JEUDI 
INSCRIPTIONS: T. 39.73.74.38.

ZAPROSZENIE:
W niedzielę 30.X. Ks. Pallotyni organizują Zaduszki w Montmorency. 

PROGRAM:
Godz. 14.33 - modlitwy na cmentarzu,
Godz. 15.00 - Msza św. w kościele St Franęois d'Assise,
Godz. 11.00 - spotkanie w domu Księży Pallotynów:
34, Chemln des Boi s Bńftuults, te:.:99.99.22.66. Dojazd : PahsJoord 

pociągiem do Eng^e^les-Babs, następnie autobusem nr. 13 do przystanku 
Champeaux, do domu Pallotynów (przystanek St Franęois).

Serdecznie zapraszamy

Podróże do Polski
* AMIGO - TOURIST: autokarem do Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, 
Rzeszowa. INFORMACJE I REZERWACJA: Paryż tel. 60.11.87.24. 
codziennie od 8.00 do 22.00.
* BUS TOURISTIOUE SERVICE. Od wtorku do niedzieli - EKSPRESOWE 
MIKROBUSY: Zielona Góra, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Kielce, Stalowa 
Wola, Łódź, Radom, Lublin. TEL.: 43.38.67.29.
* VITESSE - Licencjonowanym autokarem w kierunkach: Warszawa, Kraków, 
Rzeszów, (380FF; A/R-650FF). Tel. 48.05.00.66.
* PARTNER - NAJSZYBCIEJ I legalnie do Polski Południowej komfortowo 
mikrobusem Ford (nowy), przez Valenclenne. Już w 12 godzin na granicy. 
TEL.46.30.49.58.(po 18.00). ZAPRASZAMY.
* AMIGO - TOURIST - w niedzielę przejazdy autokarem do: Wrocławia, 
Opola, Katowic, Krakowa. Cena 370F; AR - 650F. Inf. I rez. Paryż tel.: 
47.39.88.26 lub 43.88.06.98 codziennie (8.00-22.00). Zapraszamy!
* OAZA-TRANS w Niedzielę autokarem do Zielonej Góry, Kalisza, Łodzi, 
Kielc, Radomia, Lublina,Stalowej Woli. Informacja i rezerwacja: Paryż tel. 
60.11.87.24. Codziennie od 8.00 do 22.00. Zapraszamy.
* TRANS-EUROPA TEL.45.84.76.93.
* JANTAR - biuro rezerwacji biletów autobusowych do licznych mlejcowoścl 
w Polsce. Ceny zróżnicowane ze zniżkami. Informacje: od 8.00 do 23.00. 
Tel. 45.25.58.29
* DO STALOWEJ WOLI I OKOLIC MIKROBUSEM co niedzielę. Tel. 
46.27.64.22.
* GPN - VOYAGES Vous propose la POLOGNE. Séjours, clrcults, vacances 
dans les montagnes de Beskldes. Toute l'annee a des prlx moderes. Speclal: 
organlsatlon de la chasse, sejours de skl, fetes de fln d’année. Consultez 
nous pour un rendez-vous 59100 ROUBAIX - 30, rue de LEERS; tel. 
20.75.13.59

Lekcje
INDYWIDUALNE lekcje języka francuskiego. Tel.: 45.56.01.46.
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W DALSZYM CIĄGU LINIE

PARIS - Lille - Poznań - Konin - Łódź - WARSZAWA.

PARIS - Lille - Zielona Góra - Wrocław -
- Opole - Gliwice - Katowice - KRAKÓW.

WSZELKIE USŁUGI I INFORMACJE 
OFERUJE PAŃSTWU NASZE BIURO 

W PARYŻU - POD NOWYM ADRESEM

VOYAGES

FRANCJA o POLSKA

Rue de Maubeuge 
Metro: Gare Du Nord 
75010 PARIS 
tel. 42.80.95.60

93 BILLY MONTIGNY tel.(16)21.20.22.75

LILLE tel.(16)20.92.05.05

* LEKCJE JĘZYKA FRANCUSKIEGO - Indywidualne I grupowe (4-osobowe) 
dla początkujących I zaawansowanych, w godzinach rannych I wieczornych 
prowadzone przez profesora (dyplom na Sorbonie) - specjalista w nauczaniu 
j. francuskiego metodą audiowizualną. Tel.43.36.38.33. Paryż V.
* NAUKA FRANCUSKIEGO - nauczycielka z dyplomem Sorbony. 70 F/godz. 
40.02.06.02.

Polskie wędliny
* MANOREK, producent polskich wędlin poleca swoje wyroby na targu w Les 
Lllas w Aulnay s/s Bols, Charenton Le Pont oraz w Saint Denis I Argenteull. 
Informacje tel. 39.93.42.00. (repondeur).

Prace
SZUKAM osby dysponującej komputerem (PC lub Macintosh) do przepisania 
rękopisu po polsku. Tel. 60.10.79.82.

Polska piekarnia
* POLSKA PIEKARNIA zaprasza codziennie (oprócz niedziel) od 6.30 do 
21.00. Polskie pieczywo I ciastka. Przyjmujemy zamówienia na 
uroczystości rodzinne. 18, rue Vlellle du Tempie - 75004 Parls, tel.: 
42.78.38.25. M° St Paul lub Hotel de Ville.

Usługi
* PRZEPROWADZKI, przewozy. TANIO. Tel.39.98.87.85.
* PORADY PRAWNE- Wiesław DYLĄG przyjmuje na umówione spotkania 
Tel:40.58.16.84; Fax.45.75.25.80.
* RENOWACJE MIESZKAŃ - w zakresie elektryki, hudraullkl, malowania, 
tapetowania, stolarki, kładzenia flizów - prowadzi firma - sari "BJP". Ceny 
konkurencyjne. Tel. 43.32.21.48.
* TŁUMACZENIA profesjonalne, pomoc w urzędach. Tel.43.36.38.33.

KANCELARIA PRAWNA OLŚNICKI
TŁUMACZ wszelkich dokumentów urzędowych 

i prywatnych PORADY PRAWNE
ZAŁATWIA: tłumaczenia urzędowe, papiery do ślubu i • naturallzacjl,' 
pełnomocnictwa, adopcje, ' kontrakty notarialne, spadki, sprawy sądowe we 
Francji I w Polsce, sprowadzanie dokumentów. I rodzin, formalności 
konsularne, ftp.

ETUDE OLŚNICKI: Mile FAJANS
106, Rue Jouffroy - 75017 Parls - M° Wagram. Tel. 47.63.88.91.

Przyjmuje: 9.00-12.00 I 14.00-19.00
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DO POLSKI TYLKO Z POLKĄ!

2, RUE DE MONDOVI
75001 PARIS - M° CONCORDE

Tel. 40.20.00.80

Copernic
La Pologne en direct

SPRZEDAŻ BILETÓW 
NA AUTOKARY DO POLSKI

ZA KAŻDY ZAKUPIONY BILET NA 
AUTOKAR, CENA WYSYŁKI BAGAŻU 

(z dostawą do domu) - 7.50 FF/KG
LICENCJONOWANE LINIE

LUKSUSOWYMI AUTOKARAMI 

z: Paryża, Lens, Douai, Yalenciennes, 
Reims, Metz, Freyming-Merlebach

*****
do: GDAŃSKA, WARSZAWY, RZESZOWA, 

POZNANIA, KRAKOWA 
I 40 INNYCH MIAST POLSKI

WYJAZDY: WTORKI. CZWARTKI. SOBOTY
*******

W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM NOWEJ AGENCJI 

2, RUE M0ND0VI, 75001 PARIS, 
M°: CONCORDE, koło KOŚCIOŁA POLSKIEGO

SPECJALNE CENY DLA PIERWSZYCH 100 KLIENTÓW 
NA PRZEJAZDY AUTOKAROWE, 
PACZKI I PRZEKAZY PIENIĘŻNE

4*4******

Biuro otwarte od poniedziałku do soboty 
od 10.00 do 13.00 I od 14.00 do 18.00 

w niedziele: od 10.00 do 14.00

PACZKI DO POLSKI - 11 FF/KG. Waga nieograniczona

COPERNIC
6, Rue des Immeubles Industriels 

75011 Paris - tel. 40.09.03.43 M° NATION
BIURO OTWARTE: od 10.00 do 18.00, również w soboty I niedziele

DOMY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI
ZAPRASZAJĄ

Pielgrzymów i osoby pragnące wypocząć lub spędzić czas w 
spokoju, pięknej atmosferze i okolicy:

DO LOURDES - "Believue", Route de Bartres, 65100 
Lourdes; tel.(33) 62.94.91.82; fax.(33) 62.42.08.75

DO LA FERTE SOUS JOUARRE (60 km. od Paryża; 15 km 
od Eurodisneyiand) • 31, rue d’Hugny, 77260 La Ferte sous 
Jouarre; tel.(33.1) 60.22.03.76; fax. 60.22.02.23.

Informacji udziela rówrńeż sekretariat PJMJC w Paryżu
- 263ms rue St Honoré; Tel(33.1) 4Z60.07.69.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU:
5 PAŹDZIERNIKA 1994 ROKU 

* * * * *

PRZYJACIELE
GŁOSU KATOLICKIEGO:

Pani WŁADYSŁAWA NAWROT 
dodatkowo 220 FF

Serdecznie dziękujemy naszym Drogim 
Czytelnikom, którzy wspierają finan
sowo nasz emigracyjny tygodnik.

* $ * * *

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
WA. KOCZOROWSKI 

Ekspert Sądowy Tłumacz Przysięgły 
przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 

90, Rue Anatole France
92290 Chatenay Malabry • Tel. 46.60.45.51. 

lub
4, Vflla Juge - 75015 Paris 

Tel. 40.59.42.71 - Fax 40.59.83.62.
Formalności prawno-admlnlstacyjne, notarialne, 
asystowanie w sądach I urzędach, redagowanie 
aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

PRENUMERATA
(ABONNEMENT)

GŁOS KATOLICKI - LA VOIX CATHOLIOUE 
263 bis, rue Saint Honore 

75001 PARIS 
tel: 40.15.08.23

I I Onoowinnie abnn. (renouvellement) 

I I Rok 280Frs
I I Póe roku 150Fss
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PYCHA BEZMYŚLNOŚCI

Lubimy jak mówią o nas z podziwem, jak 
dają nas za wzór dla Europy, ba nawet 
świata. Nawet, jeżeli zachwyty dotyczą 
nas bardzo pośrednio, poprzez bierną 
(lub tylko mierną) przynależność do 
wspólnej sprawy, czy narodu. Przełykamy 
gładko komplementy, identyfikujemy się, 
przyjmujemy, jako reprezentanci awangar
dy, należne(?) splendory i... przyjmowali
śmy paczki żywnościowe przeznaczone 
dla "Solidarnych". Tak też wykreowaliśmy 
sobie dobre samopoczucie "braci" 
największego z Polaków, "kolegów" 
Papieża. Uleczyliśmy przy okazji małe 
egoistyczne kompleksy, upokorzenia, 
rozpychając się po metrach i pociągach 
historii. Tymczasem - uwaga - to 
Opatrzność uczyniła z bardzo wielu z 
was (nas)... zbiorowych bohaterów, 
naród wyjątkowy. O tym szybko zapomnie
li, ci panoszący się w pierwszych 
szeregach po chwałę, władzę i prawo 
stanowienia prawdy i prawa.
Z dziesięciomilionowego ruchu "Solidar
ność", który wpłynął na losy Europy,

POLSKA - FRANCJA 
ŚWIAT

Jednym z gości tegorocznego Uniwersy
tetu Letniego Wspólnoty Polsko- 
Francuskiej był Maurice Schumann - 
były rzecznik wolnej Francji i Generała 
de Gaulle’a w BBC w roku 1940, 
założyciel i przewodniczący między 1945 
a 1949 i., Republikańskiego Ruchu 
Ludowego, sekretarz stanu we francuskim 
ministerstwie spraw zagranicznych, 
minister gospodarki terytorialnej, a w 
latach 1967-69 minister spraw zagranicz
nych. Maurice Schumann, który jest 
także członkiem Akademii Francuskiej i 
profesorem na Uniwersytecie Katolickim 
w Lille, w Bibliotece Polskiej w Paryżu 
mówił o tym co zawdzięcza Polsce. W 
naszym kraju był już 4-krotnie. Po raz 
pierwszy w 1935 r. Za parę tygodni, 
Maurice Schumann - jako przewodniczący 
grupy Amitié France-Pologne w Senacie 
- poprowadzi do Polski delegację 
wszystkich partii. Wspomni zapewne 
przy tej okazji o swej propozycji 
rozwiązania sporu o przyjęcie Polski do 
Unii Europejskiej. Stanowisko w tej 

który wypełnił nadzieję, została kilkuty
sięczna garstka i to nie koniecznie 
"najwierniejszych". A reszta dorywczych 
"sprawiedliwych"? Zmienili poglądy, 
wyznanie? Okazuje się, że w swym 
dobrym samopoczuciu i... pysze "przero
śli" słuszność "etosu", racje doświadczeń, 
pokoleń. Oni uwierzyli, iż byli nie tylko 
uczestnikami, czy gapiami, uwierzyli, że 
to oni wszystko wymyślili. I teraz, ... 
albo już odnaleźli siebie, i wybrali na 
powrót szambo komunizmu z małymi 
szwindlami, albo zatracili się we własnej 
kłótliwej megalomanii, podziałach i... 
pchają się na zatracenie w przegraną, 
w śmieszność.
Miliony "braci" upokarzanych przez 
dziesięciolecia peerelu, zniewalanych, 
upadlanych, nagle odzyskały (we łzach 
wzruszenia witając swego Pielgrzyma) 
godność, wolność, swą wspólnotę, 
przynależność narodową - właśnie w 
nauce, w mądrości, w wierze płynących 
od "naszego" Papieża. Już po "chwili" 
kilku lat, wielu, bardzo wielu z nich 
uznało, że przerośli - głębią swej 
"telewizyjnej", wygodnej wiedzy - Ojca 
świętego - Jana Pawła II. Teraz, we 
własnym kraju, w Jego Ojczyźnie, 
poprawiają więc na wyścigi - pełni pychy 
i wiary we własną nieomylność - 
prawdy, wartości, papieską mądrość 
tłumaczenia - którym zawdzięczają 
przecież odzyskaną wolność i godność. 
Teraz starają się pozbyć wszystkiego, co 
stanowiło o niepowtarzalnej wartości 
Polski Jana Pawła II. . Pycha to? 
Bezmyślność? Pycha bezmyślności!

sprawie, Maurice Schumann prezentował 
już wielokrotnie, prywatnie i na forum 
publicznym. Ogłosił je w prasie i 
przedstawił w wielu przemówieniach, 
wygłoszonych między innymi w Senacie. 
Polega ono na oddzieleniu politycznego 

. i ekonomicznego aspektu problemu. 
Słyszy się często - mówi Schumann - że 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej 
nie osiągnęły pod względem gospodarc
zym wystarczającego stopnia rozwoju, by 
zostać przyjętymi do Unii w charakterze 
pełnoprawnych członków. Z tym punktem 
widzenia nie koniecznie należy się 
zgadzać, bo wszyscy pamiętamy, jak 
wyglądał rozwój ekonomiczny Grecji czy 
Portugalii w momencie, kiedy kraje te 
przyjmowane były do EWG. Załóżmy 
jednak, że tak jest i że trzeba jeszcze lat, 
zanim Europa Wschodnia znajdzie się 
ekonomicznie na poziomie Zachodu. 
Jest natomiast nie do przyjęcia - 
zdaniem Maunce’a Schumann’a - że 
Polska, która jest w tej chwili państwem 
demokratycznym wolnym od sowieckiej 
niewoli, który związał swe imię z 
bohaterskim Powstaniem 1944 roku, nie 
może być pełnoprawnym, politycznym

Pycha jest pochodną braku autosceptyz- 
mu, braku samokrytycyzmu w ocenie 
własnej wiedzy i własnych... ograniczeń. 
Ale czy od bohaterów, od "samozwańc
zych" pogromców komuny, choćby tylko 
przypadkowych i zbiorowych, wolno 
wymagać pohamowania w autoryta- 
tywności? Oni widzą wszystko najlepiej! 
Więc każdy, wybijając się na wolność, 
staje się zaraz dla samego siebie 
wszechogarniającą wyrocznią w każdej 
dziedzinie wiedzy moralnej, ekonomicznej 
i politycznej. Z tej pozycji, bez zbędnych 
skrupułów i kompleksów, już bardzo 
łatwo i ze świętym przekonaniem 
negować i zwalczać najbardziej nawet 
kompletną prawdę o człowieku, o 
narodzie i o Bogu. Nikt nie może 
wiedzieć lepiej i mądrzej. Wolność w 
formułowaniu myśli, jako skutek uboczny, 
owocuje niestety i bezkrytycznym, 
bezwstydnym wygadywaniem najbardziej 
aroganckich bzdur. A w świecie 
postkomunistycznym wyjałowionym z 
wszelkich autorytetów, trudno nawet 
znaleźć, pozatelewizyjny punkt oparcia 
myśli i przekonań. Gdzieś w trudnym 
czasie przekształceń systemowych zabra
kło nam "warstwy średniej"... autorytetów, 
takich "lokalnych", ludzi godnych zaufania 
bez zastrzeżeń. Takiej moralnej "klasy 
średniej", której przedstawiciele potrafi
liby swoją osobowością, bezpośrednim 
przykładem, argumentacją poglądów 
stać się rękojmią dla innych, dla 
miotających się, nie mogących znaleźć 
racji.

Paweł OSIKOWSKI

partnerem Europy Zachodniej. Można 
przecież doskonale wyobrazić sobie 
stopniowe jej włączanie do Europy 
ekonomicznej oraz natychmiastowe 
wejście do Europy politycznej.
Taki polityczny akces mógłby odbyć się 
za pośrednictwem organów współpracy, 
a przede wszystkim Rady Europejskiej, 
w której znajdują się szefowie państw i 
rządów krajów należących do Unii.
We Francji, taka koncepcja włączenia 
Polski do Wspólnoty Europejskiej robi 
coraz większe postępy. Maurice Schu
mann zdradził nawet, że w ostatnim 
czasie, na zamkniętym zebraniu wysokich 
urzędników ministerstwa spraw zagranicz
nych Francji, rzecznik szefa francuskiej 
dyplomacji Alain Juppe opowiedział się 
wręcz za możliwie jak najszybszym 
przyjęciem Polski do Unii.
Francja - przypomina Schumann - ma 
obowiązki wobec Polski i winna zachować 
się jak jej sojusznik polityczny. Trzeba 
przecież pamiętać, że od 40 lat, Francja 
jest w NATO sojusznikiem niedawnego 
wroga własnego i Polski - Niemiec, co 
zresztą jest bardzo dobrą rzeczą...

Anna RZECZYCKA-DYNDAL


