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W słynnym Sierpniu 1980 roku pojawił 
się na scenie politycznej Człowiek z 
dużym długopisem. Mało kto przypuszczał 
zapewne wtedy, że z jego karierą będą 
złączone na najbliższe lata losy całej 
Polski. Nie uświadamiał sobie tego 
przeskakujący płot gdańskiej stoczni i 
sam Lech Wałęsa.

Urodzony w 1943 roku, gdański robotnik, 
którego całe życie przypadło na lata 
PRL-u, stał się wkrótce narodowym 
symbolem, został laureatem Nagrody 
Nobla, doktorem honoris causa około 20 
uniwersytetów, szefem dziesięciomiliono- 
wego związku zawodowego, wreszcie 
Prezydentem naszego kraju.

Wałęsa jest postacią niejednorodną. 
Wszelkie próby opisu jego działalności 
muszą napotykać znaczne trudności. 
Jacek Kurski w książce Wódz pisze o 
nim: Wałęsa to człowiek niezmiernie 
dynamiczny, dosłownie i w przenośni. Raz 
jest taki, za chwilę inny. Można uchwycić 
go na fotografii, postawić przed obiektywem 
i pstryknąć zdjęcie. Ale zawsze będzie to 
portret ukazujący tylko część prawdy. 
Obserwując erozję autorytetu Prezydenta 
należy więc sobie zadać pytanie czy 
chodzi tu o zmianę samego Wałęsy, czy 
też fałszywe odczytanie jego osoby. 
Jeszcze kilka lat temu Piotr Wierzbicki 
twierdził, że gdański sfinks to świetny 
strateg, nieprzewidziany lis, logiczny 
pragmatyk. Obecnie Wierzbicki należy 
do przeciwników Prezydenta. Zmienił 
się więc Wałęsa, czy też omylił autor 
Bitwy o Wałęsę?

Przypomnijmy kilka faktów z kariery 
Najsłynniejszego Stoczniowca, antagonizu
jących go ze współpracownikami. Pierwsze 
pęknięcie w monolicie Solidarności 
można było już obserwować przed 
Grudniem 81 r. Wtedy to np. liderzy 
lewicy laickiej wywodzący się ze 
środowiska KOR usiłowali zmajoryzować 
znaczenie Wałęsy i wyznaczyć mu rolę 
atrapy dla swoich działań. Przewodniczący 
Solidarności potrafił się jednak uwolnić 
od opieki i nigdy nie spełniał wyznaczonej 
mu roli marionetki. Stan wojenny 
odsunął na kilka lat wewnętrzne konflikty, 
które powróciły dopiero w 1989 roku.
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Z KRAJU
UROCZYSTOSC NIEBA

□ Podczas obchodów święta narodo
wego - 3 Maja, Prezydent L. Wałęsa 
zawiadomił o przyznaniu, jako wyraz 
przywiązania Polaków do wartości 
chrześcijańskich, Papieżowi Janowi 
Pawłowi II, najwyższego polskiego 
odznaczenia - Orderu Orła Białego. 
Papież Jan Paweł II jest pierwszym, 
który otrzymuje to odznaczenie, od 
czasu upadku komunizmu w Polsce.

□ Porozumienie Ludowe opuściło 
koalicję rządową, która w ten sposób 
utraciła większość głosów w Sejmie.

□ Wizytę oficjalną w Polsce złożył 
premier Hiszpanii F. Gonzales. Premier 
przywiózł z sobą do Warszawy grupę 
hiszpańskich biznesmenów; zapowiedział 
również zniesienie wiz dla Polaków.

□ Strajkowały szkoły. Jednodniowy 
protest zorganizował Związek Nauczy
cielstwa Polskiego. Nauczyciele żądali, 
od Ministerstwa Edukacji Narodowej 
podwyżek pensji. W strajku wzięło 
udział 80% szkół.

□ Po raz kolejny zdrożały paliwa. 
Ministerstwo Finansów zapowiada jeszcze 
dwie kolejne podwyżki cen benzyny w 
tym roku.

□ Ankiety CBOS informują o spadku 
popularności rządu H. Suchockiej. 41% 
aprobuje jego działalność, ale aż 45% 
ankietowanych wyraża niechęć wobec 
rynkowych posunięć gabinetu.

□ Najwyższa Izba Kontroli wniosła o 
odwołanie kierownika Głównego Urzędu 
Ceł. NIK wykryła znaczne nieprawidło
wości w pracy tego urzędu w ostatnich 
latach.

□ Od 23 maja rusza Lubuska Kolej 
Regionalna, pierwsza tego typu konku
rentka kolei państwowych w Europie 
środkowej. LKR kursuje na liniach 
uznanych przez PKP za nierentowne. 

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa
trujecie się w niebo? Oto nowy wymiar 
życia dany człowiekowi. Skierowanie 
myśli, serca, uczucia, i wszelkiego 
działania, ku niebu!
Po raz pierwszy przeżyli owi mężowie z 
Galilei, radość nieba na ziemi. Niebem 
dla nich był i pozostanie na zawsze 
Jezus. Wszystko w Nim było pełne 
nieba!
Każde Jego spojrzenie, każde słowo i 
gest zdradzały Jego pochodzenie z 
wysoka. I w Jego oczach odkryli niebo! 
Nikt bowiem nigdy nie spoglądał na 
świat, na człowieka - nawet najbardziej 
upadłego - z taką miłością, z miłością 
niebieską.
Jezus nauczył ich patrzeć nawet na lilie 
polne z zachwytem nieba, widzieć 
piękno, które Ojciec niebieski tchnął w 
każde dzieło stworzenia.
A wszystko zaczęło się od owego dnia, 
gdy nastała pełnia czasu i Odwieczne 
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało 
wśród nas.
Rzeczywiście, historia zmieniła swój 
bieg; człowiek zaczął stawiać pewne 
kroki ku temu co w górze jest.
Ubodzy w duchu uwierzyli, że są 
błogosławionymi, a ludzie czystego serca 
już tutaj oglądali Boga. Płaczący ocierali 
łzy, chromi skakali z radości, trędowaci 
doznali oczyszczenia, głusi odzyskali 
słuch. Kobieta z Samarii opowiadała 
wszystkim o tym, że znalazła Człowieka, 
który jej wszystko powiedział. Nikodem 
narodził się powtórnie, a Józef z 
Arymatei zamiast w grobie złożył Jezusa 
w swoim sercu.
Dlaczego więc wpatrujecie się w niebo? 
Bo nie chcemy niczego zapomnieć, co 
nam powiedział Jezus! Odczuwamy 
swoją słabość, jesteśmy ludźmi prostymi 
i nie wiemy, czy inni uwierzą nam w to 
wszystko, czego dotykały nasze ręce i co 
oglądały nasze oczy.
Jednego najbardziej pragniemy, aby On 
przyszedł jak najprędzej - to znaczy 
wrócił i stał się Niebem już dla 
wszystkich ludzi.
Nasze spojrzenie w niebo jest wołaniem 
głębi naszego serca, które przyzywa 
każdym swym uderzeniem wartości 
boskie, święte, nieskończone.
I nic już na świecie, żadna wartość, 
nawet drugi człowiek do końca nie 
potrafi zaspokoić tego pragnienia, które 
jest najświętszym pragnieniem nieba. 

Ja jestem z wami, aż do skończenia 
świata - zapewnia dziś Jezus. Tak, Niebo 
jest tak blisko, Królestwo Boże w was 
jest!
Oczyma wiary wciąż oglądamy Chwałę 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca. 
Niebo jest otwarte - i jak we śnie Jakuba 
- patriarchy, aniołowie wstępują i 
zstępują na Jezusa - Syna Człowieczego. 
W tej cudownej liturgii niebiańskiej 
bierze udział również człowiek odno
wiony mocą Ducha Świętego. I tak niebo 
obdarza radością, a radość jest przedsma
kiem wieczności. Wystarczy jeden dzień 
w progu domu Pańskiego, niż innych 
tysiące..., wystarcza gest rozłamanego 
chleba, aby Go rozpoznać - Idącego 
pośród nas - Jezusa.
Niebo wlewać się będzie strumieniami 
łaski podczas sprawowania świętych 
czynności uobecniających Pana, szczegól
nie w wieczernikach przygotowanych z 
ludzkich serc czekających na Jego 
Słowo, na Jego Ciało i Krew.
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy 
stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i 
nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. On 
jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak 
więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko 
On, bo i my Nim jesteśmy dzięki temu, że 
stał się Synem Człowieczym dla nas, a my 
synami Bożymi przez Niego - tak nauczał 
święty Augustyn.
Chwała bowiem Chrystusa jest naszą 
chwałą. Niebo zostało otwarte i nasza 
ludzka natura w Chrystusie Jezusie 
została uwielbiona.
Sprawdzają się słowa kolędy: Miłość 
Twoja to sprawiła, by człowieka wywyższyła 
pod niebo empirejskie!
Składając przeto podziękę naszemu Panu 
i Zbawcy, bo ludzkie ciało cierpiące, do 
Ojca domu wprowadził - zachęca do 
modlitwy swe dzieci Kościół-Matka 
nasza!
Idą przez wieki pokolenia ludzkie 
Jezusową drogą! Może czasem nie 
wiedzą, lub nie wierzą, że jest to droga, 
po której już przeszedł ich Zbawiciel, i 
że droga ta prowadzi do Celu, do Nieba. 
Tam bowiem jest Ojczyzna nasza! A ja 
w ten Uroczysty dzień powtarzam 
pokorną prośbę za poetą:

Proszę Cię, Panie o kromkę wieczności, 
jak o kromkę chUbal

Ks. Józef MUSIAŁ -Chaville
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LITURGIA SŁOWA
6 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 8, 5-8. 14-17

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił 
im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i 
skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały 
znaki, które czynił. Z wielu bowiem 
opętanych wychodziły z wielkim krzykiem 
duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych 
i chromych zostało uzdrowionych. Wielka 
radość zapanowała w tym mieście. Kiedy 
apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli 
się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 
wysłali do nich Piotra i Jana, którzy 
przyszli i modlili się za nich, aby mogli 
otrzymać Ducha Świętego. Bo na 
żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli 
jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 
Wtedy więc apostołowie wkładali na 
nich ręce, a oni otrzymywali Ducha 
Świętego.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3, 15-18

Czytanie z Pierwszego listu świętego 
Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Pana Chrystusa miejcie w sercach za 
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do 
obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia tej nadziei, która w was 
jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą 
zachowujcie czyste sumienie; ażeby ci, 
którzy oczerniają wasze dobre postępowanie 
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 
przez to, co wam oszczerczo zarzucają. 
Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, 
cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli źle. 
Chrystus bowiem również raz umarł za 
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale powołany do tycia 
Duchem.

EWANGELIA
J 14, 15-21

f Słowa Ewangelii według świętego 
Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Mnie miłujecie, będziecie zachowy

wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, ponieważ 
Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, ponieważ w was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat 
nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie 
widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 
hęAierie. W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w 
was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i objawię mu

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie wierni moim
Wy, nie gdzieś w Polsce, Irlandii, Kanadzie. Wy - tu i teraz.

Kochać Jezusa, po co? Jaki z tago zysk?

Oczywiście dlatego, że człowiek musJ kochać, a ON Jeat najbardziej godzian 
kochania. No I dlatego, ża ON nas pierwszy umiłował. Według sprawiedliwości 
I ludzkie] uczciwości tak być powinno - ten kto kocha, winien być kochany...

To źle, że często tak nie jest. Bo spragnieni miłości ludzie bardzie] sJę oglądają 
za materialnym owocem działania, niż za wyżazym duchowo stopniem bycia. 
Jakoś trudno przyjąć prawdę, ża kto kocha, tan przypada do stóp oeoby 
kochane]... Kto kocha Chrystusa, J^lkte musi się dźwignąć cały, by przypaść do 
Jego nóg górujących ponad szczytami człow^eczeńetwe Ale gdy Kio, Jak ON 
kocha, musi się uniżyć do stóp osoby kochanej, by potęgą swej miłości 
podnieść Ją, podźwlgnąć, wyprostować ponad ramię l unieść aż do swojej 
wielkości... To umiał tylko Chrystus, a swoich uczniów zaprosił do 
naśladowania Go.

Cały zaś zysk z umiłowania Chrystusa to pełnia człowieczeństwa przeżywana 
osobiście i uznawana w Innych, człowieczeństwa nabrzmiałego łaską Ducha 
Świętego...

Kto kocha Chrystusa, spełni jego nakazy. Są nimi: polecenia, rady, zachęty 
rozsiane po całej Ewangelii, to także Jago przykazania, przykazania nowe: 
abyście się tak społecznie miłowali, Jak JA waa umiłowałam. Abyście się tak 
społecznie miłowali: rodzina - rodzinę: społeczność - inna społeczeństwo, 
parafia - inne parafie: towarzystwo - Inne organizacje; naród - mne narody... I - 
nawzajem, na wzór miłości Chrystusa, który oddał się zupełnie i do oatatka 
tym, których umiłował.

Codzienne doświadczenie I obserwacja wydarzeń w skali światowej mówią, 
nam, że Zły Duch, duch nienawiści zatruwa, w sobie znany sposób, ów dar l 
powołanie do społecznej I wzajemnej miłości... Skutkiem Jego działania 
człowiek częstokroć woli być pasywny, woli odbierać owoce miłości, niż Je 
tworzyć I rozdawać. Do wyjątków należą ludzie poświęcenia i 
bezinteresownego działania I nie łatwo Ich poznać, bo chcą pozostać w 
ukryciu, Już to dla swojej poprawnej poetuwy chrześcljańekiej, Już to z obawy 
przed zazdrością lub ośmieszeniem...

Wypełnienie przykazania wzajemnej miłości przez wszystkich jest niemal 
moalągal na w warunkach normalnych. Jakże Jaat łatwe w prześladowaniu; na 
przykład w cuae wojny, choćby nawet bezkrwawej wojny, Jaką był stan 
wojenny Jaruzelskiego. Ileż poświęceń I narażania siebie i swych rodzin 
wykazali ludzie, by ochronić nośników Idei Solidarności - ich idei. Ileż dla nich 
bezinteresownie zrób# Kościół l ludzie Kościoła. Zmiana sytuacji, powrót do 
warunków normalnych I oto zwolennicy idei solidarnościowych zwracają swe 
tęsknoty do starego porządku, porządku zaprogramowanej nienawiści; ocaleni 
odpłacają nienawiścią za akty prawdziwej miłości.

Gdyby Chrystus mógł rzucić hasło: Ludzie, nienawidźcie się społecznie I 
nawzajem aż do głębi waszego Jettestwal, Jak to praktykowano po rozmaitych 
obozach zagłady, pewnie by ludzie, Jak tam, zaczęli się miłować aż do 
zapomnienia o sobie... I kto wie, czy wojny oraz Inne dopusty Boże nie 
spełniają roli przymusowej szkoły tej miłości, jakiej Chrystus żądał w 
Wieczerniku . Wtedy bowiem ludzie I Boga znajdują łatwiej na swej drodze I 
lgną spontanicznie do Chrystusa, I potrafią żyć ofiarną miłością względem 
braci...

Prawo miłości musi wyjść poza Wieczernik, niesione na falach Ducha 
Świętego. Inne nośniki nie są w stanie udźwignąć jej ciężkości, zawodzą lub 
zwodzą. Wpychanie tego Prawa przemocą do Wieczernika powoduje wśród 
ludzi przemoc, spryt, wyzysk, nieufność, gwałt, nierówność, wrogość... 
Miejsce wygnanego z Historii ludzkości Ducha Świętego zajmuje Duch Dżungli 
Z bezpardonową walką o przetrwanie I z wszelkimi, dziś Już wielce 
wyspecjalizowanymi formami prawa silniejszego...

MHość Jednoczy. Tę jednoczącą miłość można zapewnić przez równy dostęp 
każdego do równej kromki Chleba. Chrystus w Eucharystycznym Chlebie daje 

każdemu równo, daje się cały. Łaska Ducha Świętego, obecna w 
człowieku, sprawia, ta ludzie staą się sobie równi.
Módlmy się, by każdy człowiek otworzył swe serce dla tych niedostatecznie 
ocenianych darów, do Jakich Chrystus nas przygotowuje swoim Boskim I 
ludzkim działaniem. Niech ON w wieloraki sposób obecny w nas wspomoże 
nasze ludzkie działanie, by ono rodziło owoc Jego Boskiej miłości.

ks.Michał RYBCZYŃSKI OMI
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ŻYCIE KOŚCIOŁA
■ 3 kwietnia w Warszawie rozpoczęły 
się rokowania pomiędzy Rzeczypospolitą 
Polską a Stolicą Apostolską dotyczące 
konkordatu, czyli układu regulującego 
ich wzajemne stosunki. Delegacji 
rządowej przewodniczy minister spraw 
zagranicznych RP prof.Krzysztof Skubis
zewski, a delegacji Stolicy Apostolskiej 
ks. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski.Uzgodniony tekst umowy 
przesłany zostanie Radzie Ministrów, a 
następnie trafi do Sejmu. Prawdopodob
nie Konkordat będzie gotowy do 
podpisania jeszcze w tym półroczu.

■ Stolica Apostolska oficjalnie pot
wierdziła datę kolejnej, po Albanii, 
podróży apostolskiej Jana Pawła II. Jej 
celem będzie Hiszpania. Odbędzie się 
ona od 12 do 17 czerwca br. W Sewilli 
Ojciec Święty weźmie udział w Międzyna
rodowym Kongresie Eucharystycznym. 
Odwiedzi także kilka miejscowości 
związanych z wyprawą Krzysztofa 
Kolumba do Ameryki. Wizyta Papieża 
będzie jednym z akcentów obchodów 
500-lecia ewangelizacji obu Ameryk.

■ Kolejna fala terroiystycznych zama
chów bombowych organizowanych przez 
Irlandzką Armię Republikańską (IRA) 
wywołała falę protestów - zarówno ze 
strony społeczności katolickiej, jak i 
protestanckiej. Po raz pierwszy wspólne 
oświadczenie potępiające zamachowców 
wydali Prymas Anglii kard. Basil Hume i 
Prymas Irlandii kar. Cahal Dały. W 
ciągu ostatnich 24 lat w Północnej 
Irlandii zabito ponad 3 tysiące ludzi.

■ Wielki Czwartek w Kościele hiszpań
skim był obchodzony jako dzień miłości 
i miłosierdzia bliźniego. Z tej okazji 
Episkopat Hiszpanii opublikował komuni
kat zatytłowany Być solidarnym. Biskupi 
kilkakrotnie zwracają uwagę, że solidar
ność z ubogimi i odrzuconymi jest 
niezbędna we współczesnym społeczeńst
wie. Tym bardziej, iż ostatnio w kraju 
rośnie bezrobocie , zdarzają się przejawy 
rasizmu i nietolerancji. Wielu Hiszpa
nów nie potrafi się odnaleźć w 
zmaterializowanym, goniącym za postę-

KOŚCIÓŁ
Czymś bardzo trudnym byłoby usiłowanie 
podania dokładnych danych, tyczących 
przynależności religijnej obywateli 
współczesnej Rosji. Sytuacja ewoluuje z 
dnia na dzień. Posiadamy niestety dane 
z 1991 r. - już w wielu pozycjach 
nieaktualne. Podajemy je jednak powyżej, 
by choć w przybliżeniu, zobrazować 
podział na religie:

ROSJA

- 22 402 200 km2
- 284 500 000 mieszkańców
- Stolica: Moskwa

(8 801 000 mieszkańców)
- Religie:

* prawosławni 85 000 000
* katolicy rytu łacińskiego 6 000 000
* greko-katolicy 6 000 000
* Ormianie 1 500 000
* protestanci 10 000 000
* muzułmanie 50 000 000
* żydzi 2 000 000
* buddyści 500 000

PRAWOSŁAWIE

Po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 
79 lat, 3 maja 1990 r. zmarł Sergiej 
Izwiekow Pimeń - patriarcha Moskwy i 
całej Rosji.

Jego miejsce zajął metropolita Lenin
gradu i Nowogrodu Aleksis Michaiłowicz 
Ridiger, który 10 czerwca 1990 r. został 
wybrany na to miejsce przez 330 
członków Soboru Kościoła Prawosławne
go. Pochodzi on z rodziny arystokratycz
nej, w 32 roku życia przyjął sakrę 
biskupią w Talinie. Był to czas 
antyreligijnej polityki Chruszczowa, 
zwalczającej wszelką religijność.

Jako Patriarcha Moskwy i całej Rosji 
Aleksis dąży do tego by w Rosji 
przywrócić wolność sumienia, by Kościół 
Prawosławny uwolnić spod opieki 
Państwa, oraz przywrócić w Nim jedność.

Według Biuletynu Informacyjnego 
Departamentu Spraw Zewnętrznych 
Patriarchatu Moskiewskiego, w roku 
1991 liczba chrześcijan prawosławnych 
żyjących na terytorium dawnego 
Związku Sowieckiego wynosiła 85 min 
wiernych co stanowi 30 % ogółu 
ludności. W skład 93 diecezji wchodzi 
12 000 parafii. Spośród 93 biskupów

W ROSJI
diecezjalnych, 52 zostało wyświęconych 
w ciągu ostatnich 5 lat. Swoją pomocą 
służy 18 biskupów pomocniczych, zaś
10 000 księży nie jest w stanie sprostać 
potrzebom duszpasterskim wiernych, 
których liczba ciągle wzrasta. Jako 
więc zadanie podstawowe, pojawiają 
się: potrzeba organizowania parafii i 
przygotowanie duchowieństwa do 
pełnienia zadań ewangelizacji w nowych 
czasach. Znakiem tych czasów, dla 
Kościoła Prawosławnego w Rosji był 
Nadzwyczajny Synod, który trwał od 
31 marca do 4 kwietnia 1992 r. Odbył 
się on w klasztorze św. Daniela w 
Moskwie, gromadząc 97 metropolitów, 
a także arcybiskupów i biskupów 
prawosławnych Patriarchatu Moskiew
skiego.

Przewodniczył Synodowi metropolita 
Juvenal. Z wielu problemów, dwa były 
zasadnicze: kanonizacja nowych świętych, 
oraz autokefalia Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego. Ważnym również proble
mem było wyjaśnienie i ustosunkowanie 
się do zarzutów o współpracy z KGB 
metropolity Kijowa - Filareta, Juvenala 
z Krucicy i Pitrima z Wołkołomska, 
które zostały opublikowane w czasopis
mach: Ogoniok, Stolica, Niezależna 
Gazeta.

Innym znakiem ożywienia w Prawosławiu 
jest Ruch Młodzieży Prawosławnej, 
zorganizowany, w styczniu 1991 roku, 
przez księdza Sergieja Beczastnyja, 
który pełni funkcję sekretarza generalne
go. Ruch uznany jest przez oficjalną 
władzę państwową. Funkcję przewodni
czącego Ruchu pełni Ks. Bp. Aleksander 
z Kostromy. Zadaniem Ruchu jest wyjść 
naprzeciw młodzieży, która do tej pory 
przypisana była do organizacji komso- 
molskich i pomóc w otwieraniu się na 
kulturę duchową oraz człowieka.

KATOLICYZM

13 kwietnia 1991 roku papież Jan Paweł
11 zreorganizował Kościół Katolicki 
obrządku łacińskiego na Białorusi, w 
Rosji i w Kazachstanie mianując dla 
nich administratorów apostolskich w 
Moskwie, Nowosybirsku i Karagandzie. 
Jest to odpowiedź na duchowe potrzeby 
wspólnot katolickich, które od 70 lat nie 
miały pasterzy. Administratorem apos
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tolskim w Moskwie, któremu powierzona 
została duszpasterska opieka nad 
europejską częścią Rosji, został miano
wany 14. 04. 1991 r. ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz.
Sytuacja Kościoła Katolickiego przedsta
wia się następująco:
W samej Moskwie mieszka około 150 tys. 
katolików rozumiejących lub mówiących 
po polsku, w St. Petersbourgu 20-25 tys. 
katolików i około 40-50 tys. katolików w 
Kaliningradzie. W zachodniej więc 
części Rosji żyje i modli się około 0,5 
min katolików.

Sieć parafialna to 36 parafii rzymsko
katolickich, które są zarejestrowane, 
pracuje w nich 30 kapłanów, w większości 
to kapłani z Polski.

Palącą potrzebą jest utworzenie i 
obsadzenie dalszych 40. parafii, ale na to 
trzeba czasu, ludzi i środków.

O wiele łatwiej przebiega proces 
rejestracji parafii w województwie 
kaliningradzkim, gdzie zarejestrowano 
już 12 parafii rzymsko-katolickich.

Osobny problem Kościoła katolickiego w 
Rosji, to odzyskiwanie budynków 
sakralnych. W samej Moskwie był i jest 
czynny kościół św. Ludwika należący do 
ambasady francuskiej.

Polacy otrzymali od władz miejscowych 
dokument zawiadamiający, że w latach 
1992 - 1994 kościoły: Niepokalanego 
Poczęcia i św. Apostołów Piotra i Pawła 
będą im zwrócone. Jak dotąd kościół 
Niepokalanego Poczęcia został odzyskany 
częściowo, to znaczy jedna kondygnacja, 
gdzie mieści się sala na 200-300 osób, w 
której codziennie odprawiane są na
bożeństwa zaś jedno małe pomieszczenie 
będzie służyło za zakrystię, a cztery inne 
jako sale katechetyczne. Kościół św. 
Piotra i Pawła jak dotąd nie został 
oddany katolikom polskim.

Poza Moskwą odzyskiwane kościoły i 
tworzące się parafie otoczone są opieką 
przez zagraniczne parafie katolickie. I 
tak, włoska parafia Św. Różańca w 
Fopąia roztoczyła opiekę nad parafią we 
Włodzimierzu, gdzie zdewastowany 
kościół wymaga remontu. W Kaliningra
dzie wkrótce ma być zwrócony kościół 
św. Wojciecha, w tym samym województ
wie, w Sowiecku zaczyna się budowa 
nowego obiektu sakralnego. Diecezja 
berlińska prowadzi budowę kościoła w 
Marksie koło Saratowa . W St. 
Petersburgu kościół św. Katarzyny został 

spalony i trzeba zacząć budowę nowego. 
Dzieła tego podjęła się diecezja turyńska, 
dzięki tej pomocy już 4.10.1992 roku 
odprawiono w zakrystii pierwsze na
bożeństwo. W Wołgogradzie kaplicę 
zbudowało włoskie przedsiębiorstwo 
budowlane.

Niektóre kościoły pozostają nadal, 
poprzez decyzje władz, muzeami, jak na 
przykład w Samarze, czy Astrachaniu, 
ale katolicy mogą się w nich modlić.

Ożywienie wiary widoczne jest m. in. w 
ruchu pielgrzymkowym. W 1992 r. udała 
się pielgrzymka z Moskwy do sanktuarium 
maryjnego w Agłonie na Łotwie. 
Spośród 80 tys. młodzieży, która 
przybywała z terenów byłego Związku 
Radzieckiego, 10 tys. stanowili moskwi- 
czanie.

Potrzebom duchowym i intelektualnym 
wychodzi naprzeciw wydana w Moskwie 
książka pt. Jan Paweł II - Myśli w 
sprawach ziemskich. W nakładzie 10 tys. 
egzemplarzy, 420 stronnicowa praca 
ukazała się w wydawnictwie Nowostii. 
Jest to zbiór tekstów Ojca św., zarazem 
pierwsze autoryzowane wydanie zbiorowe 
tekstów Papieża w przekładzie na język 
rosyjski. Pomyślane jest ono jako lektura 
nie tylko dla katolików, ale także dla 
wiernych innych wyznań oraz niewier
zących. Książka zawiera m. in. fragmenty 
encyklik: Dives in misericordia, Laborem 
exercens, Sollicitudo rei Socialis centesi- 
mus annus. Pracę zamyka przemówienie 
skierowane przez Ojca św., w grudniu 
1991 do Gorbaczewa, który odwiedził 
Papieża w Watykanie podczas swej 
wizyty.

Innym ważnym wydarzeniem stało się 
wydanie katolickiego miesięcznika Istina 
i żizń, który pojawia się już od 1991 roku; 
czy zorganizowanie w Moskwie trzylet
niego kursu katechizmu.

Jak stwierdza abp T.Kondrusiewicz, w 
wywiadzie dla dziennika włoskiego 
l’Auvenir, z 2 września 1991: W ciągu 
ostatnich dwu lub trzech lat można 
zauważyć prawdziwy wzrost wiary, zwłaszcza 
u młodych. W Grodnie liczba osób, które 
przyjmują komunię św. jest dwa i pół raza 
większa, chrztów jest trzykrotnie więcej, 
ślubów dwukrotnie(...). Kościół Katolicki 
z optymizmem rozważa perspektywy 
wolności religijnej, które otwierają się 
przed nim w kraju.

opr. ks. Wiesław GRONOWICZ 

ŻYCIE KOŚCIOŁA 
pem i nieustannie rywalizującym ze sobą 
społeczeństwie. Bezrobocie w Hiszpanii 
osiągnęło poziom 3 min osób (bez pracy 
pozostają głównie ludzie młodzi). 
Bezrobotni konkurują ze sobą w poszuki
waniu pracy, natomiast pracownicy 
podlegają wszchobecnej presji bycia 
lepszym, energiczniejszym, zaradniejszym 
w swych zawodowych obowiązkach. 
Wielu Hiszpanów utraciło sens życia i to, 
zdaniem biskupów, jest największym 
zagrożeniem dynamicznego hiszpańskiego 
społeczeństwa. Ubóstwem jest brak wartości 
moralnych - piszą biskupi w wielkoczwart- 
kowym komunikacie. Biskupi krytykują 
system kształcenia młodzieży, który 
prawie pomija wiedzę o zasadach 
etycznych, podstawowych w życiu 
człowieka i społeczeństwa. Problem 
ubóstwa nie ogranicza się do braku 
pieniędzy - kończą swój apel biskupi - ale 
przede wszystkim brak solidarności osobistej 
i społecznej w wymiarze religijnym, 
politycznym i ekonomicznym.

■ Polska Misja Duszpasterska w 
Chicago przy kościele Świętej Trójcy, 
powołana do życia w r.1988, rozpoczęła 
działalność dla Polaków mieszkających 
na terenie archidiecezji chicagowskiej. 
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystu
sowcy. W piątą rocznicę istnienia i pracy 
Polskiej Misji Duszpasterskiej przy 
kościele Świętej Trójcy odbyły się 
uroczystości z udziałem licznych parafian 
i chicagowskiej Polonii. Stanisław Stefanek 
TChR, biskup pomocniczy z archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej, odprawił Mszę 
św. i wygłosił homilię. Misja Duszpas
terska Księży Chrystusowców pod 
kierunkiem ks. Władysława Gowiny 
kontynuuje w Chicago tradycje religijno- 
narodowe. W każdą niedzielę są 
odprawiane trzy Msze św. w języku 
polskim, w których bierze udział 
przeciętnie ponad 2 tys. osób. W 1989 r. 
przybyły do pracy w Polskiej Misji Siostry 
Misjonarki Chrystusa Króla. W ośrodkach 
Polskiej Misji odbywają się regularnie 
lekcje religii dla dzieci i młodzieży, a
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Smutek wasz w radość się obróci 
i radości waszej nikt od was nie 

odejmie

Pan Jezus różnymi słowami zapowiadał 
swoje Zmartwychwstanie, a raczej 
Tajemnicę Paschalną. Krzyż, Śmierć i 
Zmartwychwstanie zapowiedział między 
innymi tymi słowami: "Smutek wasz w 
radość się obróci. Ujrzycie Mnie, ujrzycie 
mnie znowu". Bo mieli Go już nie 
oglądać. Złożono Go do grobu. Grób 
zablokowano ciężkim kamieniem. "Ujrzy
cie Mnie znowu i w ten sposób wróci do 
was radoić większa, aniżeli ta, której 
doświadczyliście przedtem". Znamienne, 
Pan Jezus porównuje tę radość do 
radości matki rodzącej. "Matka, kiedy 
przyjdzie jej czas, cierpi smutek, ale 
potem, gdy się dziecię na świat narodzi, 
nie pamięta już smutku, dla radości, że 
się człowiek na świat narodził". Jest 
głęboka analogia między radością rodzącej 
matki, między przyjściem na świat 
nowego człowieka a wyjściem Chrystusa 
z grobu. Zmartwychwstaniem - to znaczy 
nowym życiem. Nowe życie. Pan Jezus 
powiedział Apostołom, a pośrednio 
powiedział to nam wszystkim, do końca 
świata: "Tej radości nikt wam nie 
odbierze" - radości Zmartwychwstania 
oraz radości, która w Zmartwychwstaniu 
ma swój początek. Bo przecież Zmart
wychwstanie jest wydarzeniem eschatolo
gicznym, jest początkiem przyszłego 
wieku, początkiem życia wiecznego. 
Czytajmy stale Ewangelie, Drodzy Bracia i 
Siostry, moi Rodacy. Czytajmy i 
rozważajmy to wszystko, co nam mówią 
o życiu i o śmierci, a przede wszystkim o 
życiu wiecznym. W tym duchu składam 
Wam serdeczne życzenia - wszystkim 
moim Braciom w biskupstwie, wszystkim 
moim Rodakom obecnym tutaj prawdopo
dobnie już z powodu tych beatyfikacji 
niedzielnych.

Audiencja ogólna, 14 kwietnia 1993 r.

POLSKIE
Bogdan

4 Minister Obrony Narodowej 
Janusz Onyszkiewicz powołał gen.Mi- 
rosława Hermaszewskiego - kosmonau
tę, członka WRON z 13 grudnia 
1981r., na stanowisko szefa bezpiec
zeństwa lotów wojskowych. M.Hermas- 
zewski został zwolniony z zajmowanego 
stanowiska o okresie, gdy funkcję 
ministra w MON sprawował Jan Parys.

4 Swoje kongresy odbyły Porozu
mienie Centrum i Unia Demokratyczna. 
PC opowiedziało się za koalicją z 
partiami niepodległościowymi i ze 
stronnictwami o orientacji chrześci- 
jańsko-liberalnej. PC domaga się 
odwołania Rzecznika Praw Obywatels
kich - T. Zielińskiego, którego głównym 
zajęciem ostatnio jest kwestionowanie 
zasady nauczania religii w szkołach 
publicznych. UD poparła natomiast 
stanowisko T. Zielińskiego. Unia 
Demokratyczna wybrała na stanowisko 
swojego przewodniczącego ponownie 
Tadeusza Mazowieckiego.

PORADY PRAWNE 
redaguje Wiesław Dyląg

INSPEKTOR PRACY 
(L’INSPECTEUR DE TRAYAIL).

Mój patron, od dłuższego czasu, lamie 
podstawowe zasady prawa procy. Czy 
warto zwrócić się do inspektora pracy?

Jeżeli pracownik uważa, że przepisy 
prawa pracy nie są respektowane, 
może zwrócić się z prośbą o interwencję 
do inspektora pracy. Inspektor pracy 
może wejść na teren zakładu pracy w 
celu kontroli przestrzegania regulacji 
prawnej. Adres inspektora pracy, od
powiedzialnego za dany sektor i typ 
działalności ekonomicznej prowadzonej 
przez pracodawcę powinien być 
wywieszony w widocznym miejscu w 
biurze przedsiębiorstwa (w przeciwnym 
razie można skorzystać z informacji 
telefonicznej pod numerem 12 lub z 
minitelu kod 11\ urzędem kompetent
nym będzie inspektorat pracy, miejsca

SPRAWY
Dobosz

4 W Polsce stacjonuje jeszcze 4200 
żołnierzy z armii byłego ZSSR. Do 
przejęcia pozostało 1166 obiektów, 20 
garnizonów i miejsc stacjonowania. 
Nadal nie zbilansowano strat ekologicz
nych po działaniach wojsk sowieckich 
na terytorium Polski. Ostatni żołnierze 
sowieccy wyjadą z naszego kraju do 
końca 1993 roku.

4 Jeżeli uda się znaleźć pieniądze i 
uzyskać odpowiednie decyzje rządowe, 
już w 2003 roku mogłaby ruszyć linia 
superszybkiej kolei z Berlina do 
Warszawy. Taka podróż wschodnim 
TGV trwałaby 3 godziny.

4 Porozumienie o przyjmowaniu 
przez Polskę nielegalnych emigrantów 
z Niemiec da naszemu krajowi 150 
min. marek. Pomoc ta ma na celu 
wyposażenie polskiego Urzędu ds. 
Uchodźców i stworzenie dla nich bazy 
materialnej.

siedziby firmy lub prowadzonej 
działalności). Aby spotkać się osobiście 
z inspektorem pracy warto wcześniej 
umówić się telefonicznie na określony 
dzień i godzinę. Można także wysłać 
Ust, opisując nieprawidłowości występu
jące w miejscu pracy. Jeżeli pracownik 
obawia się szykan za spowodowanie 
interwencji, inspektor pracy zobowią
zany jest zachować w tajemnicy jego 
nazwisko. Inspektor pracy umieszcza 
swoje spostrzeżenia w protokole 
mogącym dać początak sankcjom o 
charakterze administracyjnym lub 
karnym. Często, samo pojawienie się 
urzędnika inspekcji pracy, pozytywnie 
wpływa na późniejsze zachowanie 
patrona. Ponadto, stwierdzenia doko
nane przez inspektora, będą cennym 
dowodem, w ewentualnym procesie 
wytoczonym przed sądem pracy 
(Conseil des prud'hommes).
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Dokończenie ze str. 1

To Wałęsa wysunął wówczas kandydaturę 
skłóconego z OKP, T. Mazowieckiego na 
pierwszego niekomunistycznego premiera. 
To Wałęsa nie pozwolił środowisku 
lewicy zamienić OKP w hybrydalną 
partię polityczną z przywództwem 
środowisk lewicy. Wojna na górze, 
wyśmiewana np. na łamach Gazety 
Wyborczej doprowadziła w konsekwencji 
do ustanowienia normalnego systemu 
politycznego. To Wałęsa wreszcie 
przystępując do prezydenckich wyborów 
zapowiedział kurs na przyspieszenie 
reform, a rozbudzonych nadziei dotąd 
nie spełnił. I Wałęsa też wygrywając 
prezydencką bitwę odsunął na bok 
osoby, które pomagały mu to osiągnąć. 
Pytanie bez odpowiedzi to problem, czy 
te ostatnie działania były nieudolną 
chęcią stania się Prezydentem wszystkich 
Polaków, czy też grą personalną, 
uprawianą przez Wałęsę już w Solidarno
ści wygrywania słabszych przeciw 
silniejszemu. Może też dlatego Prezydent 
odrzucił lewą nogę, pomaszerował 
kawałek prawą, którą potem odciął i 
niebezpiecznie znów przełożył ciężar na 
lewą, ...której już nie było.

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której Lech Wałęsa nie posiada 
swojego zaplecza politycznego. Zwalczany 
przez prawicę (choćby wyciąganie sprawy 
teczki Wałęsy), ośmieszany przez lewicę 
może liczyć wg ankiety na około 7% 
elektoratu. Stąd też obietnice wielomilio
nowych bonów dla każdego, stąd też 
oparcie się na strukturach poziomych "S " 
tzw. Sieci, stąd też sojusze z ciągle silną 
postkomunistyczną partią chłopską. 

Dwa elementy gry, związane z osobą 
Prezydenta, wymagają krótkiego zatrzyma
nia. Pierwszy, to wyciągana niesłusznie 
dla pogrążenia jego kariery, sprawa 
oskarżeń o agenturalność. Sam Wałęsa 
w książce Drogi nadziei pisze o 
zdarzeniach po Grudniu 1970: I prawdą 
jest też, że z tego spotkania nie wyszedłem 
zupełnie czysty. Postawili warunek: podpis. I 
wtedy podpisałem. Tekst ten musiał być 
znany np. występującemu obecnie z 
oskarżeniami J. Kaczyńskiemu, który 
jednak dwa lata temu faktem tym się nie 
przejmowł. Druga sprawa, to personalne 
gry Wałęsy. Przejęcie się Wałęsy 
rozgrywkami personalnymi zauważył już 
Stefan Kisielewski, doskonały obserwator 
naszej sceny politycznej w swoim 
Abecadle. Gry te doprowadziły zapewne 
do tego, że obecnie w najbliższym 
środowisku Prezydenta widać osoby, 
których tam być nie powinno, a niektóre 
wypowiedzi np. rzecznika Bulwederu 
budzą zażenowanie.

Tyle dygresja. Spróbujmy opisać złą 
sytuację polityczną Lecha Wałęsy na 
scenie krajowej. Wspomnieliśmy już o 
braku szerszego zaplecza politycznego. 
Wyizolowaniu służy też, w większości 
antyprezydencka propaganda mass
mediów. Nowa sytuacja polityczna nie 
pozwala Prezydentowi używać swojego 
największego atutu - politycznej charyzmy, 
która przydatna w sytuacjach ekstremal
nych, okazuje się mało przydatna w 
codziennej nudzie życia politycznego. 
Popełnia też Lech Wałęsa błędy (choćby 
zachowanie w czasie moskiewskiego 
puczu), jego pełen ekspresji język, tak 
zrozumiały na wiecach, blednie na 
telewizyjnym ekranie czy w czasie 

urzędniczej akademii, niekiedy nawet 
zaczyna razić. Dochodzi do tego ciągle 
nie określony model krajowej demokracji i 
sporów kompetencyjnych pomiędzy 
rządem a Belwederem. To, co spowodo
wało upadek Jana Olszewskiego, położyło 
się już kilkakrotnie cieniem na stosunkach 
z Hanną Suchocką. Postawa Wałęsy w 
sporze z Olszewskim przekreśliła wiele 
obietnic z okresu prezydenckich wyborów, 
a np. wyważone wypowiedzi o Kaczyńskim 
podważyły obraz Prezydenta ponad 
konfliktami. Listę taką można by długo 
kontynuować.

O wiele lepsza jest pozycja Lecha 
Wałęsy na arenie międzynarodowej. 
Nadal pozostaje on jednym z najbardziej 
znanych w świecie Polaków, a jego 
nazwisko otwiera wiele drzwi (i często 
kieszeni). Tej roli Prezydenta dla kraju 
trudno przecenić. Symbolem zmian 
zachodzących w kraju pozostaje także 
dla wielomilionowej rzeszy Polonii.

Kimże jest więc naprawdę Lech Wałęsa? 
Jaką rolę jeszcze jako nieprzewidywalny 
polityk może odegrać? Czy uda mu się 
odbudować społeczne zaufanie dla 
własnej osoby i czy będzie jeszcze 
stymulatorem ewentualnych zmian i 
reform? Czy w przypadku kryzysu 
będzie mężem opatrznościowym? Czy 
posiada swój plan politycznej gry? Czy 
też może jego rola pozostaje jedynie 
przedłużeniem dziś już historycznego 
Autorytetu? Lech Wałęsa zadziwi 
zapewne jeszcze wielu (pozytywnie i 
negatywnie), a na powyższe pytania 
udzieli odpowiedzi czas.

Bogdan DOBOSZ

UST OJCA ŚWIĘTEGO DO KARMELU Z OŚWIĘCIMIA

Ojciec Święty przesłał na ręce bp 
Tadeusza Rakoczego list, skierowany do 
sióstr karmelitanek w Oświęcimiu. Oto 
pełny tekst listu:
"Drogie Siostry: ...Moim powołaniem jest 
miłość, o tak, znalazłam swe miejsce w 
Kościele. Kościół ma serce i to serce pała 
gorącą miłością. I oto miłość ukazała się 
jako istota mego powołania. W sercu 
Kościoła, mojej matki, ja będę miłością. 
Te słowa świętej Karmelitanki z Lisieux 
mówią o istocie powołania każdej z jej 
sióstr w Karmelu, każdej z Was. Aby być 
miłością w sercu Kościoła, przybyłyście 
kiedyś do Oświęcimia. Czy trzeba 
wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie 
miejscu winno bić serce Kościoła? Jak 
bardzo tutaj potrzebna jest ta miłość, 
jaką Chrystus do końca umiłował 
człowieka? Jak bardzo jest ona potrzebna 
tutaj, gdzie przez lata całe szalała 
nienawiść i pogarda dla człowieka, 

zbierając straszliwe żniwo zniszczenia i 
śmierci wśród należących do tylu 
narodów? Obecnie z woli Kościoła 
macie przenieść się na inne miejsce w 
tym samym Oświęcimiu. Pozostaje sprawą 
wolnego wyboru każdej z Was, czy 
zechce kontynuować życie karmelitańskie 
w dotychczasowej wspólnocie, czy też 
zechce wrócić do macierzystego klasztoru. 
Jest to zapewne też moment próby dla 
każdej.

Proszę Chrystusa Ukrzyżowanego i 
Zmartwychwstałego, aby dał poznać 
każdej z Was Jego wolę i szczegółowe 
powołanie na karmelitańskiej drodze 
życia. W dalszym ciągu bowiem Oświęcim 
i to wszystko, co się z nim łączy jako 
tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, 
pozostaje zadaniem Karmelu. Pozostaje 
tym zadaniem szczególnie to, co łączy 
się z obozem zagłady Auschwitz-Birke- 

nau w pamięci narodu, w pamięci synów 
i córek Izraela, a zarazem to, co łączy się 
w dziejach Polaków, w historii naszej 
Ojczyzny. W jaki sposób przyszłość 
będzie wyrastała z tej najboleśniejszej 
przeszłości - w znacznej mierze zależy 
od tego, czy u progu Oświęcimia będzie 
trwała ta miłość, która jest potężniejsza 
niż śmierć. Wam, Drogie Siostry, w 
sposób szczególny powierzona jest 
tajemnica tej odkupieńczej miłości - tej 
miłości, która zbawia świat. A jakże 
bardzo ten nasz współczesny świat - w 
50 lat po straszliwej wojnie, która 
między innymi wydała Oświęcim - jakże 
bardzo wciąż jest zagrożony nienawiścią!

Drogie Córki Karmelu. Przyjmijcie 
równocześnie to Gaudium Paschale, 
jakim żyje Kościół w czasie wielkanocnym. 
Przyjmijcie też błogosławieństwo w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię 
Jezusa Chrystusa, Który zwyciężył świat".

Jan Paweł II, papież 
Watykan, 2.IY.1993
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Rozważania o wspólnocie małżeńskiej (5)
Więź małżeńska

Małżeństwo to jedność dwu różnych indywidualności, dwu 
niepowtarzalnych osobowości, które decydują się dalsze życie 
przebyć razem. Wspólnota ta powinna realizować daną przez 
Boga (mówimy: wrodzoną) człowiekowi potrzebę więzi, 
bliskiego kontaktu, zaspokajać potrzeby samorealizacji, 
akceptacji, twórczości, dążenia do doskonałości i 
nieśmiertelności, posiadania i wychowania potomstwa.

Z reguły każdy wchodzący w związek małżeński pragnie dla 
siebie realizacji tych potrzeb, każdy chciałby uczynić swoje 
małżeństwo szczęśliwym i trwałym. Nie zakładamy przecież, 
że dążymy do tego, aby w ciągu najbliższych lat przeżyć 
koszmar kłótni, niezrozumienia, walki o każdą rację, każdy 
czyn lub przedmiot. Nie życzymy również sobie nawzajem 
udziału w licznych patologiach małżeństwa i rodziny, np. 
rozwodach, zdradach małżeńskich, alkoholizmie, narkomanii, 
samobójstwach, prostytucji, sztucznych poronieniach, 
schorzeniach psychiatrycznych. A jednak... Wszyscy dobrze 
wiemy, że dużo ludzi żyje z powyższymi problemami na 
codzień. Liczne i trudne do jednoznacznego nazwania są 
przyczyny różnorodnych podziałów w małżeństwie. Zastanówmy 
się więc dziś nad pozytywną stroną zagadnienia: co powinno 
łączyć mężczyznę i kobietę, pragnących jedności i szczęścia? 
Mówimy np.: Kowalscy są tak bardzo związani ze sobą, aż miło 
na nich patrzeć... Czym jest ta więź małżeńska? Co się na nią 
składa?

Jedną z podstawowych spraw, istotnych dla więzi małżeńskiej, 
wydaje się być zaakceptowanie współmałżonka jako:

- typu psychofizycznego męskiego lub kobiecego i związanego 
z nim stylu ubioru, sposobu bycia itp.,
- towarzysza życia, dzielącego troski i radości, darzącego 
uznaniem, podtrzymującgo, służącego radą i pomocą,
- osoby wykonującej zawód i biorącej udział w utrzymaniu 
domu,
- partnera seksualnego,
- ojca lub matki wspólnie posiadanych dzieci,
- gospodarza lub gospodyni domu,
- partnera w spędzaniu wolnego czasu i w życiu towarzyskim,
- osoby kształcącej się i rozwijającej.

Gdy małżonkowie akceptują siebie i darzą się uznaniem we 
wszystkich tych płaszczyznach, tworzą dobrą podstawę do 
rozwoju więzi niezależnie od długości lat przeżytych razem, 
gdyż w różnych okresach współżycia coraz to inne płaszczyzny 
są na pierwszym planie.

Więź małżeńska składa się z wielu nici. Niewątpliwie źródłem 
i fundamentem głębokiej jedności między mężczyzną i kobietą 
jest zawsze miłość, przyjęta i rozwijana jako dar i zadanie. Z 
nią w małżeństwie związane jest współżycie seksualne, które - 
jeśli jest przeżywane jako kontakt osobowy i wyraz wzajemnej 
miłości - staje się aktem coraz bardziej uszczęśliwiającym i 
pogłębiającym więź. Przy trosce o angażowanie całego siebie, 
by wejść w osobowość drugiej strony i doprowadzić do 
sojuszu dwu niepowtarzalnych osobowości, tworzy się 

związek duchowy o silnej wierności współmałżonkowi. Nie ma 
już w nim miejsca dla osoby trzeciej i jednocześnie 
zapewniona jest wyłączność seksualna. Współżycie seksualne 
jest zawsze aktem potencjalnie rodzicielskim - służy 
prokreacji. Dziecko ubogaca małżonków, jest źródłem 
radości, szczęścia i poczucia sensu życia, jest największym 
dobrem i wartością. Jest też przeważnie pozytywnym 
czynnikiem więzi między małżonkami. Gdy jest kochane przez 
oboje rodziców, wspólnie pielęgnowane, gdy każdy oczekuje z 
ufnością pomocy od partnera w tej dziedzinie i ją otrzymuje, 
gdy trud wychowania ponoszony jest z odpowiedzialnością - 
więź małżeńska zyskuje bardzo silny składnik (warto jednak 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo założenia, że dziecko 
uratuje rozpadające się małżeństwo). Pełnienie ról małżeńskich i 
rodzicielskich otwiera drogę do wspólnych doświadczeń, 
nakreślania nowych celów - to również ważna nić więzi. 
Niemały wpływ na jakość więzi mają też czynniki psycholo
giczne (w tym charakterologiczne) partnerów. Wszystkie 
wymienione dotychczas elementy kształtują tzw. naturalną 
więź wewnętrzną - najbardziej naczelną w związku dwojga 
ludzi.

Doniosłe znaczenie ma też więź religijno-moralna z 
czynnikami: religijnym, moralnym i kulturalnym. Religijność 
wcielona w życie i wspólnie przeżywana osłabia egoizm, 
agresywność, zarozumiałość, lenistwo - postawy niszczące 
więź małżeńską. Ułatwia zachowanie równowagi psychicznej 
w trudnych momentach, a dzięki odniesieniu do tego samego 
autorytetu moralnego i duchowego - osoby Jezusa Chrystusa - 
zapewnia jednolitość wizji życia, uznanie wspólnych norm 
moralnych i wartości.

Trzeba również zwrócić uwagę na inną grupę więzi, 
dostrzeganą często w życiu, aczkolwiek nie tak ważną, jak 
poprzednie - więź społeczno-kulturalną. Scalaniu małżeństwa 
może przecież służyć presja społeczna, podtrzymująca 
związek, wspólnota ekonomiczna małżonków, pełnione 
funkcje społeczne, dążenie do rozwoju intelektualnego czy 
wspódziałanie oparte na życzliwości i kulturze słowa. Zaś za 
szczególnie trwały składnik wszystkich rodzajów więzi można 
uznać przyjaźń.

To nawet pobieżne zestawienie nici, wiążących małżeństwo, 
ukazuje, jak wiele elementów można wykorzystać w dążeniu 
do communio personarum - jedności zaplanowanej już od 
początku przez Stwórcę. Efekt zależy przede wszystkim od 
samych małżonków, od zrozumienia zagadnienia, ich 
pragnień, mądrości i dojrzałości psychicznej. Nie powinniśmy 
jednak zapominać, że ostateczne zwycięstwo nad brakami i 
ułomnościami więzi małżeńskiej jest w Bogu, a dokonuje się 
m.in. wtedy, gdy - zdaniem Michela Quoista - w zupełnej 
szczerości, przezroczystości dla siebie, stajemy przed Nim - 
Dawcą Miłości - jak dwie ręce złożone do modlitwy.

Anna SZMAROWSKA
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Polskie zabytki kultury
na liście światowego dziedzictwa UNESCO (2)

- WARSZAWA - STARE MIASTO ■
Warszawa została stolicą Polski od czasu, gdy król Zygmunt 
III Waza przeniósł siedzibę królewską w latach 1596-1609. 
Miasto było politycznym i kulturalnym centrum Polski w XVII 
i XVIII wiekach. Jako stolicę wymieniono Warszawę po raz 
pierwszy dopiero w Konstytucji 3 Maja (1791). Stolica była 
miejscem koronacji dwóch królów: Stanisława Leszczyńskiego i 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z końcem wieku XVIII 
Warszawa pozostała stolicą narodu walczącego o wolność i 
demokrację, pomimo utraty państwowej niezależności. Od 
czasu insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku miasto 
nabrało wręcz charakteru symbolu.

Historię XIX i XX stulecia wyznaczają powstania narodowe: 
listopadowe 1830-31 i styczniowe 1863-64, oraz obrona przed 
inwazją sowiecką 1920, jak również walka z najazdem 
hitlerowskim w 1939 roku. Podczas okupacji miasto dało 
świadectwo najwyższego heroizmu i było w 85. procentach 
zniszczone. W czasie II wojny światowej zginęło 850 000 
mieszkańców Warszawy. 12% substancji urbanistycznej 
miasta zostało zburzone w 1939 roku z powodu barbarzyńskich 
ataków Luftwaffe i Wermahtu, dalsze 15% zrujnowano po 
klęsce powstania w gettcie żydowskim w 1943 r., aż 30% w 
okresie powstania warszawskiego (1944). Reszta stała się 
ruiną wskutek rozkazu Hitlera. 90% Starego Miasta w 
Warszawie z Zamkiem Królewskim i Katedrą św. Jana zostało 
unicestwione przez hitlerowców.

Dzięki wysiłkowi całego narodu odbudowano jednak 
warszawską Starówkę z murami miejskimi. Rynek Starego 
Miasta odbudowano w 1953 r., pozostałe fragmenty Starówki 
w 1959 r. Zamek Królewski, głównie z powodów politycznych 
otwarto ponownie dopiero w 1980 r. Jego wnętrza 
zrekonstruowano z mistrzowską precyzją w latach 80., co 
pozwoliło na ponowne wkomponowanie około 10 000. 
zachowanych oryginalnych detali architektonicznych. Stąd 
rekonstrukcje Starego Miasta i Zamku Królewskiego były 
osiągnięciem na skalę światową. Z tego względu w 1980 roku 
Stare Miasto wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kultury 
UNESCO.

Wracając do historii należy stwierdzić, że rozwój obecnego 
kompleksu Starego Miasta rozpoczął się około 1300 roku. 
Dokumenty z procesu papieskiego między królem Polski 
Kazimierzem Wielkim i Zakonem Krzyżackim, przekazywane 
w kościele św. Jana, zawierają informację o istnieniu miasta 
otoczonego murami, z rynkiem, dwoma kościołami, szkołą 
parafialną i władzami miejskimi. W 1413 roku książę Janusz I 
Starszy wydał przywilej władzom miejskim udzielający prawa 
samodzielnej jurysdykcji w sprawach karnych i cywilnych. 
Wewnętrzny krąg murów miejskich wzniesiono wokół Starego 
Miasta i Zamku w XV wieku. Te formacje fortyfikacji uzupeł
niono Barbakanem, zbudowanym w połowie tego wieku. Mury 
miejskie częściowo zniszczono podczas najazdów szwedzkich 
w latach 1656 i 1704. W okresie 1936-39 część murów z dolną 
partią Barbakanu wraz z mostem zrekonstruowano pod 
auspicjami Jana Zachwatowicza. Po wojnie, w latach 1953-56 
odbudowano Barbakan i tzw. Prochownię, natomiast w latach 
1958-63 odkrywano i konserwowano mury w pobliżu Placu 
Zamkowego, wzdłuż ulicy Podwale.

Stare Miasto to także budowle sakralne, są tam trzy kościoły. 
Najstarszy i największy z nich to Katedra pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela - miejsce zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja. 
Niemcy zbombardowali ją w 1939 r., następnie spalili w 1944 
r. Katedrę odbudowano w latach 1947-56 w oryginalnej 
formie gotyckiej z XIV wieku.

Stare Miasto w Warszawie stanowi niepowtarzalny 
architektoniczny kompleks zajmujący obszar nie większy niż 4 
hektary. Kompleks ten jest unikatem, z racji jego historycznej 
i artystycznej wartości i niewiarygodnej wręcz akcji 
rekonstrukcji po całkowitym wojennym zniszczeniu. Naturalny 
splendor historyczny i artystyczny Warszawy nadał stolicy 
miano Miasta niezwyciężonego, którego symbolem jest Nike.

Dariusz DŁUGOSZ

WARSZAWA FOT. SŁFREDRO-BONIECKI
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ZE ŚWIATA TOLERANCJA

□ Konferencją ostatniej szansy na 
pokój w byłej Jugosławii nazywają 
obserwatorzy spotkanie zwaśnionych 
stron i zachodnich mediatorów w stolicy 
Grecji - Atenach.

□ 1 maja, ostatni socjalistyczny premier 
Francji, Pierre Beregovoy, popełnił 
samobójstwo. Przyczyny desperackiej 
decyzji są badane przez specjalną 
komisję śledczą.

□ Obchody 1 Maja w Moskwie 
zakończyły się starciami demonstrantów 
z milicją. Władze stolicy Rosji wydały 
zakaz organizowania pochodów.

□ Praga zaakceptowała otwarcie 3 
nowych przejść granicznych z Polską. 
Zostaną one otwarte w woj. wałbrzyskim.

□ Rumuński prokurator generalny 
zabronił rozpowszechniania w tym kraju 
książki Mein Kampf Adolfa Hitlera

□ Koncern Forda otwiera biuro 
sprzedaży swoich samochodów w 
największych miastach Chin

□ W Bawarii powołano dwa mieszane 
amerykańsko-niemieckie korpusy wojsko
we. Mają one być zaczątkiem nowej 
struktury NATO.

□ Brazylijczycy odrzucili, w ogólnokra
jowym referendum, ideę przywrócenia 
monarchii. Pomysł restauracji powstał 
po aferach korupcyjnych z udziałem 
prezydenta

□ Marzenia o Ameryce. Polacy, 
podobnie jak w ubiegłym roku, stanowią 
najliczniejszą grupę biorących udział w 
tzw.loterii wizowej do USA. W 1992 
roku 20 tys. naszych rodaków wylosowało 
emigrację za Ocean. Wyniki tegoroczne 
w lipcu br.

W programie Świat bez granic, który 
przygotowuję i prowadzę dla warszaws
kiej telewizji publicznej, udział biorą 
korespondenci zagraniczni akredytowani 
w Polsce. W dużej mierze to oni 
kształtują zagranicą opinię o naszym 
kraju. Ich głos dociera do USA, Francji, 
Niemiec, Izraela. Ostatni program był 
poświęcony stosunkowi Polaków do 
cudzoziemców. W Europie, tak wschod
niej jak i zachodniej jesteśmy świadkami 
renesansu ksenofobii. Jest to choroba 
stara jak sama ludzkość, jak wiadomo 
zrodziła się z konfliktu między ludami 
wędrownymi i osiadłymi. Ci ostatni 
zazdrośnie bronią swego terytorium. 
Najczęściej, dramatycznie w konflikty 
popadają emigranci. Upływa wiele lat 
zanim dochodzi do asymilacji i normalno
ści. Niechęć do obcych rośnie w miarę 
napływu cudzoziemców. Przykładem są 
nie tylko Niemcy. Jak jest w Polsce?

Ciekawa w tym względzie jest opinia na 
ten temat zagranicznych dziennikarzy. 
Otóż dość jednomyślnie uważają oni, że 
Polaków cechuje daleko idąca tolerancja 
wobec obcych, wobec przybyszów. A są 
to, dla porządku dodajmy przybysze ze 
Wschodu, Rosjanie i Ukraińcy, ludność 
wobec której Polacy nie mają podstaw 
do szczególnej gościnności. Fala 
turystyczno-handlowa ze Wschodu jest 
coraz większa, bywa dokuczliwa, każdego 
dnia dochodzi do spięć, napadów, 
kradzieży. Mimo to nie można mówić o 
wrogości wobec cudzoziemców. Jeden z 
zachodnich korespodentów odnotował 
natomiast inne zjawisko. Stwierdził 
mianowicie, że co prawda Polacy 
odnoszą się do przybyszów z sympatią, 
to jednak są niechętni wobec mniejszości 
narodowych, wobec tych, z którymi 
współżyją od lat. Spostrzeżenie to nie 
jest odosobnione. Ale ksenofobia w tej 
skali, w jakiej występuje w innych 
krajach jest Polakom obca. Z całą mocą 
fakt ten podkreślił dziennikarz z 
Izraela, który oskarżenia o istnieniu w 
dzisiejszej Polsce antysemityzmu uznał 
za śmieszne. To prawda, że na murach 
pojawiają się napisy antyżydowskie. Nie 
można ich bagatelizować. Nie wolno 
jednak wyciągać wniosków ogólnych - 
powiedział Edward Etler, korespondent 
prasy i telewizji z Tel-Awiwu.

Przyznam szczerze, że jestem bardziej 
krytyczny. W wielu zachowaniach 
dostrzegam nuty niepokojące. Myślę 
przede wszystkim o braku tolerancji 
wobec poglądów drugiego człowieka. 

Pewien historyk zauważył, że po 
komuniźmie pojawiła się w Europie 
piękna normalność. Ludzie nie potrze
bują już obietnic wyzwolenia, gdyż mają 
wolność, gdyż są wolni. Ale postkomu
nistyczna wolność ma kilka twarzy. 
Wolny świat, ten w każdym razie, który 
narodził się w Polsce, zaczyna wymykać 
się spod kontroli. Pojawiły się sprzeczno
ści. Byt i historia mają swoje niespodzian
ki. Swoje własne kręte ścieżki. Głowę 
podniosły demony. Jednym z nich jest 
wzajemna wrogość. Nie Polaka wobec 
obcego, lecz Polaka wobec drugiego 
Polaka.

Jest czymś szokującym nasilenie się w 
Polsce akcji antykatolickich, antyko
ścielnych. W ostatnich tygodniach przys
tąpiono do ataku na Krzyż i naukę 
religii w szkołach. Zjawisko zdumiewa
jące o tyle, że ma miejsce w Polsce 
wolnej, niekomunistycznej.

Można na sprawę spojrzeć dwojako. 
Można dostrzec dość precyzyjnie 
przygotowaną propagandę środowisk 
lewicowo-ateistyczno-postkomunistycz- 
nych, które walczą z wszystkimi i 
wszystkim, co zagraża ich stanowi 
posiadania.

Chcieliby oni wszelkie relikty totalitarnej 
przeszłości utrzymać jak najdłużej w 
niezmienionej postaci. Jest jednak inny 
aspekt - fałszywe, moim zdaniem, 
pojmowanie wolności. Wolność to 
prawo do własnego zdania, to oczywiste. 
Ale wolność to przede wszystkim 
tolerancja. Tolerancja wobec wierzących i 
niewierzących. W kraju katolickim 
odmawianie prawa do Krzyża i nauki 
religii w szkołach jest nazbyt czytelnym 
przykładem braku tolerancji.

Towarzyszy temu personalny atak na 
Prymasa Polski. Nie brak niechętnych 
publikacji i wypowiedzi na temat Ojca 
Świętego. Wszystko to dowodzi jednego 
- spuścizna minionych lat jest przerażają
ca. Nie wystarczy zmienić ustrój. Świat i 
życie to nie maszyna. Nie można 
zbudować wolności i demokracji według 
jakiegoś technicznego projektu. Tu 
trzeba do wolności dojrzeć. Choroba 
totalitaryzmu kosztować nas będzie 
jeszcze bardzo wiele. Wyjść z niej 
można drogą pracy nad samym sobą. 
Bez Boga i wskazań Kościoła może to 
być praca syzyfowa.

Jerzy KLECHTA
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Kronika polonijna
Redaguje Zbigniew A. Judycki

■ FRANCJA
Twórcą słynnej statuy Matki Boskiej w 
Grocie w Lourdes był Polak Józef Hugo 
Fabisch. Urodził się 19.03.1812 r. w Aix- 
en-Provence, a zmarł w Lyonie 19.03.1886 
r. Był synem Karola Fabischa, emigranta, 
urodzonego w Andrychowie koło 
Wadowic w 1759 r. W roku 1843 
wystawił w Lyonie swoją pierwszą 
rzeźbę Magnificat - postać Matki 
Boskiej, wykonaną w marmurze, a 
przeznaczoną dla kościoła w Demi
Lune (przedmieście Lyonu). W roku 
1857 powołano go do Akademii, a w 
1861 otrzymał w Salonie Paryskim złoty 
medal za Rebekę. Dwa lata pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych. 
Był Kawalerem Orderu Grzegorza 
Wielkiego. W 1864 r. ukończył rzeźbę 
Matki Boskiej w Lourdes. ■

■ USA
Rada Miejska Nowego Jorku uhonoro
wała redaktora naczelnego Nowego 

Dziennika - Bolesława Wierzbiańskiego 
wyróżnieniem przyznawanym wybitnym 
przedstawicielom grup etnicznych, za 
zasługi dla wielonarodowej społeczno
ści miasta.
■ ROSJA
Z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska została 
przekazana środowisku polskiemu St. 
Petersburga, znana już mieszkańcom 
Poznania i Budapesztu, wystawa 
poświęcona wydarzeniom 1956 roku. 
Ekspozycja Poznań - Budapeszt 56 
dokumentuje bunt mieszkańców Poznania 
i przebieg Rewolucji Węgierskiej oraz 
uświadamia znaczenie tych wydarzeń 
dla obalenia władzy komunistycznej. W 
uroczystym otwarciu wystawy udział 
wzięli: ambasadorzy Węgier w Moskwie 
- G.Namoviszky i w Warszawie Akos 
Engelmayer (uczestnik powstania wę
gierskiego), konsul generalny RP- 
Zdzisław Nowicki, prezydent Poznania 

W. Kaczmarek, oraz przedstawiciele 
władz nadnewskiej metropolii, prasy, 
środowisk naukowych i Polonii z 
Petersburga.(Biuletyn SWP)
■ LITWA
W Wilnie powołano i zarejestrowano 
Polską Frakcję w Sejmie Litwy. Frakcję 
utworzyli posłowie - przedstawiciele 
Związku Polaków na Litwie. Przewodni
czącym został Ryszard Maciejkoniec.
■ POLSKA
Towarzystwo Poczty Podziemnej (ul.Du- 
nikowskiego 8, Warszawa) ogłosiło 
konkurs na winietę biuletynu Towa
rzystwa Filatelista Podziemny oraz na 
znak firmowy. W konkursie może wziąć 
udział każdy. Warunkiem jest nadesłanie 
pod adresem Towarzystwa projektu.

POLSKA

PORADY - PORADY - PORADY - PORADY - PORADY - PORADY

Przeczytałem list pani Katarzyny w 
"Glosie Katolickim" i odżyło we mnie, to 
wszystko, co przeżyłem kilka lat temu, i 
co do dziś ciąży na moim sumieniu. Z 
powodu zazdrości straciłem wszystko co 
w życiu najważniejsze: żonę, wielką 
miłość, dziecko. Zniszczyłem swoje 
małżeństwo. Dziś jestem sam. Moja żona 
to bardzo piękna i mądra kobieta. W 
towarzystwie przyciągała wzrok mężczyzn, 
co doprowadzało mnie do szału. Każde 
spotkanie towarzyskie kończyło się 
awanturą, stawałem się agresywny i 
bezwzględny, publicznie wyzywałem żonę, 
w każdym mężczyźnie widziałem rywala. 
Każdy męski głos w słuchawce telefonicznej 
budził moje podejrzenia, szczególnie 
pomyłki - myślałem wtedy: "sprawdza czy 
jestem w domu". Rozmowy z żoną zaczęły 
ograniczać się do awantur i posądzeń. W 
końcu nie wytrzymała i rzeczywiście 
znalazła sobie innego, do czego się 
przyznała. Błagałem, by wróciła do mnie 
- wróciła, ale ja wkrótce znów szalałem z 
nieuzasadnionej, jak dziś oceniam, 
zazdrości. Zazdrość zupełnie mnie ogłupiła. 
Po kolejnej awanturze żona odeszła 
razem z córką. Zostałem sam. Wiem, że z 
własnej winy, z egoizmu i głupoty. Piszę, 
żeby podzielić się z tymi, których miotają 
takie uczucia, żeby się w porę opamiętali, 

zanim nie stracą wszystkiego, co dla nich 
najważniejsze na świecie.

Józef K.
* * *

Skąd bierze się zazdrość, która niszczy 
wzajemne zaufanie, wprowadza atmosferę 
podejrzeń, konfliktów? Zazdrość to 
pozory istnienia uczucia, a nie uczucie. 
Dojrzała miłość nie potrzebuje zazdrości. 
Gdzie szukać źródeł zazdrości? Można 
sięgnąć do dzieciństwa, kiedy potrzeba 
miłości i bycia zauważanym przez 
otoczenie jest podstawą kształtowania 
się osobowości dziecka. Dzieci, które 
nie były kochane lub musiały walczyć o 
uczucia rodziców z rodzeństwem - 
dojrzewają w przekonaniu, że akceptację i 
miłość można łatwo utracić. W życiu 
dorosłym lęk ten przenosi się na 
partnera, powodując nieustanny niepokój. 
Inny powód zazdrości, to niskie poczucie 
własnej wartości, to brak wiary w to, że 
mogę być naprawdę kochanym. Jeżeli 
nie można mnie kochać - tu następuje 
lista kompleksów - to zapewnienie o 
miłości jest zwykłym oszustwem. Trzeba 
tylko znaleźć powody, aby to uzasadnić 
i rozpoczyna się śledztwo. Nie pomogą 
żadne przekonywania o wierności.

Często spotykanym powodem zazdrości 
bywa nadużywanie alkoholu. Osoby 
owładnięte nałogiem czują się winne, 
mało wartościowe. Ich zazdrość jest 
objawem niepewności własnej pozycji w 
związku. Nie można leczyć ich zazdrości, 
bez leczenia przyczyny, czyli nałogu.

Leczenie zazdrości trzeba zacząć od 
zmiany, czasami bardzo głęboko zakorze
nionego, przeświadczenia na własny 
temat. Zazdrość bowiem jest objawem 
niedojrzałości, pozostałością dziecięcego 
sposobu reagowania na świat. W życiu 
dorosłym ma silny związek z lękiem i 
niskim poczuciem własnej wartości, 
niezrozumieniem istoty partnerskiego 
związku. Jest uciążliwe nie tylko dla 
osoby podejrzewanej, ale przede 
wszystkim staje się koszmarem dla 
człowieka, który jest dręczony wyimagino
wanymi domysłami.

Wymaga to systematycznego leczenia, 
aby odbudować adekwatne przekonania 
na własny temat, wymaga także nauczenia 
się akceptacji dla niezależności partnera.

Maria Teresa LUI
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PARYŻ
Z PIWNICY DO PARYŻA

Oczywiście z Piwnicy na Rynku Starówki 
Warszawskiej, gdzie, pod 19. pani 
Wanda Warska, stosownie do nastroju 
wieczoru, wiesza na ścianach wybrane 
obrazy i śpiewa, przy akompaniamencie 
p. Andrzeja Kurylewicza, kompozytora i 
pianisty. Piwnica istnieje już od 1967 r. i 
spełnia rolę ośrodka skupiającego 
młodzież artystyczną, którą Państwo 
domu gromadzą wokół siebie. Co to 
spowodowało? - To nas łączy z Andrzejem, 
ze ani on ani ja, nie chcieliśmy poza 
krajem robić tego co robimy. Trzeba być 
na miejscu!

J. Dąbrowska: - Ostatnio byli Państwo w 
Paryżu z wystawą i koncertem?

W. Warska: - Przyjęłam zaproszenie 
francuskiej firmy THESIS na nagranie 
płyty. W Polsce nagrywaliśmy płyty w 
bardzo małych nakładach np. płyta z 
utworami Jana Kochanowskiego ukazała 
się w nakładzie 3 000 sztuk. Jest w ogóle 
nie do dostania, a ja sama nawet nie 
mam egzemplarza autorskiego. I nie 
można jej wznowić, bo ludzie myślący 
handlowo i z tej strony podchodzący do 
kultury, jeszcze do nas nie trafili. Nie 
przeczuwają oni, że takie płyty mogą im 
powiększyć kasę.

J. D. - W Polsce obecnie, rynek kulturalny 
jest raczej slaby.

W. W. - Zawsze mnie martwi zjawisko, 
które obserwuję wszędzie, gdziekolwiek 
jestem: my, Polacy, nie potrafimy cieszyć 
się czyimś talentem czy powodzeniem, 
nie umiemy się wzajemnie wspierać i być 
solidarni. Nie jesteśmy własnymi ambasa
dorami - w dziedzinie kultury! Stąd 
nasza kultura nie jest należycie pokazy
wana i znana! Liczę jedynie na to, 
obserwując młodzież, że ona będzie to 
umiała robić. Francuzi, którzy nas tu 
zaprosili, byli z nami i gdziekolwiek się 
znaleźliśmy, przedstawiali nas jako, 
polskich artystów i śpiewaków, informując 
otoczenie o tym co robimy.

J. D. - Czy zechce Pani opowiedzieć mi o 
swojej wystawie, o zaprezentowanych tam 
pracach, o ich specyfice?

W. W. - Była ona związana tematycznie z 
moim Wieczorem Piosenki: Kwartet 
Smyczkowy i Śpiewaczki, towarzyszące 
mi zwykle przy występach i wyjazdach, 
czy Pejzaż - powstał właściwie z faktury 
samej deski, tylko lekko uzupełnionej 
kolorem. Statyści, to wspomnienie z 
koncertu w Krakowie, na którym był 
Charles Aznavour - napisał do mnie 
potem piękny list, w 1964 r. Na odwrocie 
obrazu moja odpowiedź.

Drewno jest tak piękną 'i niedocenioną 
materią! Posiada tak wiele różnych 
charakterów: lipowe niepodobne jest do 
wiązowego, do kasztanowego, dębowego, 
czy jesionowego. Staram się to ukazać i 
dlatego nie zamalowuję całej powierzchni, 
starając się wydobyć piękno słoi. 
Dobieram strojne, rzeźbione i złocone 
ramy jako wynagrodzenie porzuconej 
desce jej losu. Drzewo jest naszym 
przyjacielem - to rosnące i to ścinane. I 
to ginące od zatrucia chemicznego czy 
kwaśnego deszczu.

J. D. - Gdzie Pani wystawiała najwięcej?

W. W. - W Niemczech, we Fryzji, 
ponieważ tam, w Wilhelmshafen, miałam 
bardzo wiele wystaw i nawiązałam trwałe 
przyjaźnie. Byliśmy tam, cała rodzina, na 
rocznym stypendium, ale wytrzymaliśmy 
tylko 4 miesiące - w 1984 r. po śmierci 
Ks. Popiełuszki, w listopadzie, wróciliśmy 
do Warszawy - ku zdumieniu niemieckiego 
miasteczka, gdzie mieliśmy przebywać 
do czerwca 1985.

Jest dla malarza rzeczą bardzo cenną, 
inspirującą, mieć często wystawy w tym 
samym miejscu: malarstwo jego zaczyna 
funkcjonować jakoś w życiu miasta, 

wytwarzają się rodzinne stosunki, ludzie 
przychodzą i dokupują jeszcze obraz do 
własnego domu. Tam powstała np. seria 
Portretów.

J. D. - Czy była to Pani pierwsza wizyta w 
Paryżu?

W. W. - Tak, po 1989 r. Co do Niemiec, 
to trzeba odczekać, aż się uspokoi 
sytuacja. Można być obrzuconym 
kamieniami. Przylecieliśmy samolotem. 
Chociaż we wrześniu 1992, miałam 
wystawę we Francji w Saint-Jacques, 
pięknym klasztorze w okolicy Bordeaux, 
w sali poety Goulbeneza, trochę 
zapomnianego. Ludzie mi o nim 
opowiadali i przynosili jego książki.

J. D. - Sztuka Pani jest, w przeciwieństwie 
do malarstwa ikonowego, bardzo stonowa
na. Świat barw danego artysty jest rzeczą 
bardzo ważną, wyraża nastrój lub stosunek 
do ludzkiego istnienia.

W. W. - Oczywiście, kolor wyraża moją 
myśl. Wolałabym o tym nie mówić. 
Każdy zwiedzając wystawę, może sam to 
odkryć. Mnie wystarczy, że maluję moje 
myśli.

J. D. - Może parę słów o technice?

W. W. - Maluję tylko farbami olejnymi, 
bardzo dobrymi. Deski muszą być stare, 
bardzo dobrze wysuszone, i zgruntowane 
starannie. Robię to na starą modłę, wg. 
recepty zamierzchłych czasów, sama je 
przyrządzając. Nie używam gotowych 
gruntów. Nie lubiłam też nigdy farb 
akrylowych, za którymi przez pewien 
czas malarze szaleli. A teraz okazuje się, 
że one po prostu schodzą z obrazu i 
stanowi to dziś bardzo poważny, światowy 
problem konserwacji.

Ja muszę czuć pokost i olej - wiedząc, że 
to konserwuje drewno. Potem przychodzi 
farba olejna, nakładana tak by pozostawić 
widoczne partie deski wchodzące w 
skład kompozycji.

Obrazy W. Warskiej są subtelnym 
połączeniem drewna i koloru. Półprzej- 
rzysta biel, szary błękit, ciemna czerwień, 
czerń, cielisty kolor twarzy. Rzadki 
przypadek sztuki, w której artysta 
poddaje się materiałowi, na którym 
tworzy, zamiast nad nim panować! A 
może jest to właśnie najsubtelniejsza 
forma panowania nad materiałem?

Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
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DZIEŃ PIEŚNI I POEZJI

To coroczne spotkanie dzieci z katechizmu I Krucjaty, diecezji Lille, Arras I 
Cambral, czyli północnego dekanatu Polskiej Misji Katolickiej. Tegoroczne 
odbyło się 21 marca, w kościele Millenium w Lens. Temat - Papież Jan Paweł II. 
Dla przypomnienia w 1990 r. dzień ten pt.Maryja w Kościele, zorganizowany był 
w Montlgny-en-Ostre\atnt. W 1991 r. Eucharystia w Dourges; a rok temu w 1992 
w Bruay pt. Biblia. Zbliżające się 15-lecle Pontyfikatu Jana Pawła II (16.10.93) 
było decydującym motywem, aby tegoroczne spotkanie dzieci recytujących 
wiersze, poematy I śpiewających pleśni, było poświęcone naszemu Rodakowi 
z Wadowic I Krakowa - Księdzu Karolowi Wojtyle - papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Kościół Millenium wypełnił się po brzegl.Jak łódź z rybami po cudownym 
połowie na Jeziorze Galilejskim. Dzieci przyjechały z ośmiu parafii. Aż 148 
dzieci występowało przed pięknie udekorowanym ołtarzem w kościele. 
Wszystkie parafie przygotowały się bardzo dobrze. Były to parafie: Roubalx, 
Bruay, Noeux, les Mlnes, Calonne-Marles, Dourges, Mertcourt, Lens, 
Dunkerque. Po wspaniałym 3-godzlnnym spotkaniu wszyscy zostali podjęci 
poczęstunkiem w salce parafialnej. Do spotkania za rok! Temat ustalimy 
podczas Walnego Zjazdu Krucjaty Eucharystycznej 18.05.93, w Lens. Czeka 
nas Dzień Dziatwy - 2.06 w Vaudrlcourt I pielgrzymka do Rzymu organizowana 
przez Polskie Zjednoczenie Katolickie.
Bóg zapłać Zarządowi Krucjaty Eucharystycznej za poświęcenie sprawom 
Bożym l Polsce. ks.Józef Wąchała SChr.

Mondeville
Polonia z Normandii spotkała się w niedzielne popołudnie 25 
kwietnia przy tradycyjnym święconym. Podzielono się jajkiem 
składając sobie najlepsze życzenia. Była kawa i jak zwykle, 
znakomite polskie ciasta.
Spotkanie uświetnił duet Arkadiusz Adamiec i Eugeniusz 
Adamowski, który śpiewał i przygrywał do tańca. Przedsta
wiciele wszystkich pokoleń Polonii śpiewali, tańczyli, bawili 
się wspólnie na tym wielkanocnym spotkaniu, które zorganizo
wała rada parafialna w Mondeville i stowarzyszenie Racine. 
Słowa uznania.

F. Ćwiek

Komunikat
Zarząd Związku Bractw Różańcowych we Francji i Ks. 
Dyrektor Kazimierz Kuczaj, serdecznie zapraszają 
wszystkie Bractwa o wysłanie Delegatek i Szanownych 
Gości na Walny Zjazd, który odbędzie się we wtorek 8 
czerwca 1993 r. w Lens. Msza Sw. o godz. 10.00 w 
kościele Millenium. Po Mszy św. dalszy ciąg w sali 
parafialnej (obok kościoła). Prosimy wysyłać kwestiona
riusze na adres:

Wanda Konieczna
195, Rue de Dunkerque

62220 Carvin
Zarząd Związku 

i Ks. Dyrektor K Kuczaj

ŚWIAT NALEŻY DO WAS
Jme bon calcul.

ZNIZKI NA BILETY LOTNICZE

PARY? ■ WARSZAWA • PARY?

1 860 F*

B.I.G.T.

BILETY KOLEJOWE ZE ZNIZKĄ, TYLKO DLA 
POLAKÓW, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI I NA 
WSZYSTKIE LINIE KOLEJOWE DO POLSKI.

B.I.J.

BILETY KOLEJOWE ZE ZNIZKĄ, TYLKO DLA 
MŁODZĘEZY PONIŻEJ - 26 LAT.

Jesteśmy do waszej dyspozycji, bjdziecie mile 

widziani w naszych agencjach WASTEELS

B.S.E.
BILETY KOLEJOWE ZE ZNIZKĄ, DLA 
UCZNIÓW-LICEALISTÓW ORAZ 
STUDENTÓW PONIŻEJ - 26 LAT

DODATKOWE, KORZYŚCI
W NASZYCH AGENCJACH MOŻECIE NABYĆ 
BILETY NA WSZYSTKIE LINIE KOLEJOWE ZE 
ZNIHKAMI UDZIELANYMI PRZEZ WASTEELS. 
WASTEELS RÓWNIEŻ PROPONUJE POLRAIL- 
PASS KARTĘ DAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ 
ZWIEDZENIA POLSKI W CIĄGU 8,15,21, DNI.

75002 Paris
5, rue de la Banque
75005Paris
113, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
8, Boulevard de IHópita.i
75006 Paris
6, rue Monsieur le Prince
75009 Paris
12, rue La Fayette
75011 Paris
91, Boulevard Voltaire
75012 Paris
2, rue Michel Chasles
75012 Paris
3, rue Abel '
75012 Paris
193 à 197, rue de Bercy 
75016 Paris
6, chaussée de la Muette
75016 Paris
58, rue de la Pompe
75017 Paris
150, avenue de Wagram
75018 Paris
3,rue Poulet

PRZEJAZDY AUTOBUSEM

BILETY W OBYDWIE STRONY

od 790 F*
16 maja 1993

WYNAJEM SAMOCHODÓW

PO PRZYBYCIU DO POLSKI MOŻECIE 
WYNAJAĆ SAMOCHÓD PRZEZ AGENCJE 
WASTEELS, PŁACICIE WE FRANCJI, A 
SAMOCHÓD DOSTAJECIE DO DYSPOZYCJI 
NA MIEJSCU, BEZ LIMITU KILOMETRAZU.

* ZASTRZEGA SIE MOUwOĆ
ZMIAN CEN 01-02-93

75020 Paris
146, boulevard Mśnilmontant 
78000 Versailles
4 bis, rue de la Paroisse
78500 Sartrouville
88, avenue Jean Jaurśs 
92000 Nanterre
Univers. Paris X - Bàt E - sortie RER 
93190 Livry-Gargan
17, boulevard de la Republique 
93200 Saint Denis 
5, place Victor-Hugo 
93200 Saint Denis 
15. place Victor Hugo 
93700 Drancy
68, av. Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
21, Avenue Paul-Vaillant-Couturier 
94500 Champigny sur Marne 
38, av. Jean Jaurès

Imprimé par les Voyages

(1) 42 61 53 21

(1) 43 26 25 25

(1) 43 36 90 36

(1) 43 25 58 35

(1 ) 42 47 09 77

(1) 49 29 99 27

(1) 43 43 46 10

(1) 43 45 85 12

(1) 40 04 67 51

(1) 42 24 07 93

(1) 45 04 71 54

(1) 42 27 29 91

(1) 42 57 69 56

(1) 43 58 57 87

(1) 39 50 29 30

(1) 39 57 40 00

(1 ) 47 24 24 06

(1 ) 43 02 66 11

(1) 48 20 58 39

(1) 42 43 84 73

(1) 48 95 92 92

(1) 46 80 84 75

(1)47 06 19 75
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OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE - OGŁOSZENIA DROBNE

Podróże do Polski Lekcje

* AWEX. Najtańsza przejazdy autokarem marki Satra do Poznania, Łodzi, 
Klalc, Sandomierza, Lublina. Cena 390F; A.H. 690F. Informacja, rezerwacja 
codziennie (8.00-22.00). Paryż, tal. 60.11.87.24. Zapraszamy!

* AMIGO - TOURIST - w niedzielę przejazdy autokarem do: Wrocławia, 
Opola, Katowic, Krakowa. Cena 370F; AR - 650F. Inf. I rez. Paryż tel.: 
60.11.87.24 lub 43.88.06.98 codziennie (8.00-22.00). Zapraszamy!

* AWEX AGROKOMPLEKS w niedziele, środy, piątki do Lublina, Kraśnika, 
Stalowej Woli, Tarnobrzega, Sandomierza. W niedziele do Poznania, Łodzi, 
Piotrkowa, Kielc. W środy do Wrocławia, Opola, Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa. 
W piątki do Wrocławia, Piotrkowa, Radomia, Puław, Rzeszowa. Tel. 
43.38.67.29.

* NOCNA PODRÓŻ. Przejazdy autokarami (z WC): Wrocław, Opole, Gliwice, 
Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów. Wyjazdy w każdą sobotę. Informacja, 
rezerwacja codziennie 9.00 - 18.00: tel. Paryż 44.73.01.10. I 43.41.77.30.

* BUS - und TOURISTIKSERVICE. Ekspresowe przejazdy w niedzielę do: 
Gdańska, Gdyni, Słupska, Koszalina, Szczecina, Elbląga, Malborka, Chojnic, 
Piły, Stargardu Szcz. - tel. 43.38.67.29

Polskie wędliny

* MANOREK, producent polskich wędlin poleca swoje wyroby w każdą środę 
l niedzielę rano na targu w Les LUas (200m M° Malrle des Ulas) oraz we wtorki, 
czwartki I niedziele na targu w Aul nay s/s Bols, na przeciwko RER Aulnay s/s 
Bols. Informacje tel. 43.05.97.36.

Polska piekarnia

* POLSKA PIEKARNIA zaprasza codziennie (oprócz niedziel) od 6.30 do 
21.00. FcOiNde pltKJzywo l diurtTa. Praylmulemy zamówienia rn urroczyaceśc 
rodzinne. 18, Rue Vlellle du Tempie - 75004 Parls - tel. 42.78.38.25. M* St Paul 
lub Hotel de Vllle.

Praca

* Firma zajmująca się sprzątaniem biur I lokali zatrudni natychmiast kobietę I
mężczyznę (z prawem na pełen etat. Warunek - uregulowany pobyt.
Tel.69.21.12.28.

* Polka poszukuje prcy - sprzątanie, opieka nad dziećmi I osobami starszymi, 
tel. 47.25.07.19. (wieczorem)

* Lekcje Indywidualne J. francuskiego - tel. 45.56.01.46.

* Lekcje J. francuskiego Indywidualne I grupowe (4 - osobowe) dla 
początkujących I zaawansowanych w godzinach rannych I wleczomyc 
prowadzone przez profesora (dyplomy na Sorbonie, speclallsta w nauczaniu J. 
fr., metody audio-wizualne). Tel.43.36.38.33, Paryż V.

Usługi

* Hydraulik wykonuje wszelkie prace Instalacyjne. Tel. 48.21.19.04.

* Ste EDKO, 45160 OLIVET - szlifowanie, lakierowanie parkietów. GwarancJ 
jakości usług - assurance decennale. Region Paryski I w promieniu 60 km o 
ORLEANU - koszty przejazdu gratis. Tel. 38.69.29.49; Fax. 38.63.49.90.

* Marbre, Carrelage, Falence. tel.49.63.93.40

Nieruchomości w Polsce

* Sprzedam dom Jednorodzinny k.Kraśnlka, woj. Lublin (ok. 110.000 F). 
Tel. 46.83.06.82.

* Sprzedam nowoczesny dom dwurodzinny, konfortowo urządzony, z dwoma 
garażami, dużą działką l ogrodzeniem; z pięknym widokiem na góry, okolice 
Krakowa, Myślenic. Wszelkie Informacje we Francji, numer telefonu: 27.25.11.3

* Sprzedam mieszkanie: Warszawa - Ursynów, blisko centrum, 2 pokoje 
46m2, słoneczne, b. dobry rozkład, wyposażona kuchnia, blisko przyszłego 
metra. Wiadomości - Paryż 43.38.14.44

Inne

* Do wynajęcia mieszkanie 3-pe>kejowe, 3 km. od Vlchy, dla 3-4 osób - w will 
otoczonej parkiem - 1.000FF - za 1 tydzień. Tel. (16) 70.98.63.35.

* Polka 56 I. zamieszkała od 33 lat we Francji, pragnie nawiązać kontakt 
rodakami we Francji I w Kraju. Tel. (16) 70.98.63.35.

* Kreator - fabrykant "pręt 8 porter luxe" sprzeda akcje - 500 F/Jedna, w cel 
podniesienia kapitału, dochód minimalny - 20%. Poszukuję wspólnika, 
najchętniej z branży handlowej, kontakty w Niemczech, Francji, Polsce 
Informacje - tel. 42.46.19.56

KOMUNIKATY - KOMUNIKATY - KOMUNIKATY

DOROCZNA PIELGRZYMKA DO LIESSE

odbędzie się w tym roku - 23 maja.
Na dzień modlitwy I skupienia u stóp Notre-Dame de Llesse 

Drogich Rodaków serdecznie zaprasza Ks. Stanisław Dymek C. M.

TEGOROCZNY DZIEŃ skuhbiia dla rodzin

organizowany przez Francuską Sekcję Polskiej Rady Duszpasterstwa 
Zachodniej Europy, odbędzie się w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La 
Ferte sous Couarre - 60 km. od Paryża, (tel. 60.22.03.76.) w niedzielę 30.V. 
br. Zainteresowani mogą uzyskać Informację pod numerem tel. 
34.65.08.83., u penl B. PralstczyńlSdk>j.

WYJAZD DO LOURDES
Polska Misja Katolicka organizuje wyjazd do Domu Polskiego - Belleville -
1. na Wniebowstąpienie : 19 - 23 maja
2. na Zesłanie Ducha Św. : 28 - 31 maja
Koszt 1.100 FF Informacje: tel. 42.60.07.69

sKMnrrr szarytki orgamzum
KOLONIE LETNIE DLA DZIECI 6 - 14 LAT 

NAD MORZEM W - FORT MONHON PLAGE - 
od 8 - 30.VII br.

Można zgłaszać się na adres
119, rue du Chevaleret 75013 Parls, Tel. 45 83 55 26

WAKACJE W BRETANII NA SZMARAGDOWYM 
WYBRZEŻU

LA VISTULE
Dom Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Dlnard, otwarty 
od pierwszego czerwca do trzydziestego września, położony w dużym 

ogrodzie, tuż przy pięknej plaży.
Pokoje jedno, dwu I trzy-osobewe. CenY od 80 F dziennie - za pokój.
Duża kuchnia I Jadalnia do samodzielnego gotowania. Dwa mieszkania 

niezależne czteroosobowe z własnymi kuchenkami. W sumie 23 łóżka w 
will, w pobliżu: sklepy, restauracje, korty tenlsowe, pływalnia. 

Dojazd: Paryż - dworzec Montparnasse - St. Malo-Dlnard.
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25, RUE ÉTIENNE DOLET 
75020 PARIS

T«. (1)43 49 51 85 
Tślax POLKA 215259 F

REGULARNE POŁĄCZENIA LUKSUSOWYM 

AUTOKAREM DO POLSKI 

do: WROCŁAWIA, POZNANIA, WARSZAWY. 
BYDGOSZCZY, GDAŃSKA, OPOLA, KATOWIC, 

KRAKOWA, TARNOWA, RZESZOWA. 
Częstochowy, Kielc, Gliwic, Zabrza, Bytomia, 

Chorzowa, Bielska, Łodzi 
CENY JUŻ OD 650 F W OBIE STRONY 

WYJAZDY: W CZWARTKI, PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE

WYJAZDY Z PACZKAMI W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
Biuro otwarte od wtorku do soboty 

od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00 
w niedziele: od 10.00 do 14.00

Tel. 43.49.51.85.
M° Menilmontant

DO POLSKI TYLKO Z POLKĄ!

Copernic
La Pologne en direct

TRANSPORT
SERWIS EKSPRES (24 h chrono) - TRANSPORT DROBNICY 

PRZEWÓZ MIENIA + SPRZEDAŻ H.T.
ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO, HI-FI.

PACZKI DO:
POLSKI (wyjazdy w każdą niedzielę)
UKRAINY, LITWY, ŁOTWY, ESTONII,
ROSJA - MOSKWA, ST. PETERSBURG (w promianiu do 50 km) 
KRÓLEWIEC (część Rosji wcięty pomiędzy Litwą a Polską) 

Paczki dostarczane są do rąk własnych za potwierdzaniem odbioru. 
COPERNIC

6, Rue des Immeubles Industriels
75011 Paris - tel. 40.09.03.43 M° NATION

Od 10.00 do 18.00 każdego dnia

POLSKA <O FRANCJA

* LICENCJONOWANE * LUKSUSOWE * UNIE AUTOKAROWE *
PARIS - IJIIE - POZNAŃ - KONIN- ŁÓDŹ -WARSZAWA BAR

Wyjazd z PARYŻA: wtorek, sobota, niedziela tf]
X viBeo

PARIS - LILLE -ZIELONA GÓRA - WROCŁAW - ™
- OPOLE - GLIWICE - KATOWICE - KRAKÓW tt Joft, „ 

Wyjazd z PARYŻA: w każdą niedzielę Q
Powroty z WARSZAWY: w wtorki i piątki «

s, rueTurbij. z KRAKOWA: w wtorki i piątki (*
T5001 PARIS KLIMATYZACJ
W: (1)45.0112.25 SILLV-MONTIGNY -■:(!*) 2I.2S.22.T5 LILLE-W: (14) 24.24.44.45

GABINET ADWOKACKI
mecenasa Piotra DMOCHOWSKIEGO

- problemy małżeńskie we Francji,
■ dochodzenia odszkodowań za obrażenia cielesne 
i imierć w wypadkach drogowych i przy pracy
- obrona przed francuskimi sądami karnymi
- i w Innych przypadkach

tal.: 38.S8.32.47
wizyty próez umawiać telefonicznie!!

253, avenue Daumesnil • 75012 PARIS
można mówić i pisać po polsku

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ

W.A. KOCZOROWSKI
Ekspert Sądowy Tłumacz Przysięgły 
przy Sądzie Apelacyjnym w . Wersalu

90, Rue Anatole France 
92290 Chatenay Malaby - Tel. 46.60.45.51 . 

lub
4, vilia Juge - 75015' Paris

Tel. 40.59.42.71 - Fax 40.59.83.62.

Formalności prawno-edmlnlatacyJne, notarialne, 
asystowanie w sądach l urzędach, redagowanie 
aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU

5 maja 1993 r.

NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Ofiary z parafii

Ks. Rybczyński Michał O.M.I.
_ Dourges

- Bractwo Żywego Różańca 500 F
- Mężowie Kat. 200 F
-Wierni i Ks. Proboszcz 1.830 F

Evin-Malmaison
- Bractwo Żywego Różańca 500 F
- Wierni 598 F
razem 3.628 F

Ofiary indywidualne

p. Sypniewicz Tymooteusz 300 F
p. Rachtan Janina 500 F
p Łukaszewicz Salomeja 700 F
p Noiret Rene 20(0 F
N. N. 50(0 F
p. Bemardczyk Jan 150 F
p. Rosińska Janina 300 F

Ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać"

Dalsze ofiary prosimy przesyłać pod 
adresem Mission Cath. Polonaise - 
263bis, Rue St Honort - 75001 Paris 
- wpłacając na CCP1268-75 N Paris 
tub czekiem i zaznaczając: "Na 
Tydzień Miłosierdzia*.

I H .«KAKLL
W p nnmr rATwmiQPB
TYGODNIK POLSKIEJ EMIGRACJI

Wydawca:
Polska Misja Katolicka we Francji

Adres Redakcji:
263bis, rue St Honor* - 75001 PARIS

Tel: (1)40.15.08.23 - Fax: (1)40.15.09.64 
CCP 12777 08 U

Dyrektor publikacji:
Ks. Rektor Stanisław Jeż

Redaktor:
Ks. dr Wacław Szubert _

Zespół:
br. Władysław Szynakiewicz, Paweł Osikowski 
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CZAS BURZY
Uwaga, bo można nie zauważyć, w 
natłoku codzienności, w nastroju malkon- 
tentnym, że oto znowu wybuchła wiosna. 
Pośród szumu doniesień o wojnach, o 
nienawiściach, o skutkach technologicz
nych cywilizacji, nagle, tak z dnia na 
dzień, wszystkie drzewa wzdłuż Pól 
Elizejskich zrobiły się fantastycznie i 
intensywnie zielone, i jakieś ptaki, od 
świtu spać nie dają.

Okazuje się, że z głową pełną trosk 
egzystencjalnych i problemów kluczowych 
dla ludzkości, Europy, i powiatu, łatwo 
jest przejść mimo, niepowtarzalnego 
czasu wiosny. A to jest szkoda 
niepowetowana, bo rezygnuje się z 
doznań, wydawać by się mogło zupełnie 
błahych i banalnych,takich jak na 

przykład - majowy zapach bzu, jednocze
śnie jednak, w sposób nieodwracalny 
zuboża się własną wrażliwość , ogranicza 
się zdolność przeżywania subtelności 
świata i człowieczeństwa. Bardzo łatwo 
jest bezmyślnie, w pogoni za ułudą 
makrokosmosu, za kakofoniczną cywili
zacją, zdeptać i zagubić radość: drobiaz
gów, miniaturowych odczuć, nastrojów 
ulotnych.
Życie człowieka nieopodal przełomo
wych nurtów, wielkich spraw to także 
suma nic nieznaczących szczegółów, 
chwil wytchnienia, to także każdy bibelot 
z kolekcji przyrodniczo-estetycznych 
doznań. Współczesny człowiek - homo 
urbanicus pośród betonowych murów i 
paczkowanej żywności coraz bardziej 
izoluje się w sensie fizycznym, ale i 
psychicznym, od spotkań z naturą, od 
własnego naturalnego, więc niezbędnego 
środowiska. Przestajemy rozumieć specy
ficzną mowę ziemi, zachowania zwierząt, 
koloryt chmur, nas samych...na wiosnę. 
Tymczasem maj i miesiące okoliczne to 
czas - nieuzasadnionych uczuć, głupiej 
nadziei, to okres życia w harmonii z 
przyrodą, to niepowtarzalny urok. Tylko, 
że w Paryżu trudno o prawdziwy, 
naturalny bez, więc można by nie 
zauważyć pchającej się, nieustępliwej a 

oczekiwanej wiosny. Można by nie 
dostrzec, gdyby nie burze.
Nastała pora burzowa. W tym roku 
wyjątkowa. Takich błyskawic, grzmotów, 
strug deszczu, to i najstarsi górale nie 
pamiętają. Zupełnie jak dawniej, jak 
bywało przed wojną jeszcze. Nieletnie 
dzieci boją się okrutnie, wśród wielu 
poważnych obywateli odzywają się, nie 
przymierzając atawistyczne, lub zgoła 
pogańskie zabobonne lęki.Dzień w dzień 
potoki deszczu spłukują bruki, ziemia 
nasiąka życiodajną wodą, a pioruny i 
błyskawice odświeżają, i korzystnie 
jonizują atmosferę. Byle tylko jeszcze 
gradem mniej prało. Ludzie lekko 
wystraszeni i często zupełnie przemoczeni, 
a mimo to jacyś weseli i pozytywni, 
przemykają się do domów w oczekiwaniu, 
że ta intensywna wiosna przyniesie im 
odmianę, poprawę losu, podaruje 
drugiego, bliskiego człowieka. Młodocia
nych trzeba tylko lojalnie przestrzec, że 
wiosennej radości, uniesień, czasem i 
upadków serca nie doświadczy nikt, 
kogo przynajmniej raz nie przemoczy 
majowy deszcz. Tak więc innym, już 
ustatkowanym osobnikom gatunku 
ludzkiego nie pozostaje nic innego jak 
doczekać spokojnie lata.

Paweł OSIKOWSKI

POLSKA-FRANCJA 
ŚWIAT

W lutym tego roku, David Koresh - 
psychopata podający się za Chrystusa i 
stojący na czele kilkusetosobowej sekty 
zamknął się wraz z setką swych 
wyznawców na farmie Waco w Teksasie. 
FBI, obawiając się, że w każdej chwili 
dojść może do zbiorowego samobójstwa, 
otoczyła farmę i w pierwszym okresie 
oblężenia doprowadziła do uwolnienia z 
potrzasku kilkunastu osób, w tym dzieci. 
Nie udało jej się jednak uratować 
wszystkich. W kwietniu, Dawidowcy za 
radami swego szalonego guru podłożyli 
ogień pod farmę i spłonęli wraz z nią. 
Koresh zapewnił ich podobno, że dzięki 
niemu mają moc uodparniającą na 
ogień.

Tragiczne to wydarzenie, przypomina
jące inne zbiorowe samobójstwo, które 
popełniło 900 członków sekty Jim Jonesa 
w Gujanie, skłania do refleksji nad tym 
czym są sekty i do kolejnego ostrzeżenia 
przed ich działalnością. W Ameryce 
stało się także okazją do dyskusji nad 
odpowiedzialnością FBI, która nie 
potrafiła zapobiec nieszczęściu i na czas 
wydostać ludzi z rąk opętanego psychopa
ty-

Sekty żerują nie tylko na ludzkiej 
naiwności, zagubieniu i słabości, ale 
także na problemach psychicznych i 
nieumiejętności rozgraniczenia życia 
wewnętrznego od warunków zewnętrz
nych. Rozkwitają w sytuacjach kryzyso
wych, bo w odróżnieniu od prawdziwej 
religii dają łatwe odpowiedzi i są nie 
wymagające.

Jak wynika z doniesień prasowych, 
liczba sekt we Francji nie przestaje 
rosnąć. Sądzi się, że należy do nich 500, 
600 tysięcy osób. Ale są to dane 
szacunkowe, ponieważ brak jest statystyk 
wiarygodnych. Zwłaszcza, że wiele grup 
wystrzega się używania słowa sekta, 
uważając je za pejoratywne i redukujące. 
Poza tym, niektóre sekty podają się za 
partie polityczne, tak jak na przykład 
Partia Prawa Naturalnego, która wystawiła 
nawet swych kandydatów w ostatnich 
wyborach parlamentarnych. W rzeczywis
tości, był to pseudonim Ruchu Medytacji 
Transcendentalnej gałęzi Światowego 
Ruchu na rzecz duchowej odnowy 
ludzkości. Do sekt, nie zalicza się 
ponadto 150 tysięcy Świadków Jehowy.

Stowarzyszenie Obrony Rodzin i Osób 
przed Sektami, powstałe w 1975 roku z 
inicjatywy rodziców, których dzieci 
wpadły w szpony sekty Moon, sygnalizu
je, że argumentem mającym zwabić 
nowych klientów jest dziś tzw. medytacja 

transcendentalna, grupowa psychoanaliza, 
koncepcja New Age i wiara w reinkarnac
ję. Oczywiście wstąpienie do sekty i 
korzystanie ze światłych wskazówek guru 
wiąże się z dużym wydatkiem pieniężnym. 
Wielu ludzi straciło na tym majątki, 
wzbogacając spryciarzy potrafiących 
stopniowo uniezależnić nieszczęśnika za 
wszelką cenę szukającego ratunku.

Jak się zdaje sekty działają przede 
wszystkim w miastach. W wielkiej części, 
do Francji przenoszone są z zagranicy, 
przede wszystkim ze Stanów Zjednoczo
nych.

Ostrzegamy przed tymi oszustami, nie 
mającymi nic wspólnego z prawdziwą 
duchowością.

Anna RZECZYCKA-DYNDAL

Z NOTESU KS. JANA

- Życie zaczyna się po pięćdziesiątce!
- stwierdza Kowalski
- A po setce, albo dwóch,-staje. się 
jeszcze przyjemniejsze' - dodaje Ma
linowski
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