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Ostatnie dni mijającego roku są zawsze doskonałą
okazją do podsumowań i  ocen, co dobrego udało nam się
zrobić w  minionym czasie, na co nie starczyło nam siły
albo odwagi. Dzięki Waszej hojności udało nam się do-
prowadzić do sfinalizowania projektu budowy studni im.
Kamila Kulczyckiego w  Burkina Faso. Mogliśmy też sfi-
nansować trzy inne projekty związane z  umożliwieniem
dostępu do wody pitnej mieszkańcom najuboższych re-
jonów afrykańskiego Sahelu. Wkrótce powinniśmy spo-
dziewać się ukończenia odwiertu studni we
franciszkańskim ośrodku duszpasterskim w  Rogho. Tym
razem studnia będzie nosiła imię naszego wielkiego
przyjaciela, o.   Mariusza Ratajczyka, którego pożegnali-
śmy w  czerwcu br. Udało nam się też częściowo wes-
przeć projekt realizowany przez byłych trędowatych
z  Mauretanii, którzy sami chcą w  sposób aktywny wyjść
z  kręgu wykluczenia społecznego podejmując pracę na
własnej fermie.
Mijający rok przyniósł nam kilka ważnych rocznic.

W  marcu br w  sposób uroczysty obchodziliśmy 60
Światowy Dzień Trędowatych. 17 sierpnia minęła 110
rocznica urodzin sługi bożego Raoula Follereau, którą
Watykańskie Biuro Filatelistyczne uczciło emisją specjal-
nego znaczka pocztowego.
W  ramach naszej krajowej działalności nie zabrakło

uroczystych obchodów Światowego Dnia Chorego. Jak
co roku, w  czerwcu odbył się zorganizowany już po raz
jedenasty Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha” natomiast
w  październiku gościliśmy na spotkaniu „Wszystkie
Anioły Małej Ani” kilkaset dzieci z  Misyjnego Apostol-
stwa Niepełnosprawnych Dzieci. W  związku z  zakończo-
nym Rokiem Wiary nasza Fundacja podjęła w  ubiegłym
roku współpracę z  Uniwersytetem Otwartym UKSW
włączając się w  organizację czterech cykli wykładów
otwartych realizowanych w  Warszawie i  Płońsku w  ra-
mach Akademii Wiary, Akademii Dobrego Wychowania
i  Rodziny oraz Akademii Cnót Obywatelskich. Troska
o  kulturę oraz sferę rodziny i  ojczyzny znajduje swoje
głębokie zakorzenienie w  przesłaniu Raoula Follereau,
który był między innymi inicjatorem powołania Ligi Ła-
cińskiej dla odrodzenia kultury chrześcijańskiej .

Na piękne dni Świętowania Narodzenia Jezusa
Chrystusa, Naszego Pana życzę Państwu głębokiego do-
świadczenia Miłości Bożej , która objawiła się światu
w  sposób najpełniejszy poprzez tajemnicę wcielenia.
Niech Boży Syn błogosławi Wam z  wysokości betlejem-
skiego żłóbka, który stał się Tronem Króla Niebieskiego,
niech Was napełnia radością, miłością, nadzieją i  poko-
jem.

dr  Kazimierz Szałata

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto weń wierzy,
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(J 3,16)
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Według światowej organizacji
Open Doors zajmującej się proble-
mem prześladowań za wiarę, aktual-
nie liczba chrześcijan cierpiących
z  powodu przynależności do Kościo-
ła przekracza 100 milionów. Mimo,
iż krwawe czasy Nerona dawno już
minęły, codziennie na świecie ginie
blisko 500 chrześcijan czyli około
179 tysięcy wyznawców Chrystusa
rocznie. Znaczna część dzisiejszych
męczenników za wiarę to Afrykań-
czycy, Azjaci a  przede wszystkim,
mieszkańcy Bliskiego Wschodu - ko-
lebki naszej tradycji religijnej . War-
to o  tym pamiętać przy okazji świąt
Bożego Narodzenia, które miało
miejsce właśnie na Bliskim Wscho-
dzie.
Podczas tegorocznego Międzyna-

rodowego Kongresu Follereau w  Pa-

ray le Moniale miałem okazję
rozmawiać z  Georgesem Casmoussa
byłym biskupem Mosulu w  Iraku,
który aktualnie jest biskupem po-
mocniczym syro-katolickiego pa-
triarchy Ignace-Youssefa III
Younana w  Libanie. Obraz, który
wyłania się z  opowieści hierarchy
o  życiu codziennym chrześcijan na
Bliskim Wschodzie, w  tym w  ogar-
niętym wciąż trwającą wojną Iraku,
jest porażający. Mimo to, iracki hie-
rarcha wierzy, że w  jego kraju o  li-
czącej dwa tysiące lat tradycji
chrześcijańskiej przyjdzie czas po-
kojowego dialogu i  współżycia wy-
znawców tego samego Jedynego
Boga. Póki co, potrzebna jest gorąca
modlitwa i  stanowcze domaganie się
respektowania prawa do wyznawa-
nia własnej religii w  swoim kraju.

W  ciągu ostatnich lat w  Iraku zosta-
ło zabitych blisko tysiąc chrześcijan,
los około 200 jest nieznany.
Ks. biskup przypomniał, że jesz-

cze w  roku 2003 było 750 tys wy-
znawców Chrystusa, dziś niecałe
400  tys. W  samym Mosulu liczba
chrześcijan spadła z  30  tys. do
12.   tys. Część z  nich uciekła do Li-
banu, gdzie wiele miejscowych
wspólnot katolickich pomaga w  or-
ganizacji i  utrzymaniu miejsc schro-
nienia dla uchodźców. My również
chcemy w  najbliższych miesiącach
wesprzeć libańską Fundację Raoula
Follereau, która na miejscu niesie
pomoc prześladowanym współbra-
ciom w  wierze. Wpłaty na ten cel
można przekazywać na konto Fun-
dacji z  dopiskiem: „Liban”.

Prześladowania chrześcijan

Tajemnica Bożego Narodzenia
jest tak głęboka, że żaden ludzki
umysł nie jest w  stanie jej do końca
pojąć. Dlatego wielkość i  niezwy-
kłość tego, co przed ponda dwoma
tysiącami lat wydarzyło się w  betle-
jemskiej szopie wciąż nas zadziwia,
fascynuje i  zarazem uczy mądrości,
która uwalnia nas od naiwnych spe-
kulacji i  pozwala nam z  pokorą za-
nurzyć się w  Bożej miłości wielbiąc
Boga w  Trójcy Jedynego. Nawet naj-
większy intelekt, jakim był niewąt-
pliwie św.   Tomasz z  Akwinu, zwany
Doktorem Anielskim, w  swojej "Su-
mie teologicznej" o  tajemnicy Boże-
go Wcielenia odwołuje się przede
wszystkim do myśli św.   Augustyna
nie ośmielając się zbyt szybko sta-
wiać swoich własnych tez. Tomasz
o  Bożym Narodzeniu pisze tak:

Po pierwsze - wcielenie daje wierze
większą pewność, bo wierzy się sło-

wom samego Boga. Toteż Augustyn
mówi: „Aby człowieka mógł bezpiecz-
niej kroczyć ku prawdzie, sama Praw-
da, Syn Boży, kładzie podwaliny
wiary.”.

Po drugie - wcielenie najskutecz-
niej budzi nadzieję, Augustyn mówi,
że „nie było by rzeczy tak potrzebnej
dla obudzenia w  nas nadziei, jak do-
wód, że Bóg nas bardzo miłuje, a  czyż
jest dowód bardziej oczywisty niż
fakt, że Syn Boży zechciał stać się
uczestnikiem naszej natury?”.

Po trzecie - wcielenie najmocniej
rozpala miłość. „Cóż ważniejszego
skłoniło Pana do przyjścia niż okaza-
nie swej miłości ku nam” - mówi Au-
gustyn, a  dalej dodaje: „Jeśli
pokochać było trudno, nie ociągajmyż
się przynajmniej z  odwzajemnieniem
się miłością za miłość”.

Po czwarte - sam Chrystus stał się
nam wzorem, Augustyn mówi: „Moż-

na było wiedzieć człowieka,ale nie
należało go naśladować; należało na-
śladować Boga, ale nie można Go by-
ło widzieć. Więc Bóg stał się
człowiekiem, by ukazać się człowie-
kowi i  być przezeń widzianym i  być
dlań wzorem, na którym by polegał.

Po piąte - wcielenie daje człowie-
kowi pełny udział w  Bóstwie. Czło-
wiek urzeczywistnia się przez
człowieczeństwo Chrystusa, gdyż jak
mówi Augustyn: „Na to Bóg stał się
człowiekiem, aby człowiek stał się
Bogiem.”

Św. Tomasz z  Akwinu, "Suma
teologiczna", tom 24 Tajemnica
Wcielenia Słowa Bożego, Przełożył
i  objaśnieniami opatrzył ks.   Stani-
sław Piotrowicz, Nakładem Kato-
lickiego Ośrodka Wydawniczego
Veritas w  Londynie, Londyn
1962  s.   14 - 15.

Św. Tomasz z Akwinu o Bożym Narodzeniu
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Już po raz jedenasty, w  paździer-
niku zjechały się do Zielonki koło
Warszawy niepełnosprawne dzieci
z  całej Polski, by wziąć udział w  do-
rocznym zlocie organizowanym pod
hasłem „Wszystkie Anioły Małej
Ani”. Spotkanie w  Miejskim Gimna-
zjum im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego rozpoczęło się od
uroczystej Mszy św., którą odprawił
tegoroczny laureat tytułu probosz-
cza roku ks.   kan. Mieczysław Stefa-
niuk. Jak co roku dzieci z  misyjnego
Apostolstwa Niepełnosprawnych
Dzieci wylosowały dla siebie misjo-
narza, za którego będą się modlić

przez cały najbliższy rok. Podczas
koncertu na sali widowiskowej
Ośrodka Kultury i  Sportu wystąpiła
Monika Kuszyńska z  zespołem oraz
dwa dziecięce zespoły z  Podhala:
Milusioki oraz Mali Gronkowianie.
W  tym roku dopisała pogoda, dzię-
ki czemu udała się parada niepełno-
sprawnych dzieci prowadzona przez
orkiestrę dętą z  Pułtuska oraz asy-
stę z  Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policj i. Paradę
zakończyło spotkanie w  kręgu przy
harcerskim ognisku przygotowanym
przez 58 Szczep Rosa Venti ZHR
w  Zielonce. Na zakończenie w  miej-
scu, w  którym jedenaście lat temu
zginęła inicjatorka Misyjnego Apo-
stolstwa Niepełnosprawnych Dzie-
ci Ania Szałata, uczestnicy zlotu
przekazali na ręce przedstawicieli
policj i drogowej specjalny ogólno-
polski apel do kierowców, który
jeszcze tego samego dnia został wy-
emitowany przez Radio Kierowców
Programu I  Polskiego Radia.

Wszystkie Anioły Małej Ani

Siostra Sara ze zgromadzenia
sióstr franciszkanek służebnic krzyża
(która przez dziesięć lat pracowała z
niewidomymi dziećmi w Bangalore w
Indiach) odwidziała w tym roku pro-
wadzone przez swoje zgromadzenie
dwie afrykańskie placówki: w RPA
oraz w Rwandzie. Z wizyty przysłała
nam piękne zdjęcia dzieci ubranych
w nasze fundacyjne koszulki. Zdjęcie
zostało zrobione w czasie mszy św. w
sanktuarium Matki Słowa w Kibeho.
W Ośrodku dla Niewidomych w

Kibeho (Rwanda), prowadzonym
przez polskie siostry franciszkanki
służebnice krzyża, mieści się szkoła
podstawowa z internatem dla około

stu dzieci z całego kraju. Uczą się tu
wypukłego alfabetu Brajla, poznają
świat za pomocą dotyku, realizują
normalny program nauczania. W in-
ternacie ćwiczą codzienne czynności,
by w przyszłości rozpocząć samo-
dzielne życie. Najzdolniejsi ucznio-
wie będą kontynuować naukę w
szkole średniej i na studiach, inni za-
czną uczyć się zawodu, najmniej
zdolni ukończą kurs, który pozwoli
im powrócić do domu i pracować na
roli. W Ośrodku w Kibeho pracują
trzy polskie siostry.

Więcej na stronie:
http://szkolawkibeho.blogspot.com

Szkoła w Kibeho
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W  połowie października odbyła się w  Zamłyniu na
Ukrainie dwudniowa sesja naukowa poświęcona aborcji
i  eutanazji. Stanowią one dziś jedno z  poważniejszych za-
grożeń dla człowieka. Nasi ukraińscy partnerzy ze
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu
przedstawili aktualną sytuację związaną głównie z  pro-
blemem aborcji. Mimo znacznego spadku, w  porównaniu
z  latami głębokiego komunizmu, wciąż u  wschodnich są-
siadów aborcja jest zjawiskiem niemal powszechnym. Na
szczęście, podobnie jak w  Polsce, pokusa skorzystania
z  eutanazji zwanej często „dobrą śmiercią”, póki co, jest
zjawiskiem nielegalnym oraz rzadkim. Wśród zaproszo-
nych wykładowców znalazł się prezes naszej Fundacji,
który wygłosił wykład pod tytułem: „Tajemnice ludzkie-
go życia”. Na zakończenie sesji dr  Kazimierz Szałata zo-

stał wyróżniony przez gospodarzy tytułem honorowego
członka Stowarzyszenia. Sesja została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na
Wołyniu (lekarz.volyn.ua/pl) we współpracy
z  Konsulatem R.P., UKSW oraz naszą Fundacją.

Aborcja i eutanazja w świetle etyki
Polsko-Ukraińska Sesja naukowa

Paray le Moniale, miasto objawień
Najświętszego Serca Pana Jezusa jest
szczególnym miejscem dla wszyst-
kich związanych z  postacią sługi bo-
żego Raoula Follereau. Zaledwie sto
kilometrów stąd znajduje się jego
miejsce urodzenia - Nevers. Równie
ważna jest duchowa atmosfera tam-
tejszego sanktuarium, które silnie
wpisało się w  tradycję kościoła fran-
cuskiego, oddanego Sercu Pana Jezu-
sa. To tutaj każdego roku odbywają
się Międzynarodowe Kongresy Raoula
Follereau gromadzące za każdym ra-
zem kilkuset uczestników, wśród nich
misjonarzy z  całego świata. Jak zapo-
wiedział wicepostulator procesu be-
atyfikacyjnego Raoula i  Madelaine
Follereau - Ivon Pinçon - tutaj właśnie
znajdzie swoją siedzibę muzeum Apo-
stoła Trędowatych. Znajdzie się ono
w  budynku regionalnego biura Fun-
dacji Follereau przy rue de la Visita-
tion 24, a  więc w  samym centrum
miasta, około 100 metrów od romań-
skiej bazyliki z  X wieku. Nieopodal,
w kaplicy sióstr Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w  latach 1673-
1675 czterokrotnie ukazał się siostrze
Małgorzacie Marii Alacoque Jezus
Chrystus.

Duchowość Paray le Moniale, skąd
na cały świat rozprzestrzenił się kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest
nam szczególnie bliska dzięki Siostrze
Faustynie, która jest znaną dziś na ca-
łym świecie Apostołką Miłosierdzia
Bożego. Do kalendarza liturgicznego
wprowadzono uroczystość Najświęt-
szego Serca Jezusa, którą Kościół ka-
tolicki obchodzi w  piątek po oktawie
Bożego Ciała. Zaczęto też odprawiać
specjalne nabożeństwa w  pierwsze
piątki miesiąca.
Każdego roku burgundzkie sank-

tuarium najświętszego Serca Pana Je-
zusa odwiedza blisko 300  tys.
pielgrzymów z  całego świata. W  1986
roku modlił się tu Papież Jan Paweł II.

Powstanie Muzeum Raoula i Madelaine Follereau

Nasze akcje:
Światowy Dzień Trędowatych,
Światowy Dzień Chorego,
Dzieci Afryki,
Godzina Biednych,
Festiwal Misyjny,
Tramwaj Nadziei,
Spotkania
Niepełnosprawnych Dzieci,
Misyjne Apostolstwo
Niepełnosprawnych Dzieci,
Festiwale Misyjne
"Bóg mnie kocha",
Praca formacyjna,
Działalność wydawnicza.

Fundacja Polska Raoula Follereau
korespondencja:
Zielonka, ul. Sienkiewicza 11
tel. +48 502 067 420
www.follereau.org
e-mail: fundacja@szalata.pl
Nr konta:
87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

»Nikt nie ma prawa
być szczęśliwy sam«
Redaguje: Zespół
Fotografie: Archiwum
Skład i korekta: Michał Szałata
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Uniwersytet Otwarty UKSW oraz Funadacja Polska Raoula

Follereau zapraszają do udziału w cyklach wykładów otwar-

tych zorganizowanych w trzech miejscach:

• Przy Kościele Świętego Krzyża wWarszawie
(ul. Krakowskie Przedmieście 3)
w ramach Akademii Rodziny
i Dobrego Wychowania
oraz Akademii Cnót Obywatelskich.

• Przy Kościele Wszystkich Świętych wWarszawie (Pl. Grzybowski 3/5)
w ramach Akademii Wiary
oraz Akademii Rodziny i Bioetyki.

• Przy Kościele Św. Maksymiliana Kolbe
w Płońsku (ul. ks. R. Jawrskiego 1)
w ramach Płońskiej Akademii
ABC Chrześcijaństwa.

Udział w wykładach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie

internetowej: uo.uksw.edu.pl

Zaproszenie na wykłady
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Lorem ipsum dolor sit amet




