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Drodzy Przyjaciele!

Mijający rok przyniósł wiele no-
wych wyzwań związanych z  gwał-
townym wzrostem prześladowań
chrześcijan, głównie na Bliskim
Wschodzie i  w  Afryce, gdzie pracują
nasi misjonarze. Setki tysięcy
uchodźców szukających schronienia
w  sąsiednich krajach, które nie są
w  stanie nakarmić i  przyodziać przy-
byszów, tysiące zamordowanych wy-
znawców Chrystusa. Misjonarze
zmuszeni są do opuszczania swoich
misji, gdzie codziennie narażeni są na
porwania, pobicia, albo śmierć.
Pod koniec października w  siedzi-

bie diecezji Evry pod Paryżem, spo-
tkałem się z  arcybiskupem kościoła
Chaldejskiego z  Kirkuku w  Iraku
Yosifem Thomasem Mirkisem OP
oraz przewodniczącym Komisji ds.
dialogu z  Muzułmanami ks.   bpem
Michelem Dubostem, by wspólnie
zastanowić się nad tym, co możemy
dziś zrobić dla naszych prześladowa-
nych braci z  irackich miast i  wsi, któ-
re znamy z  opisów biblijnych.
Obecna sytuacja chrześcijan w  tym
kraju przypomina najtrudniejsze cza-
sy w  Imperium Rzymskim z  epoki
Nerona. Spalone kościoły, domy
zrównane z  ziemią, setki tysięcy
uciekinierów szukających schronie-
nia w  sąsiednich krajach. Podobnie
rzecz ma się w  Republice Środkowej
Afryki, w  Mali i  wielu innych miej-
scach.
Na dodatek w  Afryce Zachodniej

pojawiła się groźna epidemia wirusa
Ebola, która uśmierciła już około 5
tysięcy chorych. Wśród ofiar są mi-
sjonarze opiekujący się chorymi.

Nie możemy pozostawać obojęt-
ni wobec ofiar toczącej się od wio-
sny krwawej wojny na Ukrainie,
gdzie znaczna część jej mieszkań-
ców skupionych głównie wokół pa-
rafii rzymsko-katolickich przyznaje
się do polskich korzeni. Dzięki wa-
szym ofiarom w  najtrudniejszych
momentach ukraińskiego kryzysu
mogliśmy udzielić symbolicznego
wsparcia dla naszych przyjaciół ze
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego
Pochodzenia na Ukrainie, które
w  ramach akcji charytatywnych na
terenie kilkunastu parafii niesie po-
moc najbiedniejszym mieszkańcom
regionu. Wspólnie z  ordynariusza-
mi diecezji kamieniecko-podolskiej
ks.   bpem Leonem Dubrawskim oraz
diecezji Łuckiej na Wołyniu
ks.   bpem Witalijem Skomarowskim
przy współdziele Uniwersytetu
Otwartego Kardynała Stefana

Wyszyńskiego otwieramy Szkołę
Katedralną w  Łucku. Chcemy też
zorganizować kilka sesj i formacyj-
nych dla liderów życia parafialnego
na Ukrainie. Będzie to jedno z  dzia-
łań realizowanych w  ramach przy-
gotowania do Światowych Dni
Młodzieży przewidzianych na rok
2016 w  Krakowie.
Nie zapominamy o  chorych na

trąd, którzy są w  centrum naszej
misji. Niestety ta część naszej dzia-
łalności została również skompliko-
wana na skutek islamizacji wielu
dotąd spokojnych krajów. Część mi-
sjonarzy i  lekarzy musiała opuścić
swoje dotychczasowe placówki. Zo-
stali najodważniejsi. Ale, jak mówił
nasz założyciel Raoul Follereau,
Chrześcijanin, to człowiek, który
ufając Bogu niesie innym nadzieję.
W  tych trudnych czasach bądźmy
światłem nadziei.
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27 listopada br zmarła w  Poznaniu
Pani Doktor Wanda Błeńska – lekar-
ka, misjonarka, która przez 40 lat nio-
sła pomoc trędowatym w  Ugandzie.
Była przykładem bezgranicznego od-
dania się ludziom skazanym na mar-
gines życia społecznego i  rodzinnego.
Laureatka wielu nagród i  wyróżnień,
odznaczona między innymi przez pa-
pieża Jana Pawła II Orderem Świętego
Sylwestra. Zachowała do końca życia
ujmującą skromność. Fundacja nasza
wielokrotnie gościła PaniąWandę na
organizowanych w  Warszawie sesjach

naukowych oraz na Festiwalach Mi-
syjnych w  Zielonce. Zawsze uśmiech-
nięta, pełna życzliwości i  serdeczności.
Po prostu, człowiek pełen dobroci.
Taka Pani Wanda pozostanie w  naszej
pamięci i  będzie dla nas wzorem Do-
brego Samarytanina naszych czasów.
W  1996 roku podczas sesji nauko-

wej w  Warszawie Pani Doktor została
wyróżniona Medalem Fundacji Raoula
Follereau, natomiast w  2008 roku
podczas VI Festiwalu Misyjnego „Bóg
mnie kocha” otrzymała Nagrodę Spe-
cjalną im. Małej Ani z  Zielonki.

Zmarła drWanda Błeńska – człowiek wielkiego serca

Rok 2014 przejdzie do historii jako
rok kanonizacji pierwszego w  dziejach
Papieża Polaka. Z  tej okazji wydaliśmy
uroczyste oświadczenie:
Wyrażamywielką radość z  kanonizacji
naszego wielkiego Rodaka Papieża Jana
Pawła II. Fundacja Polska Raoula Folle-
reau wiele zawdzięcza Ojcu Świętemu.
Naszą działalność rozpoczęliśmy odwi-
zyty u  Ojca Świętego, który w  1996 r.
zachęcił nas do rozwijania ruchu Folle-

reau w  Polsce i  całej Europie Centralnej.
Przy okazji tej audiencji przekazaliśmy
Mu pierwszy Medal Fundacji Polskiej
Raoula Follereau. Święty Jan Paweł II
znał dobrze przesłania Naszego Patro-
na, czego liczne przykłady możemy
znaleźć w  Jego wystąpieniach i  pi-
smach. Dzień Kanonizacji był świętem
dla wszystkich Stowarzyszeń i  Fundacji
noszących imię Sługi Bożego Raoula
Follereau na całym świecie.

Święty Jan Paweł II

W  tym roku ukazały się przetłu-
maczone na język ukraiński przez
Aleksandra Radicę dwie książki po-
święcone myśli i  dziełu Sługi Boże-
go Raoula Follereau: „Księga miło-
ści” oraz „Filozofia w  ogniu Bożej
miłości” Kazimierza Szałaty
z  przedmową ks.   kard. Józefa
Glempa Prymasa Polski oraz bi-
skupa diecezj i kamieńsko-podol-
skiej ks.   bpa Leona Dubrawskiego
ofm i  zwierzchnika grekokatolic-
kiej eparchii łuckiej egzarchy Joza-
fata Oleha Howera.
Uroczysta prezentacja książek

odbyła się podczas inauguracj i
Szkoły Katedralnej w  Łucku 23 li-
stopada 2014 r.

Follereau po Ukraińsku
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W  niedzielę 1 czerwca odbył się
w  Zielonce koło Warszawy XII Fe-
stiwal Misyjny z  udziałem kilku-
dziesięciu misjonarzy z  całego
świata oraz kilkuset młodych
członków Misyjnego Apostolstwa
Niepełnosprawnych Dzieci.
Doroczne wielkie święto misjo-

narzy i  ich dobroczyńców rozpo-
częła uroczysta Msza św.   koncele-
browana pod przewodnictwem
krajowego sekretarza Komisji Epi-
skopatu Polski do spraw Misji
ks.   dra Kazimierza Szymczychy.
Witając licznie zgromadzonych
w  kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej uczestników uroczysto-
ści ks.   proboszcz Mieczysław Stefa-
niuk przeczytał specjalne posłanie,
jakie do uczestników Festiwalu
skierował ks.   abp Henryk Hoser.
Podczas homilii ks.   Kazimierz

Szymczycha nawiązał do obcho-
dzonego tego dnia święta Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Zauważył iż
w tym samym dniu obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Dziecka,
co pozwala wpisać kolejny Festiwal
zainicjowany przez jedenastoletnią
Anię Szałata w  bardzo głęboki kon-
tekst tajemnic wiary chrześcijań-
skiej , których głębię potrafią nam
ukazać właśnie dzieci. Mogliśmy
doświadczyć zaangażowania dzieci

podczas liturgii Mszy św.   Pierwsze
czytanie przygotowała niewidoma
ośmioletnia dziewczynka z  ośrodka
sióstr franciszkanek w  Laskach.
Drugie czytanie przeczytała poru-
szająca się na wózku Asia z  Zielon-
ki. Niepełnosprawne dzieci wzięły
też udział w  procesj i z  darami, pod-
czas której złożyły między innymi
doroczne deklaracje przystąpienia
do Misyjnego Apostolstwa Niepeł-
nosprawnych Dzieci.
Transmitowaną na cały świat

przez TVP Polonia Mszę św.   ubar-
wiły śpiewy artystów filharmonii
w  Łucku, zespołów „Siewcy

Lednicy”, „Barwy Kresowe” oraz
miejscowej scholi.
Po południu na Placu Jana Paw-

ła II odbył się koncert, podczas
którego wystąpili „Siewcy Lednicy,
„Barwy Kresowe” oraz „Future
Folk”.
Szczególnym momentem była

wspólnie odśpiewana o  godz. 15
Koronka do Miłosierdzie Bożego.
Podczas oficjalnej części koncertu
marszałek Bractwa Kurkowego
Gniewomir Rokosz-Kuczyński
przeczytał list, jaki do uczestników
XII Festiwalu Misyjnego w  Zielon-
ce skierowała mieszkająca w  Lon-
dynie pani Prezydentowa Karolina
Kaczorowska.
Każdego roku na Festiwalu Mi-

syjnym wręczana jest Nagroda im.
Małej Ani z  Zielonki przyznawana
za wybitne osiągnięcia w  upo-
wszechnianiu najcenniejszych
wartości kultury chrześcijańskiej
wśród dzieci i  młodzieży. W  tym
roku laureatem Nagrody został ze-
spół „Familijnej Jedynki” Polskiego
Radia. W  imieniu zespołu z  rąk
Mamy Ani, miejscowego probosz-
cza oraz  burmistrza Zielonki na-
grodę odebrał dyrektor Redakcji
Programów Katolickich Polskiego
radia ks.   Krzysztof Ołdakowski SJ.

XII Festiwal Misyjny
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Przez cały dzień na Placu Jana
Pawła II czynne były liczne stoiska
misyjne oraz prowadzona przez
harcerzy z  58 Szczepu ZHR Kawiar-
nia Pod Żyrafą ze słynną „zupą
z  krokodyla”. Misjonarze, a  także
dzieci i  młodzież ze szkół w  Zielon-
ce przygotowali ciekawe gry i  za-
bawy, były ciasta od rodziców
uczniów Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, kącik malo-
wania twarzy, trampolina, konkurs
sztuki łuczniczej i  wiele innych
atrakcji. Na stoiskach misyjnych
można było nabyć ciekawe książki,
oryginalne pamiątki niemal z  całe-
go świata, można było porozma-

wiać z  misjonarzami.
W  imieniu organizatorów XII Fe-

stiwalu Misyjnego „Bóg mnie ko-
cha” składamy serdeczne podzięko-
wania dla naszych dobroczyńców,
wśród których są rodziny: państwa
Pietrzaków (Hotel i  Restauracja
„U  Pietrzaków”), państwa Jurzyków
(Zakłady Mięsne WISAPIS), pań-
stwa Kobusów (Piekarnia Kobus),
państwa Kryńskich (Top Classic).
Dziękujemy władzom miasta

Zielonka, instytucjom miejskim,
szkołom oraz parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej za włączenie się
w  organizację tego ważnego wy-
darzenia.

Szczególne podziękowania kie-
rujemy w  stronę blisko dwudzie-
stoosobowej delegacji z  Ukrainy
z  prezesem Stowarzyszenia Lekarzy
Polskiego Pochodzenia na Wołyniu
drem Sergiuszem Prokopiukiem
i  prezesem Stowarzyszenia „Barwy
Kresowe” Grzegorzem Rolingerem
na czele, która mimo dramatycz-
nych wydarzeń na Ukrainie wzięła
czynny udział w  naszym święcie
misjonarzy i  ich dobroczyńców.
XII Festiwal Misyjny „Bóg mnie

kocha” objęty został honorowym
patronatem: Przewodniczącego
Komisji Episkopatu Polski ds. Misj i
ks.   bpa Jerzego Mazura, Ordyna-
riusza Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej ks.   abpa Henryka Hosera,
Rektora UKSW ks.   prof.   dra
hab.   Stanisława Dziekońskiego,
oraz pani Prezydentowej Karoliny
Kaczorowskiej .
Spotkanie zorganizowała Fun-

dacja Polska Raoula Follereau we
współpracy z  Komisją Episkopatu
Polski ds Misji, Uniwersytetem
Otwartym UKSW, burmistrzem
Miasta Zielonka oraz harcerzami
z  58 Szczepu ZHR „Rosa Venti”.

Kazimierz Szałata

W  niedzielę 19 października przedstawiciel Fundacji
Polskiej Raoula Follereau gościł na uroczystości Jubile-
uszu 25 - lecia Redakcji Programów Katolickich Polskie-
go Radia i  Telewizji Polskiej . Uroczystość rozpoczęła się
od Mszy św.   w  kaplicy Europejskiego Centrum Komuni-
kacji i  Kultury w  Warszawie-Falenicy, której przewodni-
czył Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
ks.   bp  Artur Niziński.
Podczas uroczystej sesji jubileuszowej, którą popro-

wadzili szefowie obydwu Redakcji Programów Katolic-
kich: ks.   Krzysztof Ołdakowski SJ oraz ks.   Rafał
Sztejke  SJ przypomniano historię pojawienia się na an-
tenie radia i  telewizji programów katolickich. Obydwie
redakcje zaprezentowały też dwa filmy o  pracy redakcji
przygotowane przez Grzegorza Sadurskiego z  TVP oraz
państwa Małgorzaty i  Marcina Witanów i  Elżbietę

Staniszewską z  Polskiego Radia. Jubileuszowe spotkanie
uwieńczone urodzinowym tortem było znakomitą oka-
zją do spotkań poświęconych nie tylko wspomnieniom,
ale też planom na przyszłość. Kazimierz Szałata od lat
jest konsultantem obydwu redakcji obchodzących swój
25 - letni jubileusz, jest także częstym gościem realizo-
wanych przez nie audycji.
Przypomnijmy, że audycje realizowane w  ramach re-

dakcji Programów Katolickich PR i  TVP były laureatami
przyznawanej przez naszą Fundację przy okazji Festi-
wali Misyjnych Nagrody im. Małej Ani z  Zielonki.
Nagrodę za wybitne osiągnięcia w  upowszechnianiu
najcenniejszych wartosci kultury chrześcijańskiej wśród
dzieci i  młodzieży otrzymał w  2010 roku program TVP
„Ziarno” natomiast w  2014 roku Zespół twórców
„Familijnej Jedynki” Polskiego Radia.

Jubileusz Redakcji Programów Katolickich
PolskiegoRadia i Telewizji Polskiej



5 2-4(2010)13nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam 5

Na początku maja została poświęcona studnia wybu-
dowana we współpracy z  misjonarzami w  Burkina Faso.
Nosi ona imię zmarłego rok temu bliskiego przyjaciela
misji, związanego z  naszą Fundacją o.   Mariusza
Ratajczyka. Budowa została sfinansowana w  znacznej
części z  ofiar złożonych podczas uroczystości pogrzebo-
wych w  kościele św.   Mateusza Apostoła i  Ewangelisty na
warszawskiej Białołęce, oraz w  rodzinnej parafii w  Piotr-
kowie Trybunalskim. Swoje ofiary dołączyli także wier-
ni i  przyjaciele z  Łodzi i  z  Rawy Mazowieckiej . Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu
w  imieniu naszych afrykańskich przyjaciół składamy ser-
deczne Bóg zapłać.
A  oto przetłumaczone na język polski słowa podzię-

kowania od proboszcza parafii Sabou: Pokój i  dobro,
Drodzy Przyjaciele z  Warszawy,
wszystkim Wam składam wielkie dzięki za pomoc na rzecz
naszych najuboższych braci. Studnia została wybudowa-
na i  poświęcona. Możecie to zobaczyć na zdjęciach, które
wysyłam Wam za pośrednictwem Ojca Sylwestra. Proszę
was o  wybaczenie z  powodu opóźnień w  komunikacji i  re-
alizacji studni. Kontynuujemy naszą modlitwę za Was, za
Waszą Organizację i  za Parafię św.  Mateusza, by Bóg, któ-
ry jest miłością i  wszystko wie błogosławi Was i  obdarza
pokojem.
Ojciec Giacomo ofm. conv., Parafia Sabou, Burkina Faso.

Fundacja Polska Raoula Follereau przekazała w  tym
roku sumę 4 tys euro na wsparcie prowadzonego przez
ojców kamilianów Centrum Terapeutycznego dla
Trędowatych (CTAL) im. Świętego Józefa w  Davougon
w  Beninie. Benin jest krajem w  sposób szczególny za-
grożonym najbardziej zjadliwą i  jak dotąd nieuleczalną
postacią trądu ulcère du Buruli. Ta dosyć późno odkryta
i  opisana choroba zakaźna występuje dziś w  32 krajach
położonych w  wilgotnych rejonach pasa równikowego,

głównie w  Beninie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
Ganie, Kamerunie, Kongo ale też na terenie Australii
i  Ameryki. W  15 krajach, które prowadzą ewidencję za-
chorowań odnotowano około 5 do 6 tysięcy przypad-
ków. Połowa chorych, to dzieci, które nie przekroczyły
15 roku życia.
Podstawowym problemem związanym z  leczeniem

ulcère du Buruli jest diagnostyka. Proste, tanie i  łatwe do
wykonania w  terenie testy są mało czułe i  w  związku
z  tym bardzo zawodne. Natomiast skuteczne metody dia-
gnostyczne są drogie, wymagają specjalistycznego sprzę-
tu i  w  krajach zagrożonych rozprzestrzenianiem się tej
choroby praktycznie niedostępne. Sprawia to, że chorzy
najczęściej trafiają na leczenie za późno, kiedy choroba
dokonała już strasznych spustoszeń w  organizmie. Wte-
dy jedyną metodą powstrzymania tej dotkliwie okale-
czającej choroby jest już tylko radykalna chirurgia. Ak-
tualnie badania nad tą chorobą oraz pilotażowe programy
terapeutyczne prowadzą: Centrum Diagnostyki i  Terapii
im. Raoula i  Madelaine Follereau w  Pobé (Benin), Insty-
tut Pasteura w  Paryżu, Centrum Szpitalno - Uniwersy-
teckie w  Angers i  paryski szpital Pitié-Salpêtrière.

Wsparcie dla trędowatych z Beninu

Nasza nowa studnia w Afryce
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Odpowiadając na prośbę siostry Józefy Franke ze
Zgromadzenia sióstr służebniczek śląskich, która od lat
zajmuje się chorymi na trąd w  ośrodku Mokolo w  Ka-
merunie przekazaliśmy środki na zakup specjalistycz-
nych łóżek, dla najbardziej chorych podopiecznych.
Łóżka zostały sprowadzone i  wciąż czekają na odprawę
celną w  Duala. Jak tylko zostaną odblokowane, otrzy-
mamy informację od sióstr z  Mokolo. Ci, którzy znają
Afrykę nie zdziwią się, że to tak długo trwa, bo jak
mawiają misjonarze: Afrykańczycy mają takie same
zegarki jak my, ale czas u  nich płynie dużo wolniej .. .
Niestety, na skutek zagrożenia ze strony radykal-

nych ruchów islamistycznych, siostra Józefa wraz
z  innymi białymi misjonarkami musiała opuścić swo-
ich podopiecznych wraz z  całym ośrodkiem. Pozostała
jednak w  Kamerunie i  podjęła pracę w  bezpieczniej-
szym, ale o  wiele trudniejszym terenie w  Tcholliré. Jak
napisała w  jednym z  ostatnich listów, „Nie ma tu
światła, wody - jednym słowem busz, ale wiem, że
wszędzie można chwalić Pana! Prowadzę tu aptekę,
zajmuję się zakrystią w  kościele, prowadzę kateche-
zę i  opiekuję się grupami parafialnymi. Na misji
mamy sierociniec, w  którym jest 16 dzieci i  przed-
szkole, do którego uczęszcza 80 maluchów. Warunki
są ciężkie. Mamy maleńki i  zupełnie niewystarczają-

cy agregat. Nasz samochód, to prawdziwy wrak,
który cały czas jest zepsuty, a  mechanika tu nie ma.
Potrzebujemy też pilnie studni głębinowej, bo po po-
rze deszczowej będzie nam brakować wody. Nie
wiem dlaczego dotąd nikt nie zainteresował się tą
zagubioną w  buszu placówką?”
Dziękując za nieustanną modlitwę za naszych ofia-

rodawców zapewniliśmy siostrę, że postaramy się
o  wsparcie jej pięknego dzieła niesienia pomocy tym,
o  których świat zapomniał. Jak Bóg da i  sytuacja
w  Kamerunie ustabilizuje się, Siostra Józefa wróci do
swoich trędowatych z  Mokolo.

Wsparcie dla trędowatych z Mokolo

W  poprzednim numerze naszego Biuletynu wspomi-
naliśmy, iż od kilku lat prezes Fundacji jest zarazem kie-
rownikiem Uniwersytetu Otwartego UKSW, co pozwala
rozwijać współpracę w  dziedzinie leżącej u  podstaw
przesłania Raoula Follereau upowszechniania nauki spo-
łecznej kościoła oraz pracę formacyjną wśród młodzieży.
Wspólnym staraniem udało się dotychczas stworzyć
w  Warszawie, Płońsku, Gostyninie, Ostrowi Mazowiec-
kiej kilka ważnych Akademii które poprzez regularne
wykłady otwarte tworzą środowiska pogłębionej reflek-

sji nad problemami moralnymi współczesnego świata.
W  tym roku we współpracy z  Zespołem Pomocy Kościo-
łowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
uruchomiliśmy dla stypendystów ze Wschodu studiują-
cych w  Warszawie Akademię Formacji Chrześcijańskiej .
Chcemy też czynnie włączyć się w  przygotowania do
zaplanowanych na rok 2016 Światowych Dni Młodzieży
z  udziałem papieża Franciszka. Szczegóły dotyczące re-
alizacji programu Uniwersytetu Otwartego UKSW moż-
na znaleźć w  internecie: uo.uksw.edu.pl

Współpraca z Uniwersytetem Kardynała StefanaWyszyńskiego
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W  niedzielę, 26 października,
w  12 rocznicę śmierci inicjatorki
Misyjnego Apostolstwa Niepełno-
sprawnych Dzieci Ani Szałaty, do
Zielonki kolo Warszawy przyjecha-
ło kilkaset Dzieci na swój dorocz-
ny zlot organizowany pod hasłem
„Wszystkie Anioły Małej Ani”.
Ksiądz  arcybiskup Henryk Hoser
przwodniczył uroczystej mszy św.
rozpoczynającej spotkanie. Powie-
dział w  homilii: „niepełnospraw-
ność jest rzeczą względną. Kiedy
bowiem w  człowieku pewne zmy-
sły niedomagają, inne wyostrzają
się. Zebrane na wspólnej modlitwie
dzieci wyprzedzają nas w  swej
wrażliwości i  zaufaniu do Pana
Boga”.
Po liturgii mszy św.   uczestnicy

spotkania przemaszerowali pod
krzyż harcerski w  uroczystej para-
dzie prowadzonej przez orkiestrę
dętą Ochotniczej Straży Pożarnej
z  Pułtuska z  kapelmistrzem
Andrzejem Kalinowskim na czele.
Tu, w parku miejskim im. Armii
Krajowej , harcerze ze szczepu Rosa
Venti przygotowali specjalny Apel
z  ogniskiem. Uroczysty przemarsz
niepełnosprawnych dzieci zabez-
pieczały dwie załogi policyjnych
radiowozów z  Wydziału Ruchu

Drogowego w  Wołominie oraz
z  komisariatu policj i w  Zielonce.
Podczas apelu dh. Aleksandra

Lewandowska złożyła na ręce
przedstawicieli Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej
Policj i doroczny „Apel niepełno-
sprawnych dzieci do kierowców”.
Uczestnicy spotkania złożyli jak co
roku deklarację przystąpienia do
Misyjnego Apostolstwa Niepełno-
sprawnych Dzieci.
Druga część odbyła się na tere-

nie Gimnazjum Miejskiego im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
oraz w  miejskiej sali widowiskowej .
Spotkanie prowadził  Kazimierz
Szałata. Obecna była pani dyrektor
Irena Nowak oraz, jako przedstawi-
ciel władzy - Starosta Powiatu Wo-
łomińskiego Piotr Uściński. Po
wspólnym posiłku, zakończonym
degustacją ciast przygotowanych
przez rodziców gimnazjalistów, nie-
pełnosprawne dzieci bawiły się na
pokazie akrobatyki grupy sportowo-
artystycznej „Unicus” Andrzeja
Piątkowskiego. Kulminacyjnym
punktem programu był koncert ze-
społu muzycznego „Siostry
Jeremiasza”. Podczas spotkania nie
zabrakło konkursów z  nagrodami.
Wszyscy uczestnicy Zlotu

otrzymali pamiątkowe, ciepłe sza-
liki z  logo tegorocznego spotkania.
Organizatorzy składają serdeczne

podziękowania za pomoc w  realizacji
spotkania Burmistrzowi Miasta Zielonka
Grzegorzowi Dudzikowi, staroście
Powiatu Wołomińskiego Piotrowi
Uścińskiemu, harcerzom 58 Szczepu
ZHR „Rosa Venti”, Policji w  Zielonce
i  Wołominie, GimnazjumMiejskiemu
i  OKiS w  Zielonce oraz firmom, które
od lat pomagają Fundacji organizować
Spotkania Niepełnosprawnych Dzieci.

XII Zlot Aniołów w Zielonce
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Sesja naukowa zorganizowana przez Association
Internationale Pour  l'Enseignement Social Chrétien
(dawniej : Międzynarodowy Uniwersytet Latający
Nauki Społecznej Kościoła) odbyła się pod koniec
sierpnia. Tematem była postawa chrześcijaństwa
wobec nowych form totalitaryzmów pojawiających
się w  naszej kulturze. Doroczne kolokwium, które
zgromadziło kilkudziesięciu specjalistów zajmują-
cych się nauką społeczną Kościoła z  Europy, Azj i
i  Afryki odbyło się we Francj i, w  bezpośrednim są-
siedztwie katedry w  Chartres, słynącej z  najpięk-
niej szych i  naj starszych witraży.
Kazimierz Szałata, występując w  prowadzonym

przez rektora seminarium w  Cotonou w  Benninie
(Afryka) ks.   Raymonda Guidio bloku tematycznym
zatytułowanym „Totalitaryzm i  technosfera” razem
z  profesorem Uniwersytetu we Fryburgu Paulem
Dembinskim (Szwajcaria) oraz profesorem Uniwer-
sytetu w  Osnabrück Manfredem Spikerem
(Niemcy), przedstawił nowe formy totalitaryzmu
pojawiające się we współczesnej bioetyce. Analizu-
jąc obiegowe definicje totalitaryzmu jako absolut-
nej dominacj i państwa nad obywatelem zauważył,
że zbyt często ulegamy złudzeniu, że najskutecz-
niej szym remedium na pokusy totalitarnego myśle-
nia jest demokracja. Papież Jan Paweł II przestrze-
gał, że demokracja bez odniesienia do wartości
może prowadzić do nowych, być może bardziej
subtelnych, ale niemniej groźnych totalitaryzmów
niż te, z  którymi borykała się Europa w  XX wieku.

Kazimierz Szałata przywołał przykład działających
w  czasach młodej ateńskiej demokracj i sofistów,
którzy eliminując możliwość poznania obiektywnej
prawdy i  dobra narzucali swój własny sposób wi-
dzenia świata. My dziś na nowo żyjemy w  kulturze
naznaczonej obecnością współczesnych sofistów,
którzy zawładnęli mediami. (Ciekawe wystąpienie
na ten temat przedstawił znany w  Polsce dzienni-
karz Bernard Margueritte, który w  ubiegłym roku
zainaugurował swoim wykładem Akademię Cnót
Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW).
Rezultaty odrzucenia prawdy, w  tym prawdy

o  człowieku widać w  toczących się na całym świe-
cie debatach dotyczących podstawowych zagad-
nień bioetycznych. Najbardziej wyraźnym przykła-
dem konsekwencj i odrzucenia prawdy o  pełnym,
biologicznym, duchowym i  eschatologicznym wy-
miarze osoby ludzkiej j est praktykowana dziś pro-
cedura pozaustrojowego zapłodnienia in vitro.
W  czasie pobytu we Francj i dr  Kazimierz

Szałata spotkał się także z  dyrektorem Institut
Léon Harmel Jeanem Soubrier oraz nowym dyrek-
torem francuskiego Biura Międzynarodowego
Instytutu CEDIMES (Réseau Académique Interna-
tional Francophone) Jeanem Pierrem Audoyen,
którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy
w  projektach sesj i formacyjnych realizowanych we
współpracy z  diecezjami na Ukrainie.

Wobec nowych form totalitaryzmu

We czwartek 6 listopada 2014 r.   Kazimierz Szałata
podpisał porozumienie o  współpracy z  dyrektorem Biu-
ra Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy
Konferencji Episkopatu Polski ks.   Leszkiem Kryżą. Stro-
ny porozumienia wyraziły chęć współpracy na rzecz
upowszechniania wiedzy oraz formacji osobowej i  reli-
gijnej młodzieży ze Wschodu.
Jedną z  docelowych grup wspólnie powołanej

Akademii Formacji Chrześcijańskiej są stypendyści
z  Ukrainy, Białorusi, Litwy i  Kazachstanu studiujący na
stołecznych uczelniach. Zajęcia dla tej grupy będą się
odbywać przy Krakowskim Przedmieściu 62 na war-
szawskiej starówce.
Drugim wspólnie tworzonym z  Uniwersytetem

Otwartym UKSW, oraz Zespołem Pomocy Kościołowi
na Wschodzie dziełem jest powołana na mocy porozu-

mienia z  ordynariuszem Diecezji Łuckiej Witalijem
Skomarowskim Szkoła Katedralna w  Łucku na Ukrainie.
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie został po-

wołany przez ks.   kard. Józefa Glempa na mocy wska-
zań 238 Konferencji Episkopatu Polski w  1989 roku. Ce-
lem Zespołu jest organizowanie i  niesienie pomocy
duchowej i  materialnej katolikom na Wschodzie.
W  skład Zespołu wchodzą Biskupi wyznaczeni przez
Konferencję Episkopatu Polski oraz dyrektor biura.
W  realizacji swoich zadań Zespół współpracuje:
z  Delegatem Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji,
z  Rektorami Wyższych Seminariów Duchownych
w  Polsce, z  Rektorami Polskich Misji Katolickich i  ich
duszpasterzami, z  Komisją Episkopatu ds. Misji, z  Pa-
pieskimi Dziełami Misyjnymi, z  Konsultą Zakonów Mę-
skich i  Żeńskich, z  Caritas Polska i  innymi ośrodkami.

Nawiązanie współpracy z Zespołem Pomocy Kościołowi naWschodzie
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23 listopada br. odbyła się uro-
czysta Inauguracja Szkoły Katedral-
nej w  Łucku na Ukrainie. Jest to
wspólna inicjatywa Diecezji Łuckiej ,
Zespołu Pomocy Kościołowi na
Wschodzie przy Konferencji Episko-
patu Polski, UKSW, Stowarzyszenia
Lekarzy Polskiego Pochodzenia na
Wołyniu i  Fundacji Polskiej Raoula
Follereau. Spotkanie rozpoczęła
Msza św.   w  katedrze świętych
Apostołów Piotra i  Pawła, którą
sprawował proboszcz katedry ks.   Pa-
weł Chomiak. Druga część spotka-
nia, którą poprowadził dr  Sergiusz
Prokopiuk odbyła się w  sali konfe-
rencyjnej hotelu Ukraina.
W  swoim przesłaniu do uczestni-

ków inauguracyjnej sesji naukowej
biskup diecezji Łuckiej ks.   bp  Witalij
Skomarowski wyraził radość z  ini-
cjatywy stworzenia Szkoły Katedral-
nej w  Łucku, która ma być miejscem
porządkowania i  pogłębiania wie-
dzy, wspólnego poszukiwania praw-
dy i  zarazem okazją do realizacji for-
macji religijnej . Ks. biskup mianował
też dwóch koordynatorów Szkoły
Katedralnej w  Łucku: po stronie
ukraińskiej Sergiusza Prokopiuka,
po stronie polskiej Michała Szałatę.
Pierwszy wykład na temat „An-

tropologiczne podstawy klauzuli su-
mienia” wygłosił dr  Kazimierz Szała-
ta, który zwrócił uwagę, że klauzula
sumienia, która pozwala człowieko-
wi odstąpić od działań, co prawda
zgodnych ze stanowionym prawem,
ale niezgodnych z  podstawowymi
normami moralnymi nie jest jakimś
nadzwyczajnym przywilejem, ale
wynika z  prawdy o  człowieku, który
jest bytem rozumnym, zdolnym do
poznania, zdolnym do wolnego wy-
boru dobra. Wynika z  jego wyjątko-
wości, którą manifestuje poprzez
niezbywalną własność godności –
odsyłającej go wprost do Stwórcy.
Przedstawiając dzieje kształtowania
się w  oparciu o  tradycję hipokratej-
ską i  chrześcijańską etosu lekarskiej

posługi,   Kazimierz Szałata wskazał
na główne przyczyny obserwowane-
go od czasów oświecenia jego de-
konstrukcji. Jedną z  podstawowych
przyczyn jest oderwanie się człowie-
ka z  jednej strony od Boga – z  dru-
giej od natury, co sprawiło, że byt
ludzki stał się bardziej absurdalną
cząstką materii, niż osobowym by-
tem, który ma swoją historię i  swoje
przeznaczenie sięgające eschatologii.
Drugi wykład „Klauzula sumie-

nia w  zawodzie lekarza” wygłosił
prof.   Bogdan Chazan, były dyrektor
szpitala im. Świętej Rodziny
w  Warszawie zdymisjonowany za
odmowę zabicia chorego dziecka
w  łonie matki. W  swoim wykładzie
honorowy gość spotkania zwrócił
uwagę na szerszy kontekst pojawia-
jących się tu i  ówdzie prób gwałce-
nia sumienia lekarskiego. Jeśli bo-
wiem zacznie się zmuszać lekarzy
do działań niezgodnych z  ich sumie-
niem, zawód lekarza przestanie być
wybierany przez ludzi prawych,
a  przecież tacy są potrzebni w  me-
dycynie – zwłaszcza w  ginekologii
i  położnictwie.
Uczestnicy spotkania nawiązy-

wali do trudnych sytuacji, w  jakich
raz po raz spotykają się dziś lekarze
ukraińscy na skutek wciąż trwającej
wojny. Szczególnie dotyczy to leka-

rzy pracujących w  komisjach pobo-
rowych decydujący o  przydatności
do służby wojskowej oraz psychia-
trów, do których – jak mówił
dr  Jewgieniusz Szymanowicz –
przyjmują coraz więcej młodych lu-
dzi całkowicie zniszczonych tragicz-
nymi doświadczeniami z  wojny. Do-
tyczy to także członków rodzin,
którzy stracili swoich najbliższych.
Wybór miejsca do wspólnej re-

fleksji nad trudnymi problemami
współczesnego świata nie jest
przypadkowy. Stolica Wołynia
okrutnie doświadczonego w  histo-
rii leży bowiem na skrzyżowaniu
wielu tradycji, kultur, religii i  ob-
rządków Chrystusowego Kościoła.
Wyznawcy kościoła Rzymskokato-
lickiego, grekokatolicy, prawo-
sławni patriarchatu kijowskiego,
prawosławni patriarchatu mo-
skiewskiego, ormianie, luteranie
tworzyli i  tworzą oblicze tego mia-
sta i  regionu. Dlatego organizowa-
ne wykłady mają charakter eku-
meniczny skierowane są do
wszystkich środowisk zawodowych
i  religijnych.
Listy gratulacyjne z  okazji inau-

guracji cyklu wykładów w  Łucku
nadesłali między innymi: ks.   abp
Henryk Hoser oraz Rektor UKSW
ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Ruszyła Szkoła Katedralna w Łucku
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Nasze akcje:
Światowy Dzień Trędowatych,
Światowy Dzień Chorego,
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:
05-220 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

W  czwartek 26
czerwca w  spo-
tkaniu zespołu
przy postulatorze
procesu beatyfi-
kacyjnego wiel-
kiego humanisty
XX wieku Raoula
Follereau uczest-
niczył także
przedstawiciel
naszej Fundacji.
Spotkanie rozpo-
częła uroczysta
msza św.   w  kapli-
cy Matki Bożej z  La Salette przy Rue de Dantzig w  Paryżu, którą odprawił
postulator procesu o.   Bernard Courrone. Podczas spotkania Zespołu z  bpem
Philippe Breton prof.   Etienne Thévenin z  Centre de Recherche Universitaire
Lorrain d'Histoire (Uniwersytet w  Nancy) przedstawił plan pracy kierowa-
nej przez siebie komisji historycznej, której celem będzie wyjaśnienie
wszystkich kontekstów politycznych związanych z  działalnością Raoula
Follereau. Dr Kazimierz Szałata wskazał na leżące u  postaw myśli i  dzieł
charytatywnych Follereau trzy podstawowe zasady nauki społecznej ko-
ścioła (solidarność, subsydiarność i  miłosierdzie), które powinny być bada-
ne w  kontekście ewangelizacyjnego wymiaru działalności Apostoła Trędo-
watych. Dr Kazimierz Szałata otrzymał zadanie przygotowania „Kodeksu
etycznego” dla wszystkich, działających dziś na świecie stowarzyszeń i  fun-
dacji noszących imię Raoula Follereau.

Spotkanie zespołu ds. beatyfikacji Follereau

Wobec bezprecedensowych ataków na środowisko
lekarzy, którzy publicznie zadeklarowali, że w swojej
pracy zawodowej będą się kierować głosem sumienia,
wyrażam pełną solidarność z tymi, którzy chcą wier-
nie wypełniać swoją służbę, z poszanowaniem ludzkie-
go życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Swoją de-
klaracją nasi medycy przypomnieli nie tylko
podstawowe przykazania Dekalogu, ale także źródło-
we zasady sformułowane w „Przysiędze Hipokratesa”,
która od dwóch i pół tysiąca lat kształtuje oblicze me-
dycyny naszego kręgu kulturowego. W obliczu nowych
wyzwań, jakie rodzą się wraz z rozwojem nauk bio-
medycznych, bardziej niż kiedykolwiek lekarze powin-
ni być dziś ludźmi sumienia. W sytuacji konfliktu
podstawowych wartości moralnych z przyjętym na za-
sadzie konsensusu prawem, lekarz ma niczym nie
skrępowane prawo do skorzystania z zapisanej między
innymi w „Kodeksie etyki lekarskiej” klauzuli sumie-

nia. Zawarty w obecnie funkcjonujących rozwiąza-
niach legislacyjnych zapis, który warunkuje skorzysta-
nie z klauzuli sumienia koniecznością wskazania, kto
miałby wykonać uznane przez lekarza za niegodziwe
działania, w praktyce likwiduje ją. Dlatego brak kon-
sekwencji w zapisach prawnych wymaga pilnych i
koniecznych zmian. Jest to jednak zadanie nie dla le-
karzy, ale dla polityków, którzy również winni być
ludźmi sumienia.

Odnosząc się z szacunkiem do utrwalonych w tra-
dycji hipokratejskiej i wspartych doświadczeniem
chrześcijaństwa postaw lekarzy apeluję o zaprzestanie
działań demoralizujących świadome swego powołania
środowisko lekarskie. Zarazem w pełni solidaryzuję się
z prof. Bogdanem Chazanem, który mimo skierowa-
nych na siebie ataków, ma odwagę w pełni bronić
niepodważalnych zasad „Przysięgi Hipokratesa”.

Kazimierz Szałata

Wobronie lekarzy




