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KOŚCIÓŁ W POLSCE

Z porady psychologa, prawnika 
i doradcy bankowego 

można było skorzystać na 
Targach Wierności, które odbyły 
się między 5 a 8 października. 
Gościem specjalnym imprezy 
był aktor i reżyser Jerzy Stuhr. 
Organizatorzy Targów, księża 
salwatorianie z Trzebnicy, chcą 
przypomnieć o sensie 
i znaczeniu wierności 
w dzisiejszym świecie. Jerzy 
Stuhr opowiedział o znaczeniu 
wierności i małżeństwa w jego 
własnym życiu. 
– Targi są odpowiedzią na 
organizowane we wrześniu 
we Wrocławiu pierwsze Targi 
Rozwodowe – przyznaje 
w rozmowie z KAI rzecznik 
prasowy imprezy ks. Bartłomiej 
Król. Organizatorzy chcą 
sprzeciwić się w ten sposób 
traktowaniu rozwodu jako 
rozwiązania problemów 
i wykorzystywaniu go do celów 
handlowych. 

Targi 
Wierności 

15 września w sank-
tuarium Matki 
Bożej Cierpli-

wie Słuchającej w Rokitnie 
Zgromadzenie Misjonarek 
Chrystusa Króla dla Polo-
nii Zagranicznej uroczystą 
Eucharystią zainaugurowało 
swój Rok Jubileuszowy. 

Mszy Świętej przewod-
niczył i homilię wygłosił 
ks. Tomasz Sielicki, przeło-
żony generalny Towarzystwa 
Chrystusowego. Z siostrami 
misjonarkami zainauguro-
wał uroczystość Zarząd i Ra-
da Generalna Towarzystwa 
Chrystusowego.

– Jest co świętować – po-
wiedział w homilii ks. gene-
rał. – Ojciec Posadzy zasta-
nawiał się, czy znaki, które 
otrzymywał, pochodzą na 
pewno od Ducha Świętego. 
Ten okres 50 lat jest potwier-
dzeniem, że jest to sprawa 
Boża, a historia pokazuje, jak 
Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek i Towarzystwo Chry-

stusowe są ważnymi dziełami. 
Fale emigracyjne przychodzą 
jedna po drugiej. (…) Dziś 
emigranci potrafią znaleźć 
pracę, mieszkanie. Ale po-
jawia się swoisty zgrzyt, je-
śli chodzi o modlitwę. Bo 
jak tu się modlić w obcym 
języku, jak się spowiadać? 
– dodał.

Dokładnie 15 września 
1958 r. założyciel, Sługa Boży 
o. Ignacy Posadzy, u stóp 
Rokitniańskiej Pani wręczył 
pierwszym misjonarkom mo-
dlitewniki i zawierzył całe 
dzieło Jej macierzyńskiej 
opiece. Z czasem siostry 
zamieszkały w Poznaniu – 

Morasku, gdzie do 
dziś mieści się Dom 
Generalny Zgro-
madzenia.

Przez te 50 lat 
Zgromadzenie Mi-
sjonarek Chrystusa 
Króla dla Polonii 
Zagranicznej za-
znaczyło swą obec-

ność w Kościele powszech-
nym, podejmując posługę 
wśród polskich emigrantów 
w dziesięciu krajach świa-
ta. Siostry nie są obok emi-
grantów, ale z nimi. Dzielą 
emigracyjne drogi Polaków, 
pomagają strzec wiary, po-
konywać samotność i rozłą-
kę. Dbają o podtrzymywanie 
polskości, szczególnie o pie-
lęgnowanie języka polskiego, 
tradycji i kultury polskiej, 
bez względu na to, na któ-
rym kontynencie przycho-
dzi im żyć. 

Więcej informacji: www.
mchr.pl

(SIK) 

Jubileusz Zgromadzenia

Miniony tydzień wypełniony był 
medialną dyskusją dotyczą-
cą przywrócenia 6 stycznia 

jako dnia wolnego od pracy. Dyskusja 
wynikła z faktu, że obywatelski pro-
jekt uchwały w tej sprawie trafił pod 
obrady Sejmu. W związku z tym nie-
którzy posłowie, jak i dyżurni dzien-
nikarze, zaczęli wylewać łzy nad tym, 
jak to biedne państwo jeszcze bardziej 
zubożeje w związku z kolejnym dniem 
wolnym, jak to budujemy państwo wy-
znaniowe i tak dalej. Jednym słowem, 
nic nowego. Dyskusja, nie tylko zresztą 
w tej sprawie, ale w ogóle w sprawach 
dotyczących wiary i Kościoła zdaje się 

wskazywać, że niektórzy publiczni 
dyskutanci mają gotowe wypowiedzi 
i gotowe teksty, które zawsze im pa-
sują i w każdej tego rodzaju sprawie 
natychmiast zabierają głos, posługując 
się tymi samymi argumentami. Argu-
mentacja ta często w niczym nie róż-
ni się od argumentów dawnej prasy 
komunistycznej, gdzie przeinaczanie 
faktów było zasadniczym narzędziem 
warsztatu pracy dziennikarskiej. 

Mimo wszystko ostrze argumentacji 
przeciwników dnia wolnego od pracy 
jest mocno przytępione faktem, że w 
wielu krajach Europy w dalszym ciągu 
dzień 6 stycznia jest wolny od pracy. 
Nie można więc posługiwać się tak 
zresztą wyświechtanym i nic w grun-
cie rzeczy nieznaczącym argumentem, 
że w Europie jest inaczej, a my zno-
wu od niej odstajemy. Ponadto cho-
dzi o przywrócenie dnia wolnego, 
a nie o jego wprowadzenie. Chociaż 
idzie to z wielkim oporem w każdej 
niemal dziedzinie, to jednak ciągle je-
steśmy na długiej drodze pozbywania 

się niesprawiedliwości państwa tota-
litarnego. Wreszcie, równie słaby jest 
argument mówiący o tym, że kolejny 
dzień wolny osłabi gospodarkę, gdy 
niemal każdy wie, że problemem jest 
przede wszystkim słaba wydajność 
pracy i ogromna, i ciągle rozwijają-
ca się biurokracja oraz wszechobec-
na korupcja. 

Wypada wyrazić nadzieję, że kato-
licy, nie tylko ci, którzy w tak wielkiej 
liczbie (ponad pół miliona podpisów) 
poparli obywatelską inicjatywę, ale 
wszyscy, zdają sobie sprawę z wagi ob-
chodzonej w dniu 6 stycznia bardzo 
starej i niezwykle ważnej uroczystości 
Objawienia Pańskiego, zwanej także 
uroczystością Trzech Króli. Treścią 
tej uroczystości jest objawienie przez 
Boga w Jezusie Chrystusie tajemnicy 
zbawienia wszystkim narodom. Uro-
czystość Objawienia Pańskiego należy 
do świąt nakazanych, a więc takich, w 
czasie których katolik ma obowiązek 
uczestniczyć we Mszy św. i powstrzy-
mać się od prac niekoniecznych. 

Trzej Królowie w Sejmieks. Krzysztof 
Wętkowski
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