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" Zdaje mi się, Ŝe widzę…Gdzie? Przed oczyma duszy mojej" 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
W czasie pierwszego polonijnego Forum Laikatu Katolickiego w ParyŜu byliśmy pod wielkim, wraŜeniem tak ilości jak i róŜnorodności 
działań apostolskich ludzi świeckich w Regionie Paryskim. Uzbieraliśmy ogromny dzban ziaren, który złoŜyliśmy potem na ołtarzu z 
prośbą o błogosławieństwo. Minął rok czasu od tego wydarzenia. Śpiewamy: "Nam nie wolno w miejscu stać". Polskie Zjednoczenie 
Katolickie stoi więc przed nie lada zadaniem znalezienia młyna, Ŝeby z tych "złotych ziaren" zrobić dobrą mąkę i upiec zdrowy bochen 
chleba. To prawda, Ŝe wchodzimy na nowy teren: skoordynowanej działalności. WaŜne są w tym auspicje i program duszpasterski 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji. KaŜdy z członków PZK, w swoim zakresie i według swojego charyzmatu niech stara się pogłębić i 
sprecyzować jak realizować program Misji na Rok 2009. Przynieśmy to na Forum. 
Idąc za Episkopatem Polski, uwzględniając nasze francuskie i polonijne realia, Ksiądz Rektor zaprasza nas wszystkich do realizacji 
programu: "Otoczmy troską Ŝycie". Przy oczywistym czuwaniu nad Ŝyciem w jego początkach i przy jego zakończeniu, Polska Misja 
Katolicka postanowiła połoŜyć akcent na: "środkowej fazie Ŝycia", czyli na wchodzenie w pełne Ŝycie młodzieŜy oraz na pełne Ŝycie 
naszych rodzin.  Oczywiście, wszyscy moŜemy przyczynić się w tym względzie przez  częstsze intencje modlitw. Nie tylko jednak to. 
Jakość Ŝycia zaleŜy od tego z czym wiąŜemy nadzieję, czemu dajemy priorytet. Wobec szalejącego rynku (pseudo)wartości, na jakie 
zagubienie skazana jest nasza młodzieŜ,  a w głębokim kryzysie znalazła się juŜ rodzina. śeby nie odkurzać liści, lecz uzdrawiać 
korzenie, naleŜy pogłębiać wiarę w Ŝywą i stałą obecność Pana Boga w historii kaŜdego człowieka, rodziny i wspólnoty. Jak? PMK 
rozpocznie od adwentu powszechną katechezę według "Katechizmu Płockiego", który zyskał aprobatę i gorące poparcie Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Niech kaŜdy z członków PZK przedłuŜy tę inicjatywę w swoim zakresie i poprzez swoich członków. Temu zagadnieniu 
poświęcone jest jesienne Forum Katolickiego Laikatu. Jak zwykle bardzo twórcza, młodzieŜ Regionu Paryskiego, która tak świetnie 
przygotowała  Dni Papieskie, mobilizuje się na  regionalne  rekolekcje adwentowe od 5-go do 7-go grudnia 2008, by przymierzyć się do 
XXIV Światowych Dni MłodzieŜy dla koleŜanek i kolegów z Polonii całej Europy w Lourdes (08-10.05.2009).  
Czekamy na dalsze inicjatywy w czasie Forum, które odbędzie się 22-go listopada 2008: 15/17,  rue Marsoulan 75012 Paris.  
Zapraszam.          Ks. dr Krystian Gawron – Kapelan PZK 
 

 
Zanotuj te daty i we ź udział w tych wydarzeniach:  

9-10. 11. 2008 – Kurs Nowe Ŝycie z Bogiem w La Ferté-sous-Jouarre 
22.11.2008 - Forum Laikatu regionu paryskiego „Jesie ń 2008” 
14.02.2009 - Wielki Bal Karnawałowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

PMK – 263 bis, rue Saint-Honoré  75001 Paris 
 

N°2, październik 2008 
 

Redakcja : S. Indyk 
 

Jestem przy Tobie – pamiętam, czuwam. 

Nasz adres : pzk_mail@yahoo.fr 

Czy  słyszałeś o Szkole Nowej Ewangelizacji (SNE)  Świętej Teresy w ParyŜu ? 
 
SNE Św. Teresy w ParyŜu zaczyna juŜ byś szkołą „starą” - ale znaczy to teŜ, Ŝe bardziej doświadczoną. Pierwszy kurs zorganizowaliśmy 
w 2001 roku, a najbliŜszy odbędzie się  : 9-10 listopada 2008 (kurs „Nowe Ŝycie z Bogiem” w La-Ferté-sous-Jouarre).  
TRWAJA ZAPISY u Ks. Ernesta - Parafia WNMP Concorde 01.55.35.32.25  lub 06.62.14.42.03. 
Co to są  za kursy? Kto je stworzył? Kiedy? Po co?  
Najbardziej znane to: „Nowe Ŝycie z Bogiem”, „Emaus”, „Jan”, „Paweł”,... Twórcą SNE jest Meksykanin José Prado Flores. W latach 
osiemdziesiątych powstała pierwsza eksperymentalna Szkoła Nowej Ewangelizacji  Św. Andrzeja w Meksyku. 
Kościół od dwóch tysięcy lat odpowiada na wezwanie Chrystusa: "Id źcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
(Mk 16,15). Dzisiaj, chociaŜ Dobra Nowina o zbawieniu dotarła na wszystkie kontynenty, wezwanie to jest nadal aktualne. PapieŜ Jan 
Paweł II wielokrotnie zachęcał do nowej ewangelizacji - nowej w metodzie, w zapale i nowej w środkach wyrazu. Odpowiedzią na to 
wezwanie był opracowany przez Meksykanina José Prado Flores program KE KA KO – Kerygma/Karisma/Koinonia. Program ten jest 
realizowany przez SNE na całym świecie. W Polsce SNE powstają na początku lat 90-tych;  najstarsza w Kielcach - SNE Św. Pawła.  
CELEM SNE Św. Teresy jest formowanie osób, które chcą ewangelizować, aby kaŜdy katolik potrafił przekazać Słowo Dobrej Nowiny 
o Jezusie w prostej, popartej doświadczeniem formie. METODOLOGIA to przygotowanie uczestników do ewangelizacji poprzez udział 
w teoretyczno-praktycznych kursach poprzez studium,  praktykę i  modlitwę. DUCHOWOŚĆ skoncentrowana jest na osobie Jezusa 
Chrystusa oraz na otwarciu się na Ducha Świętego - a słuŜy osobistemu spotkaniu z Bogiem jako Ojcem i z Jezusem jako Panem i 
Zbawicielem.” Szkoła jako konkretne narzędzie ewangelizacyjne PMK pośród francuskiej Polonii, otwarte jest równieŜ na potrzeby 
lokalnego kościoła francuskiego. Podlega ona Rektorowi PMK we Francji  ks. Infułatowi Stanisławowi JeŜowi. Miejscem kursów jest 
Dom PMK w La Ferté-sous-Jouarre.                            Alicja Indyk
   



 

 

 

EUROPEJSKIE  FORUM  LAIKATU  W  BRATYSŁAWIE 
 

W dniach od 1 do 6 lipca 2008 odbyło się w stolicy Słowacji Europejskie Forum 
Świeckich pod hasłem “RóŜnorodność religijna w Europie”. W Forum uczestniczyli 
przedstawiciele laikatu 16 krajów. Polonię francuską reprezentowali: p. Halina Hyld z 
Amiens oraz p. Czesław Noster z regionu paryskiego.  
Z bardzo interesującym referatem na temat chrześcijańskiej toŜsamości w pluralistycznej 
Europie wystąpił prof. A. Seweryński, były minister nauki i szkolnictwa wyŜszego w 
rządzie PIS. Wskazał on na zagroŜenia z rosnącego w siłę wojującego ateizmu jak 
równieŜ na coraz liczniejsze próby wyeliminowania Kościoła z Ŝycia publicznego. Jedną 

z takich prób jest brak Invocatio Dei w projekcie do traktatu konstytucyjnego czy teŜ całkowite pominięcie chrześcijaństwa jako 
elementu historii Europy. Profesor Seweryński zaproponował apel kard. Poupard do zaangaŜowanych chrześcijan o  aktywne 
przeciwstawienie się temu trendowi poprzez krzewienie chrześcijańskiej antropologii i wizji świata. Cytując Jana Pawła II (“Europa 
potrzebuje świadomości swojego dziedzictwa kulturowego i religijnego”) czy teŜ L. Kołakowskiego (“Wiara stanowi część naszej 
egzystencji i nie moŜe zniknąć, ona moŜe tylko ewoluować” ), w konkluzji podparł się słowami biskupa śycińskiego, iŜ chrześcijanin 
w tej pluralistycznej Europie, powinien kontynuować swą misję ewangelizacyjną, ciągle poszukując nowych i bardziej skutecznych 
form działania.  
W dyskusji na temat referatu część delegatów, w szczególności przedstawiciele Holandii i Szwecji w sposób dość zdecydowany nie 
zgadzali się z tezą profesora Seweryńskiego o zagroŜeniach dla chrześcijańskiej toŜsamości Europy. Twierdzili, iŜ nie moŜna 
budować jedności szermując wizerunkiem Kościoła jako oblęŜonej twierdzy. 
W wystąpieniu belgijskiego profesora z uniwersytetu z Padwy L. Bekemansa dominował pogląd, Ŝe chrześcijańska wizja Europy 
oparta jest na przeszło 2000-letniej historii. Jest to model proponujący róŜnorodność w jedności, w którym wielokulturowość 
przechodzi w interkulturowość poprzez zrozumienie i akceptację innych kultur. Profesor Bekemans odwołując się do deklaracji R. 
Schumana (współtwórcy idei integracji europejskiej) podkreślił uniwersalny charakter takich wartości jak wolność, pokój, 
sprawiedliwość czy solidarność. 
Było teŜ wiele innych wystąpień oraz świadectw róŜnorodności Ŝycia religijnego w róŜnych częściach Europy. Były przede 
wszystkim codzienne wspólne spotkania przy Eucharystycznym stole. Poczucie liturgicznej wspólnoty pozwalało na niwelowanie 
pojawiających się tu i ówdzie róŜnic w poglądach. Szczególne wymiar miała Eucharystia odprawiona w bratysławskiej katedrze 
przez kard. Martino, prefekta watykańskiej Kongregacji Społecznej Nauki Kościoła. Liturgia łacińska oraz wielojęzyczne pieśni 
podkreślały jedność przy równoczesnym zachowaniu róŜnorodności europejskiego Kościoła. 
W ostatnim dniu Forum zostały zatwierdzone zmiany w statutach oraz został wybrany zarząd. Prezesem pozostała pani Draijers z 
Holandii. Pomimo wielokrotnych usiłowań udało się zachować podwójny charakter polskiego członkostwa (delegacja z Polski oraz 
delegacja Polonii – tegoroczna delegacja na zdjęciu). Następne Forum odbędzie się za dwa lata w Warszawie.  

“Ka Ŝdy wierzący jest powołany do świętości” (Lumen Gentium).                        Czesław Noster 
 

               
                                          Czy wiesz ... co to jest PRDEZ ?  

 
Mało kto wie, co się kryje pod tym tajemniczo brzmiącym tytułem... A chodzi po prostu o Polską Radę 
Duszpasterską Europy Zachodniej. Skupia ona odpowiedzialnych Rektorów za ośrodki duszpasterskie w tych 
krajach oraz współpracujących z nimi przedstawicieli laikatu. Istnieje ona od początku lat 
dziewięćdziesiątych. Spotyka się co roku w jednym z krajów, zamieszkałych przez liczną Polonię, lub jak w 
tym roku – w naszej Ojczyźnie. Wybór krakowskich Łagiewnik na miejsce tegorocznych obrad nie był 
przypadkowy. Przyjechaliśmy tutaj  w dniach 26-28.09.08, by czerpać ze źródeł BoŜego Miłosierdzia, aby 
powrócić do naszych krajów powierzając się Mu i sprawy nas wszystkich z  jeszcze większym zaufaniem.     
W naszych obradach uczestniczyło dwóch biskupów, 17 księŜy z kilkunastu krajów na czele z księŜmi 
rektorami i 32 świeckich. Były to nasze pierwsze obrady pod przewodnictwem księdza Biskupa Zygmunta 
Zimowskiego, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, który jest Delegatem Episkopatu  Polski ds. 
Duszpasterstwa Emigracji. Oprócz  niego w obradach uczestniczył równieŜ amerykański biskup polskiego 
pochodzenia - ks. Biskup Thomas Wenski, Ordynariusz Diecezji Orlando.  
Tematem obrad było właściwe rozumienie integracji z zachowaniem polskości. 
Delegacji polonii francuskiej przewodniczył  ks. Infułat Stanisław JeŜ oraz ks. Wicerektor Krystian Gawron.  
Ksiądz Infułat w krótkim referacie przedstawił sytuację we Francji. Jest tu 122 księŜy polskich oddelegowanych do Poloni, a 
dwukrotnie więcej na placówkach całkowicie francuskich. Nasze potrzeby polonijne są jednak duŜe. W samym ParyŜu, w sześciu 
ośrodkach duszpasterskich, w coniedzielnych Mszach Św. uczestniczy ok. 9 tys. naszych rodaków. 
Mieliśmy teŜ okazję spotkać się między nami, aby porozmawiać w swoim gronie na temat naszych, „francuskich” spostrzeŜeń.  
W deklaracji końcowej podkreślono potrzebę bliŜszej współpracy między Episkopatem Polski i Rektorami PMK z jednej, a lokalnymi 
episkopatami z drugiej strony.                                 Sławomir 
 
 

QUIZ – Sprawdź czy przeczytałeś z uwagą powyŜsze artykuły 

Meksykanin José Prado Flores :  
 

1. Uczestniczył w obradach PRDEZu w Łagiewnikach 
2. Uczestniczył w Europejskim Forum Laikatu w Bratyslawie 
3. Jest amerykańskim biskupem polskiego pochodzenia 
4. Jest twórcą SNE bazującej się na metodzie Ke Ka Ko 

 

      W Bratysławie : 
 

1. Znajduje się siedziba Biskupa Zygmunta Zimowskiego  
2. Powstała pierwsza SNE w Polsce oparta na metodzie Ke Ka Ko 
3. Miało miejsce Europejskie Forum Laikatu  
4. Miały miejsce obrady PRDEZu  
 


