instytucje diecezjalne jeszcze przed
publikacją materiałów prasowych i
działaniami prokuratorskimi. Z mojego pisemnego wyjaśnienia przekazanego do redakcji wspomnianego
dziennika opublikowano jedynie niektóre fragmenty. Pominięto natomiast
te, które dla redakcji były niewygodne. Nie zrezygnowano również z dosadnego języka, który nadal pojawia
się w kolejnych materiałach.
Pragnę podkreślić, że ksiądz
stanowczo zaprzecza jakoby jego zachowanie na lekcji religii miało jakieś
seksualne podteksty. Swoje stanowisko przedstawił on na spotkaniu, do
którego doszło w poniedziałek 20
stycznia. W spotkaniu uczestniczyli
oprócz samego księdza również rodzice uczniów, dyrektor szkoły, pedagog
szkolny i przedstawiciel kurii odpowiedzialny za katechezę i nauczanie
religii. Ksiądz przedstawił własną
wersję zdarzenia, całkowicie odmienną od tej, jaka później znalazła się w
mediach. Przeprosił również uczniów
i rodziców za zaistniałą w szkole sytuację. Dyrekcja szkoły postanowiła
udzielić księdzu upomnienia za uchybienia z zakresu dyscypliny pracy. Zalecono również przeprowadzenie kontroli jakości nauczania, zarówno ze
strony dyrekcji jak i instytucji kościelnych odpowiedzialnych za nauczanie
religii. Przedstawiciel kurii zapropo-

nował także, by rodzice zadeklarowali,
czy mają zaufanie do dotychczasowego
katechety. Gdyby do końca miesiąca
okazało się, że większość rodziców takiego zaufania nie ma, to wówczas do szkoły miałby przyjść inny nauczyciel religii.
Kilka dni później pojawiły się
jednak pierwsze publikacje prasowe na
ten temat. Sprawą bardzo szybko zainteresowały się nie tylko media regionalne,
ale i ogólnopolskie. Swoje działania
podjęła także prokuratura. O jej działaniach kuria najpierw dowiedziała się od
dziennikarzy. Dopiero po zatrzymaniu
księdza do dyspozycji prokuratury, w
piątek 23 stycznia wieczorem, policja
poinformowała o tym fakcie przedstawiciela kurii.
W międzyczasie, w piątek 23 stycznia
rano, a więc jeszcze przed zatrzymaniem
duchownego, przedstawiciel kurii odpowiedzialny za nauczanie religii w szkole
udał się do Lubuskiego Kuratorium
Oświaty. Po przeprowadzonych tam rozmowach podjęto decyzję o tym, że ksiądz
nie będzie uczył religii w szkole aż do
czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.
Prokuratura nie zakończyła
jeszcze swojego postępowania. Ze sformułowaniem ostatecznych opinii o zdarzeniu wypada więc poczekać powstrzymując się od wydawania pośpiesznych
sądów.
ks. Andrzej Sapieha Rzecznik
Prasowy Kurii
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Moc błogosławieństwa.
Błogosławieństwo jest życzeniem lub uzyskaniem specjalnej przychylności Bożej dla konkretnej osoby
lub wspólnoty. To działanie, przez które
Bóg okazuje ludziom swą łaskawość.
Błogosławiony znaczy szczęśliwy.
„Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19.14) .
Każde błogosławieństwo jest
cenne, jednak szczególną moc ma błogosławieństwo dziecka przez mamę i
tatę. Drodzy rodzice, błogosławcie
swoje dzieci, jeżeli pragniecie, aby
były szczęśliwe. Błogosławcie je w
różnych okolicznościach ich życia.
Błogosławieństwo to duchowa ochrona waszych dzieci, to swoista tarcza
broniąca przed złem.
Matka Boża od węzłów
Co łączy Ojca Świętego Franciszka z Czarnobylem? Czym zajmuje
się Matka Boża, gdy Jej ręce nie są
złożone do modlitwy?
Historia obrazu Matki Bożej

Rozwiązującej Węzły rozpoczęła się w
XVII w. w Niemczech. Małżeństwo
Wolfganga i Zofii Langenmantelów z
powodu ustawicznych nieporozumień
niechybnie skończyłoby się katastrofą,
gdyby nie modlitewna interwencja u
Matki Bożej o. Jakuba Rema, jezuity. „W
moim błaganiu oddaje Ci więzy małżeńskie, byś je wygładziła, rozsupławszy
wszystkie zaciągnięte węzły!” – wołał zakonnik. Odtąd Langenmantelowie żyli
długo i szczęśliwie, doczekawszy się sporej gromadki dzieci i wnuków. Jeden z
nich – Hieronim Ambroży– wstąpił później do augustianów w Augsburgu. Z
wdzięczności za ocalenie małżeństwa
swoich dziadków i zarazem za dar swojego życia ufundował obraz Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły.
Kult Matki Bożej Rozwiązującej
Węzły wzmógł się dopiero w XX w. Pod
koniec lat 80. W austriackiej Styrii powstało sanktuarium Matki Bożej od Węzłów, jako wotum za ocalenie Europy
Środkowej z katastrofy w Czarnobylu.
Studiujący w Niemczech argentyński jezuita o. Jorge Mario Bergoglio, później-

szy papież Franciszek, rozpowszechnił
reprodukcję obrazu Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w Ameryce Południowej. W kościele św. Feliksa z
Kantalicjo w Warszawie-Marysinie
znajduje się kopia tego wizerunku łączącego papieża Franciszka z tragedią
na Ukrainie. Ojciec Święty nieustannie
zachęca nas do składania trudnych
spraw naszego życia w ręce Matki Bożej. Drodzy Czytelnicy, tak wiele jest
zaciągniętych węzłów, jak je rozwiązać? Może warto jak papież Franciszek odkryć kult Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.
… rzecz gorsza od Auschwitz
"Jest tylko jedna rzecz gorsza
od samego Auschwitz, jeżeli świat zapomni, że takie miejsce istniało". Henry Appel, były więzień obozu.
27 stycznia 1945 roku Armia
Czerwona wyzwoliła ponad 7 tys.
skrajnie wyczerpanych więźniów niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.
W obozie Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i przedstawicieli innych narodów. 17 stycznia 1945 roku
w KL Auschwitz odbył się ostatni generalny apel, do którego stanęło 67 012
więźniarek i więźniów. 26 stycznia
obóz opuściła już większość SS-manów. Więźniowie, nie zważając na
ostrzeliwujących ich ostatnich wartowników, rozpoczęli przeszukiwanie magazynów w poszukiwaniu żywności i
odzieży. Wielu z tych, którzy próbo-

wali walczyć ze śmiercią głodową, zginęło od kul. Umierali także z powodu zjedzenia zbyt dużych ilości pożywienia.
Część byłych więźniów tuż po wyzwoleniu odeszła do swych domów. Pozostali
zostali umieszczeni w szpitalach zorganizowanych w byłych już obozach przez
radzieckie wojskowe służby medyczne
oraz okoliczną ludność polską. Do szpitali trafiło ponad 4,5 tys. byłych więźniów z
ponad 20 krajów, w większości Żydów.
Wśród leczonych było także ponad 200
dzieci w wieku do 15 lat. Chorzy znajdowali gościnę również w prywatnych domach. Przez wiele tygodni po wyzwoleniu pielęgniarki znajdowały pod materacami chleb, chowany przez chorych na
następny dzień w niedowierzaniu, że nazajutrz otrzymają nowe porcje. Niektórzy
z byłych więźniów uciekali przed skierowaniem do kąpieli. Bali się, że w prysznicach zamiast wody pojawi się gaz. Inni
bronili się przed dożylnym lub domięśniowym podawaniem leków. Kojarzyło
się im to ze śmiercionośnymi zastrzykami
z fenolu. Posiłki dawkowano im niemal
jak leki, by nie umarli z przejedzenia przykładowo dostawali zupę z przecieranych ziemniaków trzy razy dziennie po
jednej łyżce, a po pewnym czasie po kilka
łyżek.
Drodzy Czytelnicy, proszę Was
zatrzymajcie się na chwilę by pomyśleć o
wartości jaką jest życie i szacunek do życia. Piekło w Auschwitz uczynili ludzie
ludziom, a Holocaust ma swoje źródło w
chorej wyobraźni i uprzedzeniach rasowych Adolfa Hitlera. Chrońmy się przed
propagandą, bądźmy samodzielni w my-

śleniu i pamiętajmy, że każde ludzkie
życie jest Darem Boga.
Intencja Róż Różańca
Intencja ogólna: Aby więźniowie, a
szczególnie młodzi ludzie, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
1%
Czas rozliczeń podatkowych,
to zdecydowanie komu, jakiej organizacji przekazać 1% swoich podatków.
Warto zadziałać, aby ten 1%, który w
połączeniu – zmienia życie, pomaga w
życiu został tu na miejscu w naszej diecezji, w naszym województwie, w naszej parafii.
Na rehabilitację Agnieszki Pogorzały – KRS 0000186434 Agnieszka
Pogorzały – rehabilitacja-203/P, lub
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, Stawnica 33, nr.
konta 89 8944 0003 0000 2088 2000
0010 z dopiskiem leczenie, rehabilitacja
Agnieszka Pogorzały 203/P
Bogatsze życie z utraconym
genem, mówią o nas Dzieci Elfy,
zespolwilliamsa.org dowiedz się więcej,
pomoc dla Leny Chmielewskiej– KRS
0000296776 Lena Chmielewska.
Komu to służy?
W ostatnim biuletynie zamieściliśmy, fragment z raportu ukazujący
jak media przez brak rzetelności w zbadaniu faktów, lub działając celowo budzą nienawiść do Kościoła, osób duchownych, osób pragnących żyć zgod-

nie z przykazaniami Boga. Obecnie zamieszczamy, fragmenty oświadczania
rzecznika Kurii Diecezjalnej w Zielonej
Górze, w związku z wydarzeniem podczas lekcji religii.
Regionalne i ogólnopolskie media od kilku dni zajmują się wydarzeniami, do których miało dojść podczas lekcji religii prowadzonej przez jednego z
księży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W tej sprawie wiele jest znaków
zapytania. Nie przeszkadza to jednak
niektórym dziennikarzom kształtować
swoich materiałów w taki sposób, by sugerowało to odbiorcom winę księdza.
Oburzenie budzi również stosowany
przez nich język, który ocenić należy co
najmniej jako niewybredny, jeśli nie
wręcz wulgarny. Pewne dosadne sformułowania są uporczywie powtarzane w
kolejnych materiałach, jakby w zamiarze
celowego wyrycia ich w świadomości
odbiorców. Nie ma to nic wspólnego z
rzetelnym dziennikarstwem i zwyczajną
ludzką przyzwoitością. Nie wiem, na jakich źródłach są oparte relacje o tym, co
rzekomo wydarzyło się na lekcji religii.
Przedstawiane w różnych mediach wersje różnią się jednak od siebie, co powinno rodzić pytanie o wiarygodność
źródeł i nakazywać większą dziennikarską powściągliwość.
Największe regionalne redakcje
prasowe, które zajęły się tą sprawą,
przed publikacją materiałów nie szukały
kontaktu z rzecznikiem prasowym Kurii
Diecezjalnej w Zielonej Górze. Co więcej, popularny dziennik regionalny pisał o milczącym telefonie kurii, co miało sugerować, że instytucja ta unika
kontaktów z mediami. Nie informowano
również o działaniach podjętych przez

