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Popierajcie firmy 

ogłaszające się  

w News of Polonia 

One pomagają  

Polskiej społeczności 

Wiadomości Polonijne Uroczystość 

MB 

gromnicznej 

Święto 

ofiarowana 

Pańskiego 

   Z uroczystością Bożego Narodzenia 

związane są święta; 

   Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

inaczej MB Gromnicznej które obchodzimy 

2 lutego a które jest pamiątka ofiarowania 

Dzieciątka Jezus w świątyni w 4o-tym dniu 

po urodzeniu. Był to przepis Prawa 

Mojżeszowego którego przestrzegano. 

   Drugim swiętem a właściwie pierwszym 

po Bożym Narodzeniu to uroczystość MB 

Rodzicielki, które obchodzimy 1 stycznia tj 

w Nowy Rok. Przed reforma liturgiczna 

czyli przed II-gim Soborem Watykańskim  

w Nowy Rok świętowaliśmy uroczystość 

Imienia Jezus Uroczystość ta miała związek 

z rytem obrzezania i nadanie imienia Jezus 

Bożej Dziecinie. 
 

Pierwsza ceremonia obrzezania miała 

miesjce w czasach Abrahama. Było to 

przymierze zawarte między Bogiem a 

Abrahamem. W Księdze Rodzaju czytamy; 

„...ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam 

jest Bóg Wszechmogący...chcę bowiem 

zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a 

tobą... Nie będziesz więc odtąd nazywał się 

Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo 

uczynie ciebie ojcem mnóstwa narodów... 

Przymierze, które będziecie zachowywali 

między Mną a wami... polega na tym: 

wszyscy wasi męzczyźni mają być 

obrzezani... każde wasze dziecko plci 

męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być 

obrzezane... Wtedy Abraham, wziąwszy 

swego syna Izmael i wszystkich zrodzonych 

w jego domu lub których nabył za pieniądze 

- wszystkich swych domowników plci 

męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał 

ciało ich napłetka, tak jak mu nakazał Bóg”. 

   Miejmy na uwadze, że obrzezanie było i 

jest aktem religijnym gdy chodzi o 

wyznawców religj i  Mojżeszowej . 

Obrzezanie dla Żydów jest tym czym dla 

nas katolików Sakrament Chrztu św.               

Z przyjściem Chrystusa na ziemię nastało 

nowe prawo - Nowy Testament. Cześć 

przepisów Prawa Mojżeszowego w tym też 

ryt obrzeżania przestały obowiązywać. 

Nakaz obrzezania w nowej religii czyli       

w chrześcijaństwie stał się nieaktualny bo    

w jego miejsce wszedł sakrament chrztu 

jako Przymierze z Bogiem. 
 

Konflikt na tle rytu obrzezania 

   Dotychczas kiedy Żydzi przyjmowali 

chrzest nie było żadnego problemu, ale 

konflikt powstał w momencie kiedy poganie 

nawracali się do Boga i przyjmowali 

chrzest. Konflikt powstał najpierw               

w Antiochii w mieście do którego przybył 

św Paweł i Barnaba podczas swoich 

podróży misyjnych. W Dziejach 

Apostolskich między innymi czytamy; 

„Niektórzy przybysze z Judei, (nb a chodzi 

o nawróconych ze stronnictwa faryzeuszy), 

nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie 

o b r z e z a n i u  w e d ł u g  z w y c z a j u 

Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni... 

Kiedy doszło do niemałych sporów i 

roztrzasań między nimi oraz Pawłem i 

Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba 

i jeszcze kilku spośród nich udadzą się           

w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do 

Apostołów i starszych... „(Dz Ap 15,2..). 

Tak więc Apostołowie i tzw starsi zebrali 

się aby rozpatrzeć sprawe i zażegnać spor. 

Podczas tego zebrania, które przeszło do 

historii Kościoła jako „Sobór Jerozolimski” 

a zarazem jako I-szy Sobór w Kościele 

Katolickim, powzięto decyzję; że 

nawracający się do Boga poganie 

przyjmując chrzest nie muszą być 

poddawani rytowi obrzezania.. (Por Dz Ap 

15,19-21). 
 

Dlaczego o tym piszę? 

   Chyba rok temu a może i dwa, od mojej 

zaprzyjażnionej rodziny z porto Rico, 

rodzina katolicka, dowiedziałem się, że ich 

wnusio  został  poddany  zabiegowi,    który  
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Data, o której  

nie wolno zapomnieć! 
Zofia Cybulska Adamowicz 
 

   Dziesiątego lutego mija 68 rocznica 

pierwszej najstraszniejszej wywózki przy 40 

stopniach mrozu na daleką Syberię. 

Wyrwanych w środku nocy z ciepłych 

domów, wystraszone płaczące  dzieci, 

starcy, ciężarne matki, wszystkich 

bezlitośnie ładowano do bydlęcych 

wagonów i wieziono bez wytłumaczenia 

gdzie i dlaczego. 

   Druga wywózka miała miejsce 13go 

kwietnia 1940 roku i trzecia 19 czerwca 

tego samego roku i ostatnia w przeddzień 

wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej          

w czerwcu 1941 roku. 

   Zesłańcy byli przeważnie urzędnikami 

państwowymi, wojskowymi osadnikami i 

działaczami społecznymi. Warunki długiej 

podróży (około 4 – 6 tygodni) były nie do 

zniesienia, mróz, głód, psychiczne  

wyczerpanie, niepewność jutra załamywały 

słabszych. Śmierć zaglądała do wagonów. 

Zmarłych wyrzucano na następnej stacji, 

wszystko poniżej godności człowieka. 

Koszmar, tragedia ludzka. 

   Miejscem zesłania były dalekie tajgi 

syberyjskie, gdzie do starych baraków 

umieszczano w nieludzkich warunkach 

około 200 osób. Tam czekała ich ciężka 

przymusowa praca od lat 14 za kawałek 

niedopieczonego chleba. Niektóre źródła 

podają, że zmarło około 30 procent 

wywiezionych, ich grobów nie sposób 

policzyć. 

  Opatrzność Boża pozwoliła niektórym 

przetrwać i przekazać następnym 

pokoleniom o barbarzyństwie sowieckiego 

systemu. Zmianę sytuacji przyniosła wojna 

niemiecko-sowiecka w czerwcu 1941 roku 

po podpisaniu umowy w Londynie 17go 

sierpnia 1941 roku Sikorski-Mayski o 

uwolnieniu wszystkich zesłańców. W Rosji 

Gen. Anders uwolniony z więzienia 

rozpoczął organizowanie Polskiej Armii. 

   Spieszyli do niej zwolnieni z łagrów 

więźniowie, wygłodzeni, chorzy, zawszeni 

w łachmanach tysiące kilometrów z iskrą 

nadzieji o lepsze jutro. Ciągnęły też             

z różnych obszarów Syberii, Uralu całe 

rodziny z dziećmi szukając schronienia przy 

Armii Andersa. 

   Opatrzność Boża sprawiła, że Stalin 

zgodził się na opuszczenie z Rosji 

78tysięcznej Armii Gen. Andersa i 

39tysięcy rodzin cywilnych w tym połowa 

to dzieci i sierocińce. Wielu jeszcze z nich 

pozostało w tej nieludzkiej ziemi. 

   Armia i szkoły junackie wyjechały na 

Środkowy Wschód, a matki z dziećmi i 

sierocińce znalazły schronienie w obozach 

dla uchodżców w krajach takich jak 

Palestyna, Persja (obecny Iran), Afryka 

(wówczas kolonie angielskie), Indie, Nowa 

Zelandia i Meksyk.  

   Nigdy więcej wojny! Niech pozostanie 

hasłem dla nowych pokoleń.   ❒ 

 

   Kładące się - 19 stycznia 2008 roku w San Jose w Kalifornii - do snu słońce, było        

świadkiem pięknego, corocznego spotkania. Kilkudziesięcio osobowa grupa Instruktorek, 

Instruktorów, przedstawicieli Kół Przyjaciół Harcerstwa oraz Starszego Harcerstwa spotkała 

się w tamtejszym polskim kościele na tradycyjnym Opłatku. 

   Mszę Świętą rozpoczynającą tę uroczystość celebrował kapelan kalifornijskiego ZHP, ks. 

podharcmistrz Stanisław Żak w asyście trzech księży. Po niej, wygłodniała długim (ale bardzo 

ciekawym) kazaniem brać udała się do położonej pod kościołem sali. Druhostwo Pisańscy, 

druhna Zosia Chciuk, Kasia Langer oraz miejscowe KPH, przygotowało istną ucztę. Przed nią 

jednak łamiąc się opłatkiem długo składano sobie życzenia: wytrwania w harcerskiej służbie, 

zdrowia, powodzenia. Tradycyjny barszcz rozpoczął kolację. Delektowano się                   

przygotowanymi specjałami i domowego wypieku ciastami. W bardziej oficjalnej części          

spotkania zapoznano wszystkich z planami na najbliższy czas. Nie zabrakło gratulacji dla 

zdobytego przez druhnę Renię Skwarużyńską stopnia – harcmistrzyni oraz druhnę Basię 

Myszkowską stopnia – podharcmistrzyni. W naszej modlitwie nie zapomnieliśmy też o tych, 

których między nami nie było, o mamie podharcmistrza Marka Tuszyńskiego, której pogrzeb 

odbył się akurat tego dnia w Los Angeles. 

   Rozśpiewane jak nigdy towarzystwo,  urządziło swoisty – koncert kolęd.Takiego koncertu 

jeszcze w historii harcerstwa nie widziano ! Komentujący to kapelan “ach, żebyście Wy tak        

w kościele śpiewali…” dodał wszystkim jeszcze większej werwy. 

   Dużo nas. Jest nas coraz więcej. Nigdy jeszcze nie było takiej gamy, noszonych z dumą i 

poczuciem ogromnego obowiązku - różnorodnych sznurów: białych, złotych, srebrnych… 

Porywani naszą ideą wstępują lub wracają w nasze szeregi coraz to nowi, chętni do wychow-

awczej pracy. Fajnie było znowu się spotkać w takim gronie. Późną nocą pożegnawszy się 

harcerskim kręgiem rozjechali się wszyscy do domów. 

   Do zobaczenia na harcerskim szlaku, na Biwaku Narciarskim, o którym z pewnością będzie 

można przeczytać.  CZUWAJ!   ❒ 
 

___________ 

Kalifornijski Opłatek           Druh Rysiek 

Filmy „Katyń” oraz 

„Piotruś i Wilk” 

nominowane do Oskarów  
Jadwiga Inglis 
 

   22 stycznia ogłoszono nominacje do 

Oskarów w Los Angeles w Beverly Hills. 

Świadkami tego było ponad 400 

mi ęd z yn a ro d o w ych  i  l o ka l n ych 

korespondentów. Reżyser Andrzej Wajda 

ma szanse zdobycia dla Polski Oskara za 

najlepszy film obcojęzyczny. „Katyń to 

Wajdy czwarty film, który ma okazję 

powalczyć o tę jakże pożądaną dla 

r e ż ys e ró w  nagrod ę .  P op rzedn i o 

nominowane były: „Ziemia Obiecana” w 

1976 roku, „Panny z Wilka” w 1979 roku i 

„Człowiek z Żelaza”, który w 1981 roku był 

ostatnim polskim filmem nominowanym w 

tej kategorii. Po 27 latach jest znów wielka 

nadzieja na Oskara, tym razem za film 

którego opowiadanie opiera się na 

prawdziwych tragicznych faktach, tak 

bardzo  ważn ych  d la  polskiego 

społeczeństwa, by świat usłyszał. 24 lutego 

okaże się na ile jest to realne. Katyń to 

opowiadanie o wielkim sekrecie przestępstw 

i morderstw Józefa Stalina i jego policji 

NKWD. Wajda wybrał świetną obsadę 

aktorów do realizacji swego planowanego 

przedsięwzięcia o którym powiadomił nas w 

cześniej w 2000r. na spotkaniu w Los 

Angeles, gdy przybył odebrać nagrodę 

honorowego Oskara za całokształt swojej 

pracy. Statuetkę można zobaczyć w 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie.  

   Po raz czwarty o Oskara powalczy Janusz 

Kamiński za film „The Diving Bell and 

Butterfly” produkcji Miramax Pathe Renn. 

Kamiński ma już na swoim koncie dwie 

statuetki w kategorii najlepszych zdjęć.  

   Trzeci obraz nominowany to „Piotruś i 

Wilk”. Jest to polsko-brytyjska animacja 

p o w s t a ł a  w  s t u d i u  S e - m a - f o r 

wyreżyserowana przez Suzie Templeton, 

która powalczy o statuetkę w kategorii 

najlepszy animowany fim krótkometrażowy. 

W tej samej kategorii nominowany jest 

kanadyjski film „Madame Tutli-Putli”, 

którego współreżyserem jest Polak Maciej 

Szczerbowski.  

   Filmy które w tym roku wygrają nagrodę 

Akademii Filmowej, otrzymają statuetki 

Oskara 24 lutego 2008 roku na uroczystości 

w Teatrze Kodak w Hollywood, 

transmitowanej przez stacje ABC we 

wszystkich państwach świata.  
 

Jadwiga Ingl is ,  Miêdzynarodowa 

korespondentka z Hollywood, California   ❒ 
 

__________ 


