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Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się 

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

Dzwoń do Polski  

1 cent za minutę  
z każdego telefonu, teraz...   dzisiaj 

 

Informacja na     www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

„Rok jubileuszowy” 

zainaugurował 

Przełożony Generalny 

Salezjanów 
Ks. Lucjan Kamieński, SDB 
 

   W sobotę 31 stycznia br Rodzina 

Salezjańska obchodziła doroczną 

uroczystość patronalną św. Jana Bosko, 

założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego 

o nazwie oficjalnej: „Towarzystwo 

Św.Franciszka Salezego”. W tym dniu 

przełożony generalny Salezjanów, ks. 

Pascual Chavez Villanuova w Turynie,        

w bazylice Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych odprawił uroczystą mszę św. 
 

Dlaczego właśnie w Turynie? 

   Turyn w północnej części Włoch jest 

kolebką Zgromadzenia Salezjańskiego. 

Tam 150 lat temu, to jest w grudniu 

1859r, narodziło się do życia 

Zgromadzenie Salezjańskie. W pobliżu 

Turynu urodził się Janek Bosko, 

późniejszy założyciel tejże rodziny 

zakonnej. 

   Tak więc uroczysta Eucharystia, 

Przełożony Generalny Salezjanów 

zainaugurował obchody tzw „Roku 

jubileuszowego” inaczej zwanym 

„Rokiem łaski”. Rok ten ukierunkowany 

jest na ponowne odkrycie charyzmatu 

salezjańskiego gdy chodzi o wychowanie 

młodego pokolenia. W program 

jubileuszowy wpisano między innymi 

program zwany „Projektem Europa”. 

Celem tego projektu jest wypracowanie 

nowych odpowiedzi na współczesne 

potrzeby „Starego Kontynetu” czyli 

Europy, która z każdym dniem staje się 

coraz bardziej laicka i odchodzi od Boga. 

   W lipcu br rozpocznie się światowa 

peregrinacja relikwii św. Jana Bosko i ma 

trwać 6 lat to jest do 200-tnej rocznicy 

urodzin św. Jana Bosko, założyciela 

Zgromadzenia Salezjańskiego, które 

przypadnie na rok 2015. 

   Aktualnie na świecie jest nieco ponad 

16 tysięcy salezjanów: kapłanów i braci 

zakonnych, którzy pracują w 129-ciu 

krajach. W gronie 118 biskupów 

salezjańskich jest 5-ciu kardynałów w tym 

kard. Tarcisio Bertone, aktualny Sekretarz 

Stanu w Watykanie. 

   W Stanach Zjednoczonych salezjanie 

działają w dwóch prowincjach zwanych 

też inspektoriami: prowincja nowojorska 

czyli wschodnia i na stronie zachodniej 

inspektoria wschodnia z siedzibą 

prowincjała w San Francisco. Około 100-

stu Salezjanów inspektorii zachodniej 

prowadzi w sumie 22 dzieła różnego typu 

jak różnego typu szkoły w tym High 

School, Technical Institute, Don Bosco 

Hall, parafia, oraz takie dzieła jak 

Salesian Boys and Girls Club, Salesian 

Center czy też Dom rekolekcyjny. 

   Dwóch salezjanów (ks. Alojzy Gryszko 

i ks. Lucjan Kamieński) przynależni do 

prowincji salezjańskiej w Warszawie 

jesteśmy wypożyczeni do pracy 

duszpasterskiej w archidiecezji Los 

Angeles. Jesteśmy wypożyczeni do 

archidiecezji na czas nieokreślony ale 

czujemy się salezjanami i mamy kontakty 

z tutejszymi wspólnotami salezjańskimi.   
❒ 

Kara za przebywanie na 

terenie USA bez 

ważnego statusu oraz 

jak może to rozdzielić 

rodziny na ponad 10 lat. 
Christopher A. Kerosky 

Tłumaczyła Magdalena Zimka 
 

   Coraz częściej spotykam klientów         

z Polski oraz z  innych części świata, 

którzy są rozdzieleni z rodziną po tym jak 

opuścili USA, kraj w którym nie posiadali 

legalnego pobytu. 

   Pobyt w Stanach Zjednoczonych bez 

ważnego statusu dłużej niż 6 miesięcy 

powoduje zakaz ponownego wjazdu na 

teren tego kraju. Wiele rodzin jest obecnie 

odseparowanych od siebie nawet na 10 

lat, właśnie z tego powodu. 

   Wiele żon- Amerykanek nie dowierza 

pytając mnie często: „Jestem obywatelką 

USA. Dlaczego mój mąż nie może być tu 

ze mną?”. Powód jest prosty, ale 

rozwiązanie tej kwestii jest bardziej 

problematyczne. Prawo reguluje ten temat 

w sposób następujący. 

   Jako obywatel  USA możesz 

sponsorować swoją żonę/męża. Jeśli 

partner przekroczył granicę Stanów 

Zjednoczonych legalnie – na podstawie 

wizy oraz przez cały okres pobytu nie 

opuścił USA, nie powinien mieć 

problemu z otrzymaniem zielonej karty. 

Ale jeśli partner przekroczy granice 

nielegalnie, a następnie opuści USA po 

okresie dłuższym niż 6 miesięcy – jego 

proces starania się o stały pobyt jest 

bardziej skomplikowany, a nawet 

niebezpieczny. 

   Wówczas proces o zieloną kartę można 

rozpocząć tylko po gruntownym 

z r o z u m i e n i u  z a s a d  w ł a s n e g o 

postępowania, podjętego ryzyka i 

możliwości rozwiązań. 

   W większości spraw, małżonek/

małżonka o nielegalnym statusie  musi 

złożyć aplikacje o zieloną kartę w USA. 

Następnie, należy wrócić do ojczystego 

k r a j u ,  a b y  o d b y ć  r o z m o w ę                        

w amerykańskim konsulacie. Proces ten 

nazywamy „konsularnym”. 

   Problem pojawia się wówczas, gdy 

osoba przebywała na terytorium USA 

nielegalnie i w konsekwencji podlega 

bardzo surowym karom według prawa 

imigracyjnego. Jeśli osoba przebywała 

nielegalnie w USA więcej niż 6 miesięcy, 

ale mniej niż rok- podlega ona 3-letniemu  

zakazowi wjazdu na teren USA; kiedy 

osoba przebywała więcej niż jeden rok-

podlega 10-letniemu zakazowi wjazdu na 

t e r e n  S ta nó w Zj ed n o czo n yc h . 

Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, 

gdy małżonek/małżonka opuszcza USA 

aby aplikować o zieloną kartę, wówczas 

może zostać wstrzymana poza granicami 

Stanów Zjednoczonych nawet przez 10 

lat. 

   Małżonek/małżonka  może wówczas 

złożyć tzw. waiver czyli prośbę o 

odstąpienie od kary. Trzeba jednak 

pamiętać, że nie zawsze waiver zostanie 

przyznany. Należy bowiem, udowodnić 

ciężkie konsekwencje dlugiej, np.10-

cioletniej abstynecji od rodziny, która 

będzie niezwykle trudnym okresem dla 

małżeństwa oraz dzieci, wręcz 

niemożliwym do przeżycia. Aplikacja 

powinna być złożona w amerykańskim 

Konsulacie w Polsce i tam też aplikant 

powinien oczekiwać na decyzję. 

   Amerykański konsulat rozpatrując 

petycje o waiver bierze pod uwagę różne 

czynniki. Dokonuje dokładnej oceny, czy 

abstynencja osoby będzie faktycznie 

wyjątkowo ciężkim okresem dla aplikanta 

oraz jego rodziny. Do analizowanych 

czynników zaliczymy: 

   Wiek, ilość oraz emigracyjny status 

dzieci aplikanta, ich możliwości życia           

w ojczystym kraju aplikanta, ich 

znajomość języka rodzimego, Kondycje 

zdrowotną dzieci aplikanta, jego 

współmałżonka,  rodziców oraz ocena czy  
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Seksualność a instynkt 
Magdalena Polańska 
 

   W Polsce trwa bój o edukację seksualną. 

Pierwsze jego symptomy dały o sobie 

znać w latach 90., kiedy próbowano 

wprowadzać do szkół „przygotowanie do 

życia w rodzinie”. Do tej pory 

uczestnictwo w tej ścieżce edukacyjnej 

było dla uczniów dobrowolne, możliwe 

jednak za zgodą rodziców od czwartej 

klasy szkoły podstawowej. Według 

obecnego programu, dzieci i młodzież 

poznają etapy rozwoju człowieka od fazy 

prenatalnej, poruszają tematy dotyczące 

życia i jego wartoci, autorytetów, uczuć 

szczególnie różnicy między miłością 

młodzieńczą a miłością dojrzałą, 

tożsamości płciowej, problemów 

dojrzewania, ryzyka wczesnej inicjacji 

seksualnej, przedmiotowego traktowania 

człowieka w dziedzinie seksualnej.         

W szkole średniej zaś tematy oscylują 

wokół płodności kobiety i mężczyzny, 

rozpoznawania jej oraz metod planowania 

rodziny, a także samej wartości 

współżycia seksualnego. 

   Program ten spełniał oczekiwania 

specjalistów od edukacji do czasu 

sprawy14-letniej Agaty, która zaszła          

w ciążę ze swoim kolegą, a której szpitale 

odmawiały legalnej aborcji. Niemalże 

całe polskie społeczeństwo czuło się 

upoważnione do wydawania wyroku. 

Ostatecznie dziewczyna razem ze swoją 

matką podjęła decyzję o zabiciu dziecka. 

Później, powracając do sprawy, 

odpowiedzialność za całą sytuację 

małoletniej Agaty (ciąża i decyzja o 

aborcji) zrzucano nie na wychowanie       

w rodzinie, ale na brak dostatecznej 

edukacji seksualnej w szkole. Doszło do 

tego, że we wrześniu polska lewica 

złożyła projekt zmiany „ustawa o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywaniu ciąży”. 

   Projekt zawiera postulat „opieki 

prenatalnej nad płodem”, „opieki 

medycznej nad kobietą w ciąży”, ale i 

„zapewnienia swobodnego dostępu do 

metod i środków służących świadomej 

prokreacji”, „refundowania środków 

uniemożliwiających zagnieżdżenie się 

zarodka w macicy”, „tworzenia sieci 

placówek świadczących poradnictwo i 

usługi z zakresu planowania rodziny 

(przynajmniej jeden w powiecie) oraz 

„obowiązku zapewnienia matkom 

uczącym się warunków do ukończenia 

szkoły”. Ponadto projekt zakłada 

wprowadzenie obowiązkowej edukacji 

seksualnej  (a  nie  j ak dotąd 

„przygotowanie do życia w rodzinie”) dla 

dzieci począwszy od pierwszej klasy 

szkoły podstawowej. Tak wczesne 

wprowadzanie w tę tematykę lewica 

argumentuje tym, że najmłodsze dzieci są 

najbardziej narażone na pedofilię czy inne 

nadużycia seksualne. 

   Kolejnym zapisem projektu jest zakaz, 

tak zakaz, prowadzenia zajęć z „edukacji” 

przez katechetów (nieistotne, że posiadają 

oni stosowne ku temu wykształcenie), 

ponieważ mogliby być przekaźnikiem 

„chrześcijańskiej ideologii” w dziedzinie 

seksualności, a przecież chodzi o to, by 

wiedzę na ten temat przekazywać 

neutralnie przez „fachowców” bez 

religijnego nacechowania. Czemu? 

Czyżby nauka Kościoła na temat 

małżeństwa i rodziny propagowała 

wypaczone wzorce? Kościół uczy, że 

seksualność, której wzorce człowiek 

powinien czerpać przede wszystkim           

z własnej rodziny (czerpie z niej zresztą 

całościowy obraz człowieka), to nie tylko 

wiedza, teoria do wykorzystania. Bez 

odniesienia do wartości, takich jak miłość, 

prawda i wierność, seksualność zostaje 

sprowadzona do instynktu. 

   Konieczność wprowadzenia zmian           

w ustawie lewica argumentuje wynikami 

badań opinii publicznej. Według badań 

seksuologa prof. Zbigniewa Izdebskiego, 

aż 92% Polaków opowiada się za tym, 

aby        w   szkołach        były        zajęcia           
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Orkiestra ludzkich serc 
Gazeta Niedzielna 
 

   W całej Poslce gra dizsiaj Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasło 

tegorocznego, XVII już finału brzmi: 

„Wczesne wykrywanie nowotworów u 

dzieci”. Każdy z nas, także tu                     

w Kalifornii, może wesprzeć zbiórkę na 

rzecz ratowania życia najmłodszych 

   Każdego roku w Polsce rozpoznaje się 

około 1200 – 1300 nowotworów u osób 

do 18 roku życia. Nowotwory w wieku 

dziecięcym i młodzieńczym, pomimo 

stosunkowo rzadkiego występowania i 

systematycznej poprawy wyników terapii 

(obecnie 70-80% wyleczeń) powodują 

nadal śmierć większej liczby dzieci, niż 

każda inna choroba. Wśród przyczyn 

zgonów u dzieci powyżej pierwszego 

roku życia zajmują drugie miejsce po 

zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego 

powodu stanowią istotny problem                

w medycynie wieku rozwojowego. 

   P o s t ę p o w a n i e  w  c h o r o b i e 

nowotworowej obejmuje kilka etapów, 

natomiast kluczowe znaczenie dla 

ostatecznego efektu leczenia ma wczesne 

rozpoznanie. 

   Aby zapewnić lekarzom rodzinnym i 

pediatrom odpowiednie zaplecze 

diagnostyczne dla wczesnego wykrywania 

chorób nowotworowych u dzieci, a także 

b y po pra wić  e fek ty  leczen ia 

z d i a g n o z o w a n y c h  p r z y p a d k ó w 

onkologicznych, Fundacja Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy w efekcie 

XVII Finału zamierza: 

     a/ udzielić wsparcia ośrodkom 

podstawowej opieki zdrowotnej w celu 

wcześniejszego wykrywania nowotworów 

p o p r z e z  z a k u p  o d p o w i d n i c h 

ultrasonografów w celu wykonywania 

regularnych, okresowych badań 

przesiewowych u dzieci do 10 roku życia 

– szacunkowo około 3 aparatów na każde 

województwo. 

     b/ udzielić wsparcia osiemnastu 

ośrodkom onkologii i hematologii 

dziecięcej w celu uzupełnienia najbardziej 

potrzebnej aparatury diagnostycznej i 

leczniczej – według najpilniejszych 

potrzeb dla danego ośrodka. 

   Jak informują organizatorzy, XVII Finał 

będzie także okazją do zwrócenia uwagi 

opinii publicznej na fakt istnienia 

zagrożeń wynikających z opóźnień 

p o s t ę p o wa n i u  d i a g n o s t y c z n y m                  

w przypadku choró onkologicznych. 

Zdecydowana oprawa aktywności lekarzy 

i świadomości rodziców w tym zakresie, 

wraz z pokaźnym rozbudowaniem 

zaplecza diagnostycznego, powinna 

przynieść znaczącą poprawę wczesnego 

wykrywania  chorób nowotworowych u 

dzieci, co w sposób niepodważalny 

wpłynie na zmniejszenie ryzyka 

niepowodzenia w leczeniu. 

   W całej Polsce ponad 100 tys. 

wolontariuszy zbiera dziś pieniądze na 

ratowanie życia dzieci. Tradycyjnie już 

Orkiestra gra także poza granicami naszej 

ojczyzny. W tym roku pieniądze zbierane 

są m. in. W Arabii Saudyjskiej, Austrii, 

Bośni i Hercegowinie, Francjii, Grecjii, 

Holandii, Kanadzie, Libanie, Niemczech, 

Stanach Zjednoczonych. W Irlandii sztaby 

zarejestrowano w Dublinie, Galway i 

Cork, w Szkocji w Edynburgu. Niestety 

na mapie orkiestrowego grania kolejny 

raz zabrakło Londynu. W Anglii, XVII 

Finał odbędzie się za to w Leicester, 

Liverpool, Nottingham oraz Newcastle 

upon Tyne.   ❒ 

 

__________ 


