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Jezus otaczał się mężczyznami aby mu
towarzyszyli w jego misji. Spośród
wielkiego grona ludzi wybrał najpierw 72
-óch, których nazwał uczniami. W swoim
czasie z pośród uczniów wybrał 12-tu,
których ustanowił apostołami. Jednak
w otoczeniu Chrystusa nie zabrakło też
niewiast. Wśród nich na pierwszym
miejscu oprócz Maryi Matki Jezusa
znalazła się Anna prorokini, która podczas
ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni
potwierdziła proroctwo starca Symeona
odnośnie Męki i Śmierci Chrystusa.
Na uwagę zasługują kobiety z otoczenia
Chrystusa, które pełniły funkcje
odpowiedzialne i te które towarzyszyły
Jezusowi i wspierały go swoimi dobrami
materialnymi. Św. Łukasz Ewangelista
przekazał nam imiona niektórych jak np.
Maryja Magdalena, Joanna, Zuzanna i
wiele innych.
W świecie starożytnym kobieta była
przedmiotem pogardy. Niektórzy
filozofowie nawet się zastanawiali czy
kobieta jest człowiekiem.
W liturgii synagogalnej pobożny
Izraelita cytował:”Błogosławiony bądź o
Panie, Boże Królu Wszechświata, że nie
stworzyłeś mnie niewiastą”. Były też
próby innego spojrzenia w judaizmie na
postać niewiasty; szacunek dla kobiety –
matki.
Jezus wyraźnie odciął się od tej
mentalności krzywdzącej kobiety, od tych
niekorzystnych poglądów. Niewiasty
obok 12-tu apostołów towarzyszą
Jezusowi w podróżach misyjnych, które
usługiwały i wspomagały Jezusa. Była to
pierwsza grupa laików, które brały
aktywny udział w ewangelizacji. Tak więc
niewiasta jest powołana do Królestwa
Bożego. Jezus im też oferuje radosną
nowinę.
Św. Łukasz Ewangelista zajął się
szczególnie rehabilitacją kobiety stąd
w 3-ciej Ewangelii mamy najwięcej
takich obrazków-informacji, gdzie
podkreśla się znaczenie kobiety: Elżbieta
matka Jan Chrzciciela, Anna prorokini,
niewiasta grzesznica, która namaściła
Jezusa, gościnność Marty i Marii,
niewiasta błogosławiąca matkę Jezusa,
niewiasty współczujące w Drodze
Krzyżowej.
Niewiasty w odróżnieniu od apostołów
nie opuściły Jezusa w godzinie Męki i
Śmierci na Krzyżu: „Było tam wiele
kobiet, które przypatrywały się z daleka te
same, które szły za Jezusem aż z Galileii,
posługując mu, wśród nich znajdowała się
Maria z Magdali, Maria matka Jakuba i
Józefa i matka synów Zebedeuszowych...
A Maria z Magdali i druga Maria siedząc
pozostały przy grocie”.
Wśród niewiast z otoczenia Chrystusa
wyróżnia się Maria Magdalena, która nie
tylko stała pod Krzyżem Chrystusa, ale
pierwsza przybyła do grobu o świcie dnia
pierwszego po szabacie stając się
świadkiem Zmartwychstania Pana. Ona
pierwsza stała się zwiastunem niosąc
wieść uczniom, że Pan Zmartwychstał
prawdziwie: „Poszła tedy Maria
Magdalena i powiedziała uczniom:
Widziałam Pana i on mi to powiedział”.
A inne niewiasty o których wspomina
Ewangelia? Syrofenicjanka poganka,
która błagała Jezusa aby jej córkę uwolnił
od złego ducha. Ewangelie mówią też o
kobiecie chorej na krwotok, która
dotknęła rąbka szaty Jezusa i została
uzdrowiona.
Na uwagę zasługuje jawnogrzesznica,
która przyszła do domu Szymona
Trędowatego w Betanii
przynosząc
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W szkołach średnich USA uczy się
historii w ramach „social sciences”, czyli
nauk społecznych. Naturalnie, nacisk
kładzie się na sprawy Amerykanów, ale
w ramach tego można bardzo różnie
rozkładać akcenty. Nie mówi się np. o
tym, że wojnę o niepodległość USA
militarnie wygrała Francja, walcząc
przeciwko Wlk. Brytanii. Został wówczas
postawiony Amerykanom warunek, że
muszą odnieść przynajmniej jedno
zwycięstwo nad Brytyjczykami, nim
Francja przystąpi do wojny. Rola
Tadeusza Kościuszki w amerykańskim
zwycięstwie pod Saratogą oraz inne jego
działania, takie budowa licznych,
strategicznie ważnych fortyfikacji, były
bez porównania ważniejsze dla zdobycia
niepodległości USA niż zasługi pruskiego
kapitana Von Steubena czy
dwudziestoletniego Francuza, markiza
Lafayette.
Generał Kazimierz Pułaski, twórca i
organizator kawalerii USA, podobnie jak
Kościuszko – przyjechał za ocean
z darami od Polaków, takich jak książę
Adam Czartoryski, na koszty walki o
niepodległość Amerykanów. Ani Pułaski
ani Kościuszko nie byli najęci do służby,
jak to miało miejsce w przypadku

„Religia Holokaustu” nie tylko fałszuje
historię, ale prostą drogą prowadzi do
wypierania przez świat pamięci o tej
zbrodni. Ale dopóki pomaga salonom
w atakowaniu wrogów, nie zamierzają
z niej zrezygnować
Biskup Williamson stał się symbolem.
Pytanie: czego? Jego krytycy, jak i
większość piszących o sprawie mediów,
bez wahania odpowiedzą: narastania
antysemityzmu, za który jak zwykle
odpowiedzialny jest Kościół katolicki
oraz pozostające pod jego wpływem
środowiska konserwatywne. Przypadek
lefebrystowskiego biskupa negującego nie
tyle sam fakt zbrodni dokonanej na
Żydach, ile jej rozmiary i wyjątkowość,
przedstawiany jest przez liderów
organizacji żydowskich jako ogniwo
w łańcuchu rozmaitej wagi zdarzeń. Od
takich jak proces beatyfikacyjny Piusa XII
po przytaczane z niezwykłą uwagą przez
izraelską czy amerykańską prasę okrzyki
na odbywającym się gdzieś w Polsce
spotkaniu z Jerzym Robertem Nowakiem.
Wszystkie one dowodzić mają tezy, że
religia chrześcijańska, a szczególnie
Kościół katolicki, „nie zrozumiały lekcji
Holokaustu”. Innymi słowy, dopóki
chrześcijańscy konserwatyści nie zostaną
skutecznie „wyleczeni” z genetycznego

W sobotni wieczór 7 lutego 20099,
TVP2 pokazała nam film nieznanego mi
reżysera Sama Raimiego „Prosty plan”, w
którym trzech przyjaciół znajduje
przypadkiem wrak samolotu, a w nim
wielką kupę pieniędzy na sumę iluś tam
milionów dolarów.
Przyjaciele
opracowują prosty plan, jak te pieniądze
tajnie przechować, a potem, jeśli się uda,
to odpowiednio wykorzystać. Film jest
moralitetem, który ma nas pouczyć, że zło
zawsze musi być ukarane i co niedobrego
z takiego „prostego planu” może
wyniknąć.
Historia ta każe nam się zastanowić, a
co by było, gdyby tak plan się udał i
przyjaciele wykorzystali „znalezione”
pieniądze z pożytkiem dla siebie, swoich
rodzin i całej społeczności, fundując
szkołę, bank, szpital, leki na białaczkę i
stypendia, które umożliwiłyby ich
dzieciom zdobycie Nagrody Nobla? Jak
wtedy mielibyśmy oceniać ich działanie?
Wystawiać im pomniki, tabliczki
z nazwami ulic, czy też wsadzić do
więzienia z powodu naruszenia iluś tam
paragrafów kodeksu karnego?
Dwadzieścia lat temu pewni nasi
znajomi, niektórzy z nich absolutnie
porządni, pryncypialni i uczciwi, trafili
przypadkiem na wielki worek złota, o
którym nawet nie myśleli, że ktoś im
specjalnie podrzucił. Dzięki temu
znalezisku urządzili, na całe pokolenie,
siebie i swoje rodziny, a także zawiązali
banki, korporacje, nakupili towarów,
którymi wypełnili sklepowe półki i
w ogóle narobili całą kupę dobrych
rzeczy. Dzisiaj, nie syci chwały, zasiadają
przed kamerami telewizyjnymi i
mikrofonami radiowymi i opowiadają
na m wzru szaj ące histo ryj ki o
romantyzmie swoich ówczesnych działań
i trudnych dylematach moralnych,
taktycznych i strategicznych.
Niestety, spektakl, jaki nam dzisiaj
fundują nie jest budujący. Nie jest
budujący, ponieważ bohaterowie tego
romansu, w tym długim okresie czasu,
zdążyli się już poróżnić, niektórzy na
dobre, a nawet na
śmierć i życie.
Ponieważ
„znalezisko” wiązało się
z naruszeniem zarówno zasad moralnych,
jak i uroczystych zobo wiązań
publicznych, więc nie wszyscy uważają,
że mają czyste sumienie, aczkolwiek winą
wolą obarczać raczej koleżków niż siebie.
Rocznicowe widowisko jest na ogół
żenujące, a hipokryzja, fałsz, obłuda leją
się z ekranów telewizyjnych wiadrami.
W sp ó l n y m mi a no wn i k ie m te go
wszystkiego jest kłamstwo, które
przyjmuje czasami postać groteskową.
Kiedy, na
przykład Zbigniew
Romaszewski, „żelazny senator” III RP
przez wszystkie kadencje, oświadcza
dzisiaj kategorycznie, ze w ogóle nie
uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu
i ostro gromi rozmawiających z nim
dziennikarzy, którzy ośmielają się w to
wątpić – to rzeczywiście nie wiadomo czy
śmiać się, czy płakać?
Pomimo upływu 20 lat, pomimo
istnienia IPN i brygad historyków, którzy
przetrząsają
tajne
archiwa
w poszukiwaniu prawdy, tę prawdę nadal
się fałszuje i zakłamuje tak, jakby od tego,
czy tę prawdę uda się zagłuszyć i
wykrzywić zależał los Polski i Polaków.
Bez przerwy pisze się i mówi, w
kontekście Okrągłego Stołu, o „NSZZ
Solidaność”, o „Solidarności”, o „obozie
solidarnościowym” i nadal twierdzi się
uporczywie, że OS to był „Triumf
Solidarności”, „Zwycięstwo Solidarności”
itd. itp. Prawda tymczasem jest daleka od
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Działająca już od 20-stu lat Szkoła Polska w Yorba Linda, w powiecie Orange,
funkcjonuje głównie dzięki pomocy i wsparciu finansowemu okolicznej Polonii. Dzięki
wysiłkowi wielu wspaniałych ludzi z powiatów Los Angeles, Orange, San Bernardino,
Riverside i Ventura a nawet Santa Barbara, Szkoła przetrwała najtrudniejszy okres i służy
teraz dzieciom ze środowisk polonijnych.
Początki Szkoły sięgają lat 1986-88. Dzieci członków Ośrodka Jana Pawła II, miały
lekcje religii, uczyły się czytania i pisania po polsku, przyswajały tradycje i zwyczaje
polskie. Od roku 1988/89, mieliśmy już większe możliwości prowadzenia regularnej
szkoły, zapisanych było 30 dzieci i uczyliśmy w 3 grupach wiekowych.
Od 1995r. na zajęcia szkolne uczęszczało już przeszło 40 dzieci, mieliśmy nauczycielki
z dyplomami uczelni w Polsce, toteż wprowadziliśmy regularne klasy. W najlepszych
latach do szkoły uczęszczało 93 uczniów.
Obecnie mamy 63 uczniów, klasę języka polskiego dla dorosłych, 7 zawodowych
nauczycieli, i bardzo prężną Radę Rodziców.
Rok Szkolny 2007/2008 był dla całej szkoły bardzo pracowity: pomagaliśmy w czasie
„Dożynek” w naszym Ośrodku, braliśmy udział w Festiwalu „Proud-to-be-Polish”,
zorganizowaliśmy Wielki Bal Karnawalowy a dla wszystkich dzieci w naszym Centrum,
malowanie pisanek w Niedzielę Palmową i Egg Hunt w Sobotę Wielkanocną. No i
naturalnie, jak od wielu lat, wystawiliśmy „Jasełka”, które obejrzało prawie 200 osób,
członków naszego Centrum.
Bieżący rok jest dla naszej Szkoły wyjątkowy. Będziemy obchodzić 20-lecie istnienia i
10-ciolecie nadania Szkole imienia naszej Wielkiej Rodaczki Heleny Modrzejewskiej
oraz 100 lecie smierci artystki, zmarłej w kwietniu 1909r.
Co roku organizujemy Loterię Fantową, która wydatnie wspomaga nasz budżet. W tym
jubileuszowym roku mamy więcej wartościowych nagród. Losowanie odbędzie się 26
kwietnia, br.w naszym Centrum,w czasie uroczystego Bankietu.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Loterii a jeśli ktoś chciałby wspomóc kasę
szkoły, to każda donacja może zostać odpisana od podatku. Szkoła ma statut „non for
profit organization” Każdy dolar liczy się w naszym skromnym budżecie. Donacje można
wysyłać na adres: Szkoła Polska im. H.Modrzejewskiej, 3999 Rose Dr. Yorba Linda, CA
92886. ❒
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