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WSTĘP
„Jeśli chcemy przeżyć Boże Narodzenie,
to musimy otworzyć
serce i być gotowi na
niespodzianki, czyli na
nieoczekiwaną
przemianę życia”, mówił do
nas kilka dni temu papież Franciszek. Niniejsza wskazówka przypomina nam, że człowiek,
na każdym etapie życia,
powinien być gotowy
na zmianę swych dotychczasowych
przyzwyczajeń i reprezentować postawę otwartego serca.
Z pewnością postawa prostego, otwartego serca nie jest
obca Seniorom, którzy, w kolejną noc Bożego Narodzenia
odkrywają na nowo, że największą niespodzianką daną nam
wszystkim, jest przede wszystkim przychodzący ku nam Bóg.
Drodzy Seniorzy! Dziękujemy Wam za waszą obecność
w eterze, na falach Radia Jasna Góra, a także za Pierwszą
Pielgrzymkę Seniorów na Jasną Górę. Dziękujemy za wasze zaangażowanie w wizyty studyjne w Częstochowie,
Działoszynie, Radomsku oraz Myszkowie. Tam właśnie
poznawaliśmy karty historii Waszego życia, wasze trudności radości oraz niedomagania, które inspirowały nas
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do realizacji wielu radiowych audycji w ramach „Seniora
w eterze”.
Stając w ten wigilijny wieczór, w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasna Góra, wpatrujemy się nade wszystko w
niepokalane oblicze Matki Zbawiciela, świadomi trudności,
z jakimi boryka się wiek podeszły, pragniemy złożyć Wam
bożonarodzeniowe życzenia. Nade wszystko życzymy Wam
tego, byście pamiętali, że człowiek mimo wieku, zawsze pozostanie dla Boga jego dzieckiem.
Dziecko, jest wymownym znakiem obecności Boga. „Słowo Boże jest niemowlęciem, co dosłownie oznacza „niezdolnym do mówienia”. Dlatego Zbawiciel Świata, potrzebuje
ust, które wyrażą jego troskę o człowieka. My ze swej strony
wybraliśmy wskazówkę św. Matki Teresy z Kalkuty, którą dedykujemy Seniorom, nie tylko jako formę życzeń, ale i duchową troskę o osoby 60+, która poprzez projekt SENIOR W
ETERZE może się urzeczywistnić.
„Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest
Boże Narodzenie”. Zatem, Drogi Seniorze, w kolejne Boże
Narodzenie w Twoim życiu, niech na nowo zagości pogoda
ducha i radość życia nadzieją, która już nie jednego seniora
przekonała, że młodość w rzeczywistości, to przede wszystkim, stan ducha
W imieniu
Zespołu Redakcyjnego
dr Artur Dąbrowski „Senior w eterze”
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„Oby naszemu społeczeństwu nigdy nie zabrakło waszego uśmiechu i pięknego blasku waszych oczu!”. Słowa papieża Franciszka skierowane do seniorów, najlepiej oddają chęć służenia, niesienia pomocy
seniorom. Dlatego nasze wsparcie dla osób 60+ realizujemy na wielu
obszarach egzystencji naszej „dojrzałej młodzieży”.
Służąc osobom w podeszłym wieku wsparciem z zakresu duchowości, porad prawnych, finansowych i dietetycznych, chcemy zarówno
uśmiech jak i blask oczu seniorów uczynić jeszcze piękniejszym.
Nasze wyjście w kierunku potrzeb osób reprezentujących seniorów
wpisują się w koncepcję promocji i krzewienia kultury życia. Żywimy
nadzieję, że prowadzone od marca porady, uzmysłowią każdej osobie
60+, „że każda pora życia jest darem Bożym, ma swoje piękno i znaczenie, nawet jeśli naznaczona jest słabością”.
Zachęcamy Seniorów do korzystania z Telefonicznych Linii Wsparcia.
Linia wsparcia duchowego
Tel. 519 759 508
Poniedziałek – godz. 15:00 – 17:00,
Wtorek – godz. 15:00 – 17:00,
Piątek – godz. 11:00 -12:00.
Linia porad prawnych
Tel. 695 087 223
Wtorek – godz. 17:00 – 20:00,
Środa - godz. 17:00 – 20:00,
Czwartek - godz. 17:00 – 20:00.
Linia porad finansowych
Tel. 519 762 198
Poniedziałek - godz. 15:00 – 17:00,
Czwartek - godz. 15:00 – 17:00,
Piątek - godz. 15:00 – 16:00.
Linia porad dietetycznych
Tel. 519 759 509
Czwartek - godz. 09:00 – 13:00,
Piątek - godz. 09:00 – 13:00.
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FRANCISZEK
O BOŻYM NARODZENIU

Drodzy bracia i siostry, dzień
dobry!
Za sześć dni będzie Boże Narodzenie. Drzewa, dekoracje i
światła wszędzie przypominają,
że również w tym roku będą Święta. Machina reklamowa zaprasza,
by obdarować siebie coraz nowymi prezentami, aby nawzajem się
zaskoczyć. Ale czy takie Święta
podobają się Bogu? Jakich Świąt
chciałby On, jakich prezentów i
niespodzianek?
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Spójrzmy na pierwsze Boże
Narodzenie w dziejach, aby odkryć gusty Boga. Tamto Boże Narodzenie było pełne niespodzianek. Zaczyna się od Maryi, która
była oblubienicą Józefa: przyszedł
anioł i przemienił jej życie. Z dziewicy stanie się matką. Podobnie
z Józefem, powołanym do bycia
ojcem dziecka, chociaż go nie
zrodził. Syn, który – i tu ma miejsce niespodzianka - przybywa w
najmniej wskazanym momencie,
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to znaczy, gdy Maryja i Józef byli
narzeczonymi i zgodnie z Prawem
nie mogli zamieszkać razem. W
obliczu skandalu, zdrowy rozsądek tamtych czasów zachęcał
Józefa do oddalenia Maryi i uratowania swego dobrego imienia,
ale on, chociaż miał do tego prawo zaskakiwał: aby nie oczerniać
Maryi myślał, by ją oddalić potajemnie, kosztem utraty swej reputacji. Potem kolejna niespodzianka: Bóg we śnie zmienia mu plany
i prosi, by zabrał ze sobą Maryję.
Po narodzinach Jezusa, kiedy miał
swoje plany dotyczące rodziny,
ponownie we śnie powiedziano
mu, by wstał i udał się do Egiptu.
Krótko mówiąc, Boże Narodzenie
przynosi nieoczekiwane zmiany
życiowe. Jeśli zatem chcemy przeżyć Boże Narodzenie, to musimy
otworzyć serce i być gotowi na
niespodzianki, czyli na nieoczekiwaną przemianę życia.
Ale oto w noc Bożego Narodzenia przychodzi największa niespodzianka: Najwyższy to małe
dziecko. Słowo Boże jest niemowlęciem, co dosłownie oznacza „niezdolnym do mówienia”.

Słowo Boże staje się niezdolne
do mówienia. Na powitanie Zbawiciela nie przybywają przedstawiciele ówczesnych władz, danego miejsca czy ambasadorowie,
- nie, ale prości pasterze, którzy
zaskoczeni przez aniołów podczas
nocnej pracy, pędzą niezwłocznie.
Kto by się tego spodziewał? Boże
Narodzenie oznacza świętowanie
tego, co się nigdy nie wydarzyło u
Boga, czy lepiej Boga, który nigdy
się takim nie objawił, obalającego
naszą logikę i nasze oczekiwania.
Zatem obchodzenie Bożego
Narodzenia to przyjęcie na ziemi
niespodzianek Nieba. Nie można
żyć „przyziemnie”, kiedy Niebo
przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna
nową erę, w której życia się nie
programuje, ale się daje; gdzie
już nie żyje się dla siebie, według
własnych upodobań, ale dla Boga;
i z Bogiem, ponieważ od Bożego
Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami. Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć Jego
zaskakującą nowością. Narodziny
Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła w kominku, ale boski
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dreszcz, który wstrząsa historią.
Boże Narodzenie to zemsta pokory na arogancji, prostoty na obfitości, milczenia na zgiełku, modlitwy na „moim czasie”, Boga, na
moim „ja”.
Obchodzić Boże Narodzenie,
to czynić tak, jak Jezus, który
przyszedł dla nas potrzebujących,
to zstąpić ku tym, którzy nas potrzebują. To czynić tak, jak Maryja: zaufać, posłuszni Bogu, nawet
nie rozumiejąc tego, co On uczyni. To uczynić jak Józef: powstać,
aby wypełnić to, czego chce Bóg,
nawet jeśli nie jest to zgodne z
naszymi planami. Św. Józef jest
zdumiewający: w Ewangelii nigdy
nie zabiera głosu, a Pan mówi do
niego w milczeniu, we śnie. Boże
Narodzenie to przedkładać cichy
głos Boga nad wrzawę konsumpcjonizmu. Jeśli będziemy umieli
milczeć w obliczu żłóbka, to Boże
Narodzenie będzie dla nas zaskoczeniem, a nie czymś, co już
widzieliśmy. Stanąć w milczeniu
przed żłóbkiem – to właśnie jest
zachęta na Boże Narodzenie. Poświęć nieco czas, idź przed żłóbek,
zatrzymaj się w milczeniu, a usłyszysz i zobaczysz niespodzianki.
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Niestety można jednak pomylić święta i przedkładać nad nowości Nieba zwyczajne rzeczy ziemi.
Jeśli Święta Bożego Narodzenia
pozostają jedynie miłym świętem
tradycyjnym, gdzie w centrum
będziemy my sami, a nie On, to
będzie zmarnowana okazja. Proszę was, nie zeświecczajmy Bożego Narodzenia! Nie zapominajmy
o Tym, którego świętujemy, jak
wtedy, kiedy „przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli”.
(J 1,11). Od pierwszej Ewangelii
Adwentu Pan nas ostrzegł, prosząc, abyśmy nie obciążali naszych
serc przez „obżarstwo” i „troski
codziennego życia” (Łk 21,34).
W tych dniach zagrażają nam
one być może, jak nigdy podczas
roku. Ale w ten sposób czynimy
coś przeciwnego od tego, czego
chce Jezus. Winimy wiele rzeczy,
które wypełniają dni, świat, który
szybko biegnie. A jednak Jezus nie
obwiniał świata, wymagał od nas,
abyśmy nie dali się wciągnąć, abyśmy czuwali i modlili w każdym
czasie (por. w. 36).
Zatem Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie
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jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak Maryja,
powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli,
podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli,
tak jak pasterze, opuścimy nasze
zagrody, aby być z Jezusem. Boże
Narodzenie będzie wówczas, jeśli
znajdziemy światło w ubogiej grocie Betlejem. Nie będzie to Boże
Narodzenie, jeśli będziemy szukali
lśniących blasków świata, jeśli napełnimy się prezentami, obiadami
i wieczerzami, ale nie pomożemy
przynajmniej jednemu biedakowi,
który przypomina Boga, ponieważ
Bóg w Boże Narodzenie przyszedł
ubogi.

Drodzy bracia i siostry, życzę
wam dobrego Bożego Narodzenia, bogatego w niespodzianki Jezusa! Mogą wydawać się niespodziankami uciążliwymi, ale takie
są gusty Boga, a jeśli je sobie przyswoimy to uczynimy samym sobie
wspaniałą niespodziankę. Każdy z
nas ma ukrytą w sercu zdolność
zadziwienia się. Pozwólmy w to
Boże Narodzenie zadziwić się Jezusowi. Dziękuję.
Audiencja generalna w auli
Pawła VI, 19. grudnia 2018.
Źródło/KAI/
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OPŁATEK
Z METROPOLITĄ
CZĘSTOCHOWSKIM

Bez wątpienia, podzielenia
się opłatkiem wigilijnym, trudno jest wyobrazić sobie tradycyjną polską wigilię. Opłatkiem
przełamujemy się nie tylko w
gronie osób najbliższych, ale
nade wszystko z osobami, które wspierają nas i “kibicują”
naszym inicjatywom w każdej
chwili. Spotkanie opłatkowe z
Metropolitą Częstochowskim,
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które odbyło się w sobotę 22.
grudnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego,
któremu towarzyszyło wspólne kolędowanie, stanowiło
doskonałą okazję do złożenia
życzeń księdzu arcybiskupowi
i oczywiście osobistej rozmowy.
W gronie zaproszonych
przez z przewodniczącego
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Rady ds. Środków Społecznego Przekazu gości znalazła się
również prezes fundacji “Czyn
Katolicki”, Renata Olczyk,
wraz z delegacją seniorów.
Wspomniane spotkanie, w
opinii pani prezes, stanowiło
nie tylko duchowe przeżycie,
ale również „pewien wyraz

wdzięczności za otrzymane od
Księdza Arcybiskupa wsparcie,
w kwestii realizowanego przez
naszą fundację rządowego programu ASOS i prowadzenia w
jej ramach Klubu Częstochowskiego Seniora”.
Grzegorz Juziak
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WIGILIA POKOLEŃ W RAJCZY
W samym sercu Beskidu
Żywieckiego, u zbiegu potoków Czerna i Ujsoła, dających
początek rzece Soła, pierwszemu górskiemu dopływowi
Wisły, naszym oczom wyłania
się zachwycająca swym urokiem Rajcza. Położona w tak
zwanym „Worku Raczańskim”
miejscowość, posiada typowo
letniskowy charakter i doskonałe zaplecze do uprawiania
sportów zimowych i turystyki
górskiej. Infrastruktura górska,
ja oraz krajobraz w Rajczy, to
kluczowe atuty tego miejsca.
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Już krótki spacer po miejscowości przekonuje nas o tym,
że wielu turystów uległo tutaj
urokowi malowniczych szczytów Żywieckiego Parku Krajobrazowego i zdecydowali się
pozostać tutaj na wypoczynek.
W tak zarysowanej perspektywie, Rajcza przedstawia się
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nam jako miejscowość, którą
zarówno latem, jak i zimą zapełniają letnicy i turyści, ceniący sobie zdrowie i aktywność
fizyczną. Czy jest to jednak
autentyczny obraz tej miejscowości? Chyba nie do końca. Już
kiedyś o tym pisałem, że żadne
miejsce w Polsce nie jest wolne
od tzw. efektu „srebrnego tsunami”, czyli niezwykle szybko
postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.
Dla mnie, jako osoby odwiedzającą Rajczę, może nawet mniej ważne jest nawet
to, jak ludzie się tutaj starzeją.

Jednak niezwykle istotne dla
mojego pobytu w tym miejscu jest to, by dowiedzieć się
tego, jak mieszkańcy Rajczy,
wychodzą starości i problemom z nim związanych na
spotkanie. Mamy w Rajczy, jak
w każdej gminie, odpowiednie instytucje samorządowe
wspierające seniorów, ot tak z
urzędu.
I chociaż miejscowość jest
niewielka, to prowadzi się w
niej wiele ciekawych inicjatyw, wokół których integruje
się środowisko seniorów. Inicjatywy te są pewną formą
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu grupy osób 60+.
Niezwykle ważną inicjatywą,
która wpisuje się w proces integracji osób w podeszłym
wieku i pedagogizacji pokoleń,
jest organizowane po raz trze-
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ci w Rajczy, spotkanie wigilijne
dla osób starszych i ubogich.
Właśnie niniejsza inicjatywa, zjednoczyła najbardziej
ludzkie serca wokół seniorów.
Znalazły się osoby i podmioty, którym zależy bardzo na
tym, aby w domach osób starszych, samotnych i ubogich, w
tą wyjątkową noc, rozbłysło
na nowo betlejemskie światło
pokoju, troski i miłości, które
w przestrzeń ludzkiej samotności, wnosi perspektywę autentycznie przeżywanej nadziei
chrześcijańskiej.
W Rajczy na osoby w podeszłym wieku spogląda się po
góralsku. Przekładając to wyrażenie na język człowieka spod
Jasnej Góry, trzeba powiedzieć, że na seniora w Rajczy,
patrzy się konkretnie, z dużym
14

wyczuciem i dużym poczuciem szacunkiem. Tutaj zawsze
w seniorze widzi się autentycznego „strażnika pamięci”, który
nosi w sobie tajemnicę historii, którą pragnie obdarować
młodsze pokolenia.
Organizatorzy tegorocznej
wigilii: parafia św. Wawrzyńca
i św. Kazimierza Królewicza w
Rajczy, z ks. proboszczem Ryszardem Grabczykiem i grupą
charytatywną, Niepubliczne
Przedszkole Językowe „English
House” oraz fundacja „Most
Pamięci” z prezesem Włodzi-
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mierzem Lachem, przygotowali spotkanie, któremu towarzyszyła inscenizacja pięknych
i wzruszających jasełek, które
odegrali mali aktorzy z przedszkola „English School”. Duchową opiekę nad inicjatywą
sprawował ks. Proboszcz. Od-

nosiło się wrażenie, że na czas
wspólnego świętowania, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, stał się dla Rajczan, małym
Betlejem.
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Fundacja „Most Pamięci”, której prezesa wielokrotnie gościło Radio Jasna Góra,
przygotowała dla seniorów
120 świątecznych paczek. Nas
osobiście cieszy nas fakt, że
każdy uczestnik wigilijnego
spotkania pokoleń, pośród
prezentów, dzięki staraniom
Pana Włodzimierza Lacha, znalazł min. list św. Jana Pawła II:
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“Do moich Braci i Sióstr – ludzi
w podeszłym wieku”. Żywię nadzieję, że lektura papieskiej publikacji, przyniesie obfite owoce w życiu seniorów i stanie się
dla wielu osób inspiracją i motorem do działań na rzecz osób
60+ w Rajczy.
Artur Dąbrowski/
Foto: SayYes Fotografia
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ARCYBISKUP
IGNACY TOKARCZUK
W KONFRONTACJI
Z ATEISTYCZNĄ PROPAGANDĄ

W historii polskiego Kościoła
kluczową rolę w zakresie przeciwdziałania zaplanowanego
przez aparat państwowy na
szeroką skalę procesu ateizacji
społeczeństwa odgrywali kardynałowie Stefan Wyszyński,
Karol Wojtyła oraz arcybiskup
Ignacy Tokarczuk. Z wiadomych
racji przedstawię tutaj wkład arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

w demaskowanie ateistycznych założeń ideologii komunistycznej niszczącej godność i
wolność człowieka.
W kwestii poglądów na temat komunizmu, ksiądz Ignacy
Tokarczuk prezentuje wprost
linię nauczania papieży Leona
XIII i Piusa XI. W wystąpieniach
przemyskiego hierarchy znajdziemy wiele punktów stycz17
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nych z wypowiedziami Leona
XIII zawartymi w encyklice
„Quod apostolici muneris”, czy
też Piusa XI „Divini Redemptoris”, którą w Polsce znamy pod
nawą „O bezbożnym komunizmie”. W kwestii reprezentowanego przez Arcybiskupa Tokarczuka stanowiska nie można
pominąć roli jaką w poglądach
na temat ateizmu odegrał Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński oraz wielu przyjaciół,
jak chociażby sekretarz dwóch
prymasów Polski, sługa boży
biskup Antonii Baraniak.
Arcybiskup Tokarczuk od
wczesnego dzieciństwa posiadaną wiedzę na temat komunizmu konfrontował z własnymi przemyśleniami. Łubianki
Wyższe, rodzinna wieś arcybiskupa Tokarczuka, znajdowała
się niedaleko Zbaraża. Stamtąd
było już bardzo blisko do granicznej rzeki Zbrucz, za którą
rzeczywistość kreował sowiecki bolszewizm. Młody Ignacy
miał okazję nie tylko widywać
sowieckich sołdatów po dru-
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giej stronie rzeki, czy też słyszeć
o zagrabianiu pól gospodarzom. W dodatku, do wolnej od
ateistycznej propagandy Polski,
z drugiej strony Zbruczu,
przedostawały się liczne informacje o walce z Kościołem, prześladowaniach ludności polskiej, masowych
eksterminacjach i deportacjach na Wschód. Ponadto,
przysyłani na terytorium Rzeczypospolitej radzieccy agitatorzy zaszczepiali na polskim
gruncie antypolską i antyreligijną propagandę. To zetknięcie się z komunistyczną wizją
rzeczywistości, Arcybiskup Tokarczuk wspomina w następujący sposób: „Znam komunizm
i praktycznie, i teoretycznie.
Mój dom rodzinny był 30 km
od Zbrucza. Wyjeżdżaliśmy na
wycieczki: to był okres kołchozów – po drugiej stronie rzeki
widziało się inny świat”.
Patrząc na środowisko w
którym przyszło wzrastać młodemu Ignacemu, warto pamiętać, że swą postawę anty-
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komunistyczną wyniósł on z
domu rodzinnego. Dodatkowo
wiedzę w tej materii ugruntowało w nim zaangażowanie w
działalność harcerską i Sodalicję Mariańską. Z pewnością
kluczową rolę w podejściu do
ateizmu odegrały studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie .
Zarówno powołanie kapłańskie, jak i posługa duszpasterska księdza Ignacego Tokarczuka, konfrontuje się z niosącym
ateizm sowieckim komunizmem, eksterminującym rasowego wroga, niemieckim
nazizmem oraz szerzącym nienawiść narodową, ukraińskim
nacjonalizmem. Jako wikariusz
parafii Złotniki, 22 lutego 1944
r., ostrzeżony przez córkę kierownika miejscowej szkoły, cudem unika śmierci z rąk ukraińskich nacjonalistów .
W kilka dni po wspomnianym incydencie wyjeżdża do
Lwowa. Po ponownym zajęciu
Lwowa przez wojska sowiec-

kie i rozmowie ze Stanisławem
Grabskim, podejmuje decyzję
o powrocie do Polski, która
traci Kresy Wschodnie na rzecz
Związku Radzieckiego.
Po wielu latach spotkanie z
Grabskim relacjonował w następujący sposób: „Przychodzimy do niego z parafianami z
pytaniem: co robić? On odpowiada: panowie, pamiętajcie,
że sprawa się zanosi na grubszy
okres. Rozwój wypadków jest
dłuższy niż natychmiastowy. I
dlatego w interesie Polski jest
to, żeby ludzi lwowskich jak
najwięcej przetrwało. Wracajcie do Polski, tam przetrwajcie,
bo gdy wyjedziecie do Rosji,
nie wszyscy już wrócicie stamtąd. I była sytuacja jasna. Rejestracja, wyznaczono mi termin,
kiedy mam wyjechać. I wyjechałem towarowym pociągiem, takim z ludźmi wysiedlonymi, którzy repatriowani byli”.
Przyjazd do Polski przyniósł
ze sobą pilną potrzebę uzyskania odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących przy-
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szłości zrujnowanego kraju.
Polska antykomunistyczna elita jest zmuszona się ukrywać.
Kościół po podziale jałtańskim
musiał się zreorganizować, pozostawiając na kresach swój
majątek. Taka sytuacja wymagała od Kościoła zastosowania
nowych metod działania.
W tym kryzysie Tokarczuk
widzi olbrzymią szansę dla Kościoła i jego misji. Wychodzi z
założenia, że kapłani nie mogą
się oddzielać od wiernych. W
tak trudnej sytuacji Kościół,
musi być z ludem, a lud musi
być coraz bardziej świadomy
tego, że nie tylko jest odpowiedzialny za Kościół, ale że sam
jest Kościołem.
Ksiądz Tokarczuk ma świadomość, że społeczeństwu polskiemu w nowej rzeczywistości
potrzebne będzie wsparcie,
w zakresie odparcia nachalnej ateistycznej propagandy
komunistów. W tym celu, w
latach 1946-1949, odbywa podejmuje edukację w Studium
Zagadnień Społeczno-Gospo-
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darczych na Wydziale Ekonomii
i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie w
1951 r. na Wydziale Filozofii
KUL broni doktorat na podstawie dysertacji: „Zależność
rozwoju
indywidualno-społecznego człowieka od dóbr
materialnych w nauce św. Tomasza z Akwinu”. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie czyni
z Arcybiskupa Tokarczuka
promotora katolickiej nauki
społecznej w Polsce. Znając
założenia komunizmu i jego
praktyczną formą, Tokarczuk
ma świadomość, że niniejszemu systemowi brakuje poczucia realizmu.
Ateistyczny marksizm posiadał kiepską antropologię.
W Opinii Tokarczuka komuniści
nie wiedzieli tego kim jest człowiek. Posiadali mylną antropologię. W związku z tym nie
wiedzieli tego „jaki człowiek
ma cel, jakie aspiracje, jakie
są jego dążenia, jaki sens jego
bytowania. To wszystko ich nie
obchodziło. I kiedy człowiek
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nie pasował do tego systemu, następował terror, gwałt,
przymus, niszczenie i powstała kultura śmierci” . Jednak
kluczową przyczyną tragedii
komunistycznego ateizmu, był
brak był brak zawartości prawdy w jego konstytutywnej konstrukcji idący w parze z eliminacją jej z przestrzeni publicznej.
Można śmiało powiedzieć, że
komunizm stanowił zaprzeczenie prawdy. Jednak jego największa polegała na
walce z Bogiem i
Kościołem.
Biskup Tokarczuk miał świadomość, że Kościół
dysponuje środkami zaradczymi,
„odtrutką”,
na
ateistyczną propagandę, której podlegał każdy Polak
od
przedszkola
do domu starców. Za nadrzędne zdanie swojej

posługi kapłańskiej uznaje Tokarczuk przywrócenie człowiekowi godności oraz wolności.
W swoich kazaniach Biskup
Przemyski przypominał wiernym i Aparatowi Państwowemu, że odrzucenie Boga kończy
się zawsze deptaniem godności człowieka. W tej materii
dawał jasno do zrozumienia
swym oponentom: „Jest pewna grupa w naszym narodzie,
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która niczego nie umie, tylko
walczyć z religią. Gdyby walka
z religią ustała, oni są bez posad, bez stanowisk, bo niczego
nie umieją, nie mają żadnego
zawodu, żadnego fachu”.
Warto zaznaczyć, że kluczowym, kulminacyjnym punktem konfrontacji Kościoła z
ateistyczną propagandą były
uroczystości milenijne. Zarówno państwo, jaki Kościół byli
organizatorami własnych obchodów. „Podczas Milenium
Kościół przeszedł do ofensywy
wobec komunizmu. Ofensywa
ta miała charakter duchowy
i wymierzona była w ateizm
propagowany przez władze.
W trakcie Milenium naród się
policzył. Okazało się, że tych
komunistów jest mniej”. Z konfrontacji z ateistycznym aparatem państwowym Kościół wyszedł zwycięsko.
W celebrację obchodów
Millenium Chrztu Polski wpisuje się sakra biskupa Tokarczuka.
Jak to się stało, że komuniści
popełnili tak kluczowy błąd, że
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czołowy antykomunista ks. Tokarczuk został biskupem położonej najbliżej Sowietów diecezji? W końcu od 3 grudnia 1965
wiadomo było, że papież Paweł VI mianował go biskupem
diecezji przemyskiej. Władze
PRL, dysponowały możliwością
weta, co do kwestii nominata.
Jednak towarzysze nie złożyli
jakiejkolwiek formy sprzeciwu
wobec tej kandydatury. Nie
wiadomo również dlaczego dokument w tej sprawie utknął
w administracji Cyrankiewicza.
Tym samym w wyniku braku
sprzeciwu władzy ludowej, w
wyznaczonym terminie, biskup
nominat obejmuje kanonicznie
diecezję przemyską 21 grudnia
1965.
6 lutego 1966 odbył się ingres do bazyliki katedralnej
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Głównym
konsekratorem biskupa Tokarczuka był prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński . Po
otrzymaniu informacji o no-
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minacji Arcybiskup wyjeżdża
na siedem dni do sanktuarium
Bernardynów w Leżajsku.
Z perspektywy czasu pobyt w
klasztorze wspomina w następujący sposób: „W ciągu całego tygodnia najpierw powiedziałem sobie: jestem rzucony
na głęboką wodę, jestem człowiekiem samotnym. Stanęły
przede mną ogromne zadania.
Nie mam ani takich przyjaciół,
ani nikogo, na kim mógłbym się
oprzeć. Zresztą w tej sytuacji i
najlepsza przyjaźń by nie wystarczyła. Więc powiedziałem
sobie: mnie tylko zostaje Bóg,
kiedy się na Nim oprę, będę się
trzymał konsekwentnie, mogę
wiele wycierpieć, ale nie przegram. Dlatego w mojej pieczęci
biskupiej jest Dekalog - dziesięć przykazań z Duchem Świętym i hasło programowe „Deus
Caritas - Bóg jest miłością”. Sięgnąłem do najgłębszej prawdy
chrześcijaństwa i równocześnie do najpewniejszego drogowskazu, jakim jest Dekalog”.
Jako członek Rady Głównej

i Komisji Wspólnej Episkopatu
Polski i Rządu PRL, biskup Ignacy Tokarczuk, był autorem projektu memoriału do rządu z 28
czerwca 1968 r. W memoriale
Arcybiskup Przemyski wyartykułował bardzo mocno, że:
„Konsekwencją pomieszania
pojęć jest utożsamianie państwa z wojującym ateizmem
w narodzie w dziewięćdziesięciu procentach wierzącym.
Jest rzeczą zrozumiałą, że jeśli
państwo w swej działalności
oświatowej, wychowawczej,
kulturalnej i w kierowaniu życiem naukowym staje się jednostronnie wyrazicielem światopoglądu materialistycznego,
to wielu ludzi - niezależnie od
naszej woli - widzi w Kościele,
ostoję wolności i antytezę dominacji jednego światopoglądu”.
Rozdział państwa od ateizmu uważał Tokarczuk za
niezbędny warunek tego, by
„opinia publiczna nie szukała
oparcia poza państwem i nie
wiązała z Kościołem żadnych
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tendencji politycznych”. Podkreślmy, że Arcybiskup Tokarczuk nie zatrzymuje się jedynie na krytyce wyrastającego
z marksistowsko-leninowskiej
koncepcji ateizmu. Składa propozycję, polegającą na wykorzystaniu treści zawartych w
katolickiej nauce społecznej.
Spuścizna jaką pozostawia
nam Arcybiskup Tokarczuk przy
okazji rozprawiania się z prawdą o bolszewickim ateizmie,
wydaje się ponadczasowa. Jej
treść nie zamyka się w obszarach czysto intelektualnych
dociekań, ale jako jest pewną
formą praktyki, która zwraca
się do ludzkiego doświadczenia
i z nim się konfrontuje. Z konfrontacji z ateizmem Kościół
wyszedł zwycięsko. Jednak
taka sytuacja wymagała zaangażowania i wysiłku wszystkich
jego członków. Niniejszą prawdę doskonale rozumiał Arcybiskup Tokarczuk podkreślając,
że „Najważniejszym zadaniem
duszpasterskim jest roztropne i
cierpliwe dokonanie przemian
dawniejszej, tzw. tradycyjnej
24

religijności naszego Ludu Bożego w religijność świadomą,
z własnego wyboru - religijność dostosowaną do sytuacji
społecznej, kulturalnej, oświatowej każdego członka naszej
społeczności narodowej i Bożej”.
Z pewnością przemodelowanie tradycyjnej religijności
członków Kościoła w religijność
bardziej świadomą, z wyboru, jest nadzwyczaj aktualnym
postulatem w dzisiejszych czasach. Inspirując się postawą
Arcybiskupa Tokarczuka trzeba powiedzieć sobie wyraźnie:
„Są pewne wartości, których
trzeba bronić. Nie można zgodzić się z ateizmem, nie można zdradzić prawdy, nie można zdradzić swoich słusznych
przekonań, zdradzić Chrystusa,
nie można zdradzić Ewangelii”.
Artur Dąbrowski
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WIECZORNICA
PATRIOTYCZNA

Wielokrotnie św. Jan Paweł II uczył nas miłości do
Ojczyzny. W książce „Pamięć
i tożsamość” zwrócił nam
uwagę na to, że: „Patriotyzm
oznacza umiłowanie tego, co
ojczyste: umiłowanie historii,
tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również
dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”.
26

W nakreśloną przez papieża
definicję patriotyzmu wpisuje
się idea dialogu rozumianego
jako rozmowa międzypokoleniowa. Taki właśnie dialog międzypokoleniowy miał miejsce
podczas sobotniego spotkania
członków Klubu Częstochowskiego Seniora. Kierując się
miłością do Ojczyzny, Rycerze
Kolumba, członkowie Klubu
oraz młodzież ze Szkoły Pod-
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stawowej Nr 42 w Częstochowie, przygotowali wieczornicę
patriotyczną.
Radość płynąca z patriotycznego przekazu łączącego
pokolenia, ubogaciła każdego
uczestnika sobotniego spotkania. W ten sposób, raz jeszcze
mieliśmy okazję na własne
oczy przekonać się o tym, że
wiek w wieku podeszłym ma
kluczową rolę do odegrania w
procesie kształtowania postaw
patriotycznych.
Spotkanie pokoleń dowodzi
tego, że patriotyzm jest war-

tością, wokół której gromadzą
się i jednoczą osoby, które chcą
budować przyszłość naszej Ojczyzny, w oparciu o wiedzę
i doświadczenie seniorów, których św. Jan Paweł II nazwał
„Strażnikami Pamięci”, czyli
osobami które pomagają nam
rozumieć bieżące wydarzenia i
historię.
Dziękuję serdecznie, Rycerzom Kolumba, Akcji Katolickiej, Klubowi Częstochowskiego Seniora, Uczniom ze
Szkoły Podstawowej Nr 42 w
Częstochowie, za zaangażo-
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wanie w sobotnią wieczornicę
patriotyczną, która każdemu z
nas dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń i stanowiła

doskonałe wprowadzenie w
niedzielne przeżywanie setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Ks. Radosław Rychlik
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PAMIĘTAMY O OFIARACH
STANU WOJENNEGO
W przypadającą 13 grudnia 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce, przedstawiciele środowisk patriotycznych, osoby
represjonowane, członkowie
Solidarności regionu częstochowskiego, członkowie
Stowarzyszenia Więzionych
Internowanych, członkowie
Akcji Katolickiej, środowiska seniorów oraz samorządowcy, zgromadzili się na
w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, na Mszy
św. w intencji Ojczyzny.
Eucharystii przewodniczył
metropolita częstochowski,
abp. Wacław Depo, który
na początku Mszy św. powiedział: „Od 37 lat przeżywamy w Adwencie dzień 13
grudnia, który uczy nas rozróżniać pomiędzy prawdą a
złą pamięcią narodu, dlatego

gromadzimy się na Eucharystii w domu zawierzenia Maryi skąd od pokoleń stawaliśmy się wolni”.
Mając na uwadze kontekst
celebrowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, metropolita częstochowski nadmienił: „Przeżywając
jeszcze stulecie odzyskania
niepodległości Polski wpisujemy w to dziękczynienie,
na wzór Maryi, dramat 13
grudnia 1981 r. i następnych
miesięcy i lat. Ponad 100 tys.
zabitych, 10 tys. uwięzionych, tysiące zmuszonych do
emigracji oraz zapaść gospodarcza związana z kryzysem
moralnym i znieprawieniem
sumień Polaków po dzień
dzisiejszy”.
W uroczystościach, na zaproszenie Ojców Paulinów
uczestniczył redaktor na29
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czelny „Seniora w eterze”,
dr Artur Dąbrowski. „Pobyt
w tak ważnym dniu na Jasnej Górze, u stóp Królowej
Polski, w miejscu, o którym
św. Jan Paweł II, w czasie
totalitarnego zniewolenia
i zaplanowanej ateizacji kraju, mawiał: “Tutaj zawsze
byliśmy wolni”, to zaszczyt
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i zobowiązanie. Dziękuję Ojcom Paulinom, szczególnie
Ojcu Janowi Poteralskiemu,
podprzeorowi Jasnej Góry,
za zaproszenie i wspólną modlitwę w intencji ofiar stanu
wojennego”, powiedział Artur Dąbrowski.
Renata Olczyk
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WARSZTATY TERENOWE
W MYSZKOWIE
Wspomnienie po grudniowym spotkaniu z seniorami
z regionu myszkowskiego-zawierciańskiego, przeszło już
do historii. Pobyt w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Myszkowie zaowocował propozycją zorganizowania
identycznej inicjatywy w nadchodzącym roku 2019. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., po
której proboszcz, ks. prałat Jan
Batorski, zaprosił prelegentów
oraz przybyłych seniorów, na
spotkanie do sali katechetycznej mieszczącej się w budynku
parafialnym.

Pani Grażyna przypomniała
seniorom postaci zapomnianych polskich bohaterów, którzy na rozmaity sposób promowali Polskę i upominali się o jej
niepodległy byt. „Zapomniani
bohaterowie: Czochralski, Weigl, Prószyński, Koprowski, Łukasiewicz, Funk i wielu innych,
podejmowali walkę intelektualną, pokonując liczne trudności i w obszar wiedzy wnosili myśl polską. W ten sposób
przypominali rodakom i światu
o istnieniu naszej Ojczyzny”,
stwierdziła Grażyna Wróblewska-Ludwig.

Warsztaty terenowe, poza
ramowym blokiem wykładowym, obfitowały również w
prelekcję poświęconą tematyce niepodległościowej. Lekcję patriotyczną posiłkującą
się prezentacją multimedialną
przeprowadziła emerytowana
nauczycielka biologii, Grażyna
Wróblewska-Ludwig.

Warsztaty terenowe cieszyły się dużym zainteresowaniem
ze strony myszkowskiego duchowieństwa, które w swoich
parafiach formuje osoby 60+.
Na szczególną uwagę zasługuje liczna delegacja seniorów z
parafii św. Anny w Myszkowie-Będuszu.
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Dziękujemy serdecznie ks.
Janowi Batorskiemu za umożliwienie spotkania z seniorami w
parafii i wsparcie organizacyj-

na. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do ks. Krzysztofa
Smugi ks. Pawła Wróbla i pani
Grażyny Wróblewskiej-Ludwig.
Katarzyna Dąbrowska
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„MOST PAMIĘCI” EDUKUJE
SENIORÓW W ETERZE

We środę 5. grudnia o godz.
10:30, gościem Artura Dąbrowskiego, w audycji „Senior
w eterze”, w Radio Jasna Góra,
był Włodzimierz Lach, ratownik górski beskidzkiej grupy
GOPR. Jak mogli Państwo usłyszeć, zaraz po górach, drugą
pasją Pana Włodzimierza jest
historia i oczywiście motocykle. Poprzez audycję seniorzy
mieli okazję usłyszeć o zaletach
i walorach Rajczy, ale przede
wszystkim poznać inicjatora i
pomysłodawcę wypraw motocyklowych noszących nazwę

„Most pamięci”.
Włodzimierz
Lach samotnie
lub w towarzystwie przyjaciół przemierza
świat na motocyklu. Dotarł
już do ponad
pięćdziesięciu
miejsc Golgoty Wschodu i Zachodu, gdzie znajdują się miejsca kaźni naszych rodaków. W
ten sposób, jak sam zaznaczył
w audycji: „stara się ratować
pamięć historyczną o Polakach,
którzy cierpieli i ginęli w różnych zakątkach świata”. „Jest
to forma trwania w zadumie i
zamyśleniu nad tymi, których
pośród nas już nie ma, a którzy ponad życie ukochali swoją
ojczystą ziemię i tradycję przodów”, dodaje prezes fundacji
„Most pamięci”.
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Wyprawa
motocyklowa
„Mostu Pamięci” w roku 2018
liczyła ponad 34 tys. km. Tegoroczny szlak motocyklowy
wiódł z rodzimej Rajczy i prowadził przez Smoleńsk, Katyń,
Kazań, Krasnojarsk, Irkuck, Jakuck. Jagodno na Wschodnią
Syberię. Droga powrotna obejmowała Mongolię, Kazachstan,
Gruzję, Turcję, Rumunię oraz Austrię. W
ten sposób Pan Włodzimierz oddał hołd
rodakom, którzy poświęcili swoje życie i
wolność dla Ojczyzny,
ginąc niejednokrotnie
na nieludzkiej ziemi.
36

Warto wspomnieć jeszcze,
że tegorocznej wyprawie na
Syberię, naszemu pątnikowi
i rajdowcowi, towarzyszyła
ikona Matki Bożej Katyńskiej.
Sam rajd zakończony został na
Kahlenbergu. Tegoroczna inicjatywa doskonale wpisała się
w świętowanie 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Stanowiła wyraz
wdzięczności za wolny i niepodległy kraj i jego chrześcijańską
tradycję, która ukształtowała
jego tożsamość. Cieszymy się,
że przekazana na falach Radia
Jasna Góra mała dawka historii
ubogaciła naszych wspaniałych
seniorów.
Grzegorz Juziak
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ŚWIĄTECZNA PACZKA
ŁĄCZY POKOLENIA
Siódmego i ósmego grudnia członkowie Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy par. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Częstochowie, zorganizowali
świąteczną zbiórkę żywności
dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej parafii.
Tegorocznej zbiórce na Błesznie patronował “Caritas”.

W inicjatywę włączyli się
nasi seniorzy, którzy w pawilonie “Społem” przy ul. Jesiennej oraz Biedronce przy
ul. Bohaterów Katynia czuwali nad zbiórką produktów
długoterminowych.
Osoby
robiące zakupy na święta okazywały się niezwykle hojne,
dzięki czemu kosze zapełniały
się niezwykle szybko. W ciągu
dwóch dni zebraliśmy 407 kg.
żywności, którą z seniorami
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i wolontariuszami rozdysponowaliśmy do paczek dla osób
najbardziej potrzebujących.
Wyrażam
wdzięczność
wszystkim osobom, które
wsparły naszą inicjatywę. Wyrazy uznania kieruję do: wolontariuszy i darczyńców oraz
seniorów. Zebrane produkty
rozdzieliliśmy proporcjonalnie,
dzięki czemu 80 świątecznych
paczek zostało doręczonych do
instytucji oświatowych, osób
potrzebujących i nade wszystko naszych wspaniałych seniorów”, mówi Ewa Krawczyk, koordynatorka akcji.
Małgorzata Wolna
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PREZENT
OD „NASZEGO DZIENNIKA”
Grudniowe spotkanie Klubu Częstochowskiego Seniora
obfitowało w wiele wyjątkowych niespodzianek. Pierwszą
z nich były odwiedziny redakcji „Naszego Dziennika”, która w ramach mikołajkowego
prezentu zostawiła naszym
seniorom 400. egzemplarzy
weekendowego wydania gazety. My ze swej strony podarowaliśmy Redakcji ikonę Matki
Bożej Katyńskiej, z grudkami
ziemi z miejsc kaźni Polaków,
którą wykonał współpracujący
z redakcją „Seniora w eterze”,
Włodzimierz Lach.
Po uroczystościach urodzinowych miały miejsce wykłady

z dietetyki oraz z bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania
mieli okazję zapoznać się z
aktualnym stanem wiedzy dotyczącej właściwej diety i zdrowego odżywiania się.
Pani dietetyk dokładnie
wyartykułowała
jakie
produkty należy spożywać uniknąć wielu dolegliwości.
W swoim wykładzie dr Artur Dąbrow39
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ski zwrócił uwagę na aspekty
bezpieczeństwa w kontekście
obecnych przemian społeczno-kulturowych. Jednocześnie
zaprosił na przyszłotygodniowe audycje „Senior w eterze”,
do Radia Jasna Góra, w której
szczegółowo zostaną omówione kwestie wpływu reklamy na
psychikę człowieka oraz aspek-
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ty bezpieczeństwa seniora. W
dobie “gorączki zakupowej”,
niniejsze informacje z pewnością się przydadzą.
W imieniu fundacji „Czyn
Katolicki” dziękujemy serdecznie Redakcji „Naszego Dziennika”, za piękny dar serca dla
seniorów. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ze św. Wojciecha oraz
Rycerzy Kolumba, za troskę
o to, by po niedzielnych Mszach
św., parafianie otrzymali dobrą
prasę katolicką.
Renata Olczyk
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KSIĄDZ RADOSŁAW
O MIODACH
W okresie zimowym należy
skutecznie zadbać o swój organizm. Najlepiej wspierać organizm naturalnymi produktami z
pewnych źródeł. Mówiąc o naturalnym wsparciu organizmu,
mamy na uwadze wszechstronne wykorzystania produktów
pszczelich w żywieniu człowieka. Występują w miodach i
produktach pszczelich składniki
energetyczne, budulcowe i regulujące, wydają się niezbędne
zarówno do życia, jak i właściwego rozwoju seniora.
Miód to nie tylko produkt
zawierający wspomniane wyżej składniki energetyczne, budulcowe i regulujące. Miód jest
również idealnym dodatkiem
do potraw, napojów i deserów,
które nie tylko ugaszą pragnienie, ale dodadzą nam niezbędnej energii, którą nawet senior
może spożytkować na aktywny
wypoczynek z rodzina i przyjaciółmi.

Zachęcam seniorów do zapoznania się z właściwościami
odżywczymi miodów, które
poprawiają naszą kondycję
psychofizyczną. Wprowadzenie miodów do codziennej
diety seniora, przyczyni się do
wzmocnienia odporności naszego organizmu, który przecież każdego dnia narażony jest
na wiele niekorzystnych czynników, wśród których prym
wiedzie stres.
Miód spadziowy – Tradycyjnie stosuje się go w celu regeneracji organizmu. Miód działa
antyseptycznie i przeciwzapalnie. Właściwości: szeroka gama
składników mineralnych, biopierwiastków. Charakteryzuje
się wysoką aktywnością antybiotyczną i antyoksydacyjną.
Wykazuje silne działanie przeciwzapalne i wykrztuśne, pomocniczo stosuje się go w leczeniu anemii. Ponadto, miód
41
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spadziowy przyczynia się do
Miód nektarowy gryczany
łagodzenia objawów depresji i – Zalecany w chorobach ukłałagodzenia nerwic.
du krążenia i wątroby. Działa
silnie bakteriobójczo. WłaściMiód nektarowy lipowy – wości: stosowany w leczeniu i
Stosuje się w łagodzeniu kaszlu profilaktyce miażdżycy, choroi objawów przeziębienia. Wła- bie wieńcowej i nadciśnieniu
ściwości: wspomaga leczenie tętniczym. Działa ochronnie
grypy, jest pomocny w lecze- i regenerująco na tkankę wąniu stanów zapalnych górnych trobową, sprzyja odbudowie
i dolnych dróg oddechowych. komórek kostnych, przyspiesza
Działa napotnie i przeciwgo- zrastanie kości, charakteryzuje
rączkowo. Dobrze łagodzi ka- się dużą aktywnością antybioszel. Wykazuje łagodne dzia- tyczną, używany w leczeniu
łanie nasenne i uspokajające. stanów zapalnych nerek i dróg
Stosuje się w przypadkach moczowych.
przeziębień.
Miód nektarowy wielokwiaMiód nektarowy akacjowy towy – Stosowany w podno– Stosowany w celu popra- szeniu odporności organizmu.
wy funkcjonowania przewodu Właściwości: łagodzi objawy
pokarmowego. Właściwości: astmy i alergii, idealny w staprzyspiesza regenerację błony nach zmęczenia i ogólnego wyśluzowej w przypadku choro- czerpania, działa wzmacniająco
by wrzodowej żołądka i dwu- na układ nerwowy, wzmacnia
nastnicy. Wspomaga leczenie organizm i dodaje mu potrzebnadkwasoty żołądka (zgagi), nej energii.
działa tonizująco na organizm.
Polecany dla diabetyków i alergików.
Ks. Radosław Rychlik
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ZAPRASZAMY PO MIODY
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, mówi przysłowie.
Niniejsze przysłowie przypomina nam o tym, by w sposób
właściwy przygotować nasze
ciało do okresu zimowego. Od
dawna nasi przodkowie doceniali wartości zdrowotne miodu i produktów pszczelich. Ten
wspaniały dar od Boga zawiera
wiele cennych związków tonizujących i odżywczych. Jednocześnie przyczynia się do doskonałej pracy naszego mózgu.
Produkty pszczele posiadają właściwości zdrowotne,
odżywcze i dietetyczne. Zawarte w nich naturalne związki, są doskonale przyswajane
i wchłaniane przez nasz organizm. Codzienne spożywanie
miodu oraz produktów pszczelich, zwłaszcza teraz, w okresie zimowym, przyczyni się
do wzmocnienia odporności i
kondycji naszego organizmu.
A ten przecież, jest narażony
każdego dnia na wiele niekorzystnych czynników.
44

Dbając o własne zdrowie i
zdrowie osób nam najbliższych,
postarajmy się o to, by pośród
licznych świątecznych prezentów, nie zabrakło produktów
pszczelich i miodu z polskiej
pasieki. A te właśnie produkty, będziecie mogli Państwo
nabyć w parafii św. Wojciecha
w Częstochowie, przy ul. Brzeźnickiej 59, w biurze fundacji „Czyn Katolicki”. Dochód
ze sprzedaży miodów jest przeznaczany na funkcjonowanie
Klubu Częstochowskiego Seniora.
Biuro jest czynne :
Wtorki 12:00 – 16:00
Środy 15:00 – 17:00
Czwartki 15:00 – 17:00
Piątki 11:00 – 13:00
Zapraszam serdecznie –
Renata Olczyk, prezes fundacji
„Czyn Katolicki”
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SENIOR
ŚWIADOMY SWYCH PRAW

Seniorzy to grupa społeczna, która najczęściej narażona
na działania ze strony nieuczciwych handlowców. Wspomniane podmioty wiedzą dokładnie
o tym, że osoby 60+ niezbyt
chętnie reklamują zakupione
produkty. Jak wykazują badania, osoby w podeszłym wieku, pobieżnie zapoznają się z
treścią podpisywanych umów,
na świadczone usługi. Jak widać, przeciętny senior, w dobie
46

przedświątecznej „gorączki zakupów”, dla wielu podmiotów
stanowić może „łakomy kąsek”.
Niejednokrotnie podczas zajęć z bezpieczeństwa w Klubie
Częstochowskiego Seniora, zalecano osobom 60+ dokładne
zapoznanie się z informacją na
etykiecie, przed dokonaniem
zakupu konkretnego produktu.
Niezwykle ważne są informacje
podane tzw. drobnym drukiem,
których oko seniora nie jest w
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stanie uchwycić. Wiemy również, że sugerowanie się atrakcyjnością graficzną produktu,
może uśpić czujność seniora.
Na przykładzie opakowań z
jakami, znajdujemy ilustracje,
które przeciętnego konsumenta wprowadzają w błąd, oczywiście co do metody chowu

kur. Rysunek kurczakami sugeruje nam, że, spacerują sobie
spokojnie po trawie. W związku z tym, ich chów odbywa się
na wolnym wybiegu. Jednakże
umieszczona w kodzie na skorupce cyfra 3 pozbawia nas
złudzeń i wskazuje na to, że
nabyte jajko pochodzi z chowu
klatkowego.
Niezwykle istotną kwestią
dla zdrowia nie tylko seniorów
jest sprawdzenie na etykiecie
podanego minimalnego terminu trwałości produktu. Przy
zakupie sprawdzamy, czy termin ważności nie minął. Warto
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pamiętać o tym, że przeterminowane produkty, powinny
być wycofane ze sprzedaży, a
jakikolwiek przeterminowany
artykuł spożywczy nie może
być sprzedawany po obniżonej
cenie.
Należy pamiętać również, że
w przypadku nabycia przeterminowanej, nieświeżej żywności, mamy prawo do jej reklamacji w przeciągu trzech dni.
Termin ten liczy się od momentu dnia w którym dokonaliśmy
zakupu. Żywność reklamujemy
nawet wtedy, gdy zakupiliśmy
ją po cenie promocyjnej. Reklamację konsument, w tym przypadku senior, składa u sprzedawcy. On z kolei nie może
odmówić jej przyjęcia, jeżeli
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oczywiście zachowano wcześniej wspomniany trzydniowy
termin. Swoje spostrzeżenia w
tej materii zgłaszamy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Na wszelki wypadek podajemy adres wspomnianej instytucji:
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach, Delegatura w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa,
tel. (34) 324 70 49
fax (34) 324 70 59
e-mail: delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl
Katarzyna Dąbrowska
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STYCZNIOWE AUDYCJE
Z INSTYTUTEM PAMIĘCI
NARODOWEJ
Miło nam poinformować
Szanownych Państwa, że
nowy rok 2019, rozpoczniemy
z dużą dawką historii. W

ramach audycji radiowych
„Senior w eterze”, razem z
Instytutem Pamięci Narodowej, poruszymy wiele intere-
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sujących seniorów wątków.
Dzięki staraniom Redakcji,
udało się pozyskać do dyspozycji Seniorów osobę Bartosza Kapusciaka, cenioną
w kręgach historyków osobę, która bezkompromisowo, zarówno w badaniach
naukowych, jak i życiu codziennym, ceni sobie prawdę.
Pan Bartosz jest pracownikiem Oddziałowego
Biura Badań Historycznych
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, archiwistą Archiwum Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Częstochowie, prezesem
Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich Oddział w Częstochowie, członkiem Polskiego
Towarzystwa Historycznego
Oddział w Częstochowie oraz
Częstochowskiego
Towarzystwa Naukowego. Nade
wszystko, Bartosz Kapuściak
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jest mężem Iwony i szczęśliwym ojcem dwójki dzieci.
Audycji radiowych z udziałem Pana Bartosza Kapuściaka wysłuchacie Państwo
2., 7. oraz 9. stycznia 2019 r.
na godz. 10:30. Słyszymy się
w prawdopodobnie najlepszej rozgłośni radiowej – Radio Jasna Góra, na 100. 6 fm
oraz w Internecie (informacja dla osób mieszkających
poza granicami naszego kraju).
Zespół Redakcyjny „Seniora w eterze”, dziękuje serdecznie Kierownictwu Instytutu Pamięci Narodowej, za
umożliwienie Seniorom, za
pośrednictwem Radio Jasna
Góra, zgłębienia najnowszych faktów naszej historii
oraz przybliżenie dobrej, historycznej lektury radiosłuchaczom.
AD
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