Wydarzenia w Kalejdoskopie

Polska Misja Katolicka Niederrhein i Oddzia³ Zwi¹zku Polaków w Niemczech „Rod³o” w Kleve obchodz¹
Jubileusz 25-lecia powstania oraz przyk³adnego budowania przyjaznych stosunków miêdzy Niemcami i Polakami
nie tylko w tym mieœcie i nie tylko w tym kraju.
Chluba Polonii Kleve w dniu Jubileuszu
Ju¿ na d³ugo przed godzin¹ 16-t¹ koœció³ p.w. Niepokalanego
Poczêcia NMP w Kleve zape³nia³ siê nie tylko
polskojêzycznymi wiernymi.
We Mszy œw. uczestniczyli m.in.: burmistrz Theodor Brauer,
Konsul Generalny RP z Kolonii pan Andrzej Kaczorowski.
p³k pil. Tomasz Guga³a, kmdr Jacek Choczyñski. Przybyli
tak¿e polscy ¿o³nierzy piloci stacjonuj¹cy w pobliskim
Kalkar, gdzie znajduje siê Oœrodek Dowodzenia
Powietrznego NATO (CAOC2) ze swoim dowódc¹ polskiej
grupy narodowoœciowej p³k pilotem Andrzejem Roguckim na
czele. By³y burmistrz miasta Kleve Josef Joeken z ma³¿onk¹.
Urban Thelen cz³owiek legenda, który jako podoficer
Wehrmachtu z nara¿eniem ¿ycia uratowa³ relikwie œw.
Wojciecha w GnieŸnie przed zniszczenie i zbezczeszczeniem.
Licznie zgromadzeni przedstawiciele ¿ycia politycznego,
gospodarczego i kulturalnego regionu oraz zwi¹zków i
stowarzyszeñ polonijnych. Wœród uczestników widaæ te¿
by³o licznych przedstawicieli miejscowej prasy, prasy
polonijnej i TV Poloniê.
Uroczystoœci sk³ada³y siê z dwóch czêœci: Wspólnej Mszy œw.
koncelebrowanej oraz uroczystego spotkania wszystkich
uczestników Jubileuszu w miejscowym Kolpinghaus, gdzie
przybyli goœcie i uczestnicy wyg³osili okolicznoœciowe
laudacja, gratulacje i przemówienia. Przemawiaj¹c w
Kolpinghaus, burmistrz Brauer wspomnia³ zas³ugi pana
Pisarka m.in. s³owami: (…)On rozs³awi³ imiê naszego miasta
Kleve, przysparzaj¹c mu ogromn¹ sympatiê wœród wysokich
hierarchów Koœcio³a i przedstawicieli naszych rz¹dów,
nape³niaj¹c jego mieszkañców ogromna dum¹(…)
Msza œwêta
Uroczyst¹ Mszê œw. koncelebrowan¹, rozpoczê³o
„Gaudemater Polonia” w wykonaniu chóru PMK „Cantate
Deo”, który tak¿e uœwietni³ liturgiê Mszy œw..

Spotkanie w Kolpinghaus. Od prawej bp dr R. Karpiñski, burmistrz
T. Brauer, W³. Pisarek i wyg³aszaj¹cy laudacjê Andrzej Kaczorowski
Konsul Generalny RP.

Wspomnia³ tak¿e: (…)¿e dziœ z duma mo¿emy spogl¹daæ na
minione lata. Dziœ ten koœció³ pêka w szwach, bo wype³niaj¹
go katolicy, którzy pragn¹ wielbiæ Boga w jêzyku
wyniesionym z rodzinnego domu(…).
Na zakoñczenie podziêkowa³ panu W³adys³awowi
Pisarkowi, dziêki któremu powsta³a ta Misja i oddzia³ ZPwN
„Rod³o” w Kleve oraz za zorganizowanie uroczystoœci
jubileuszowych.
Kleve Kolebka Europy
Kleve, tutaj narodzi³ siê cz³owiek symbol pokoju, przyjaŸni i
pojednania cesarz Otton III. Jego stosunek do Polski czyni³ go
adwokatem wspó³pracy polsko niemieckiej. Prawie 1025 lat
po narodzeniu Ottona III w tutejszym Reichswalde ko³o
Kleve, jego wizja jednoœci narodów europejskich, przez
przyst¹pienie Polski i 8 innych pañstw do Unii Europejskiej
sta³a siê rzeczywistoœci¹. W³aœnie w Kleve, z okazji
formalnego przyjêcia Polski do Unii Europejskiej odby³y siê
centralne uroczystoœci Polonii Niemieckiej.
Historyczne uroczystoœci odbywa³y siê z udzia³em biskupów
polskich i niemieckich, wysokiej rangi polityków obu
narodów, reprezentantów w³adz samorz¹dowych, rz¹du,
senatu i landu, dyplomatów polskich, niemieckich, w³oskich i
holenderskich, zaprzyjaŸnionych burmistrzów z Hiszpanii i z
Holandii, przedstawicieli parlamentu europejskiego,
reprezentantów pañstw cz³onkowskich NATO oraz rektora
PMK w Niemczech ks. Stanis³awa Budynia.W wyg³oszonej
wówczas homilii Abp Muszyñski powiedzia³ m.in.:

Msza œw. Koncelebrowana, przy o³tarzu od lewej ks. W³. Hoffmann, ks. St.
Ochalski, ks. bp dr R. Karpiñski i ks. H. Wieczorek.

W koncelebrze, której przewodniczy³ ks. dr bp Ryszard
Karpiñski, uczestniczyli m.in. Prowincja³ TChr. z Bochum ks.
Stefan Ochalski, ks. Henryk Wieczorek TChr. - proboszcz
PMK w Kleve, ks. senior W³adys³aw Hoffmann TChr., ks.
Fritz Leinung oraz ks. Leszek Surma.
Witaj¹c przyby³ych goœci, tak¿e z Holandii, proboszcz ks. H.
Wieczorek streœci³ historiê powstania i 25-letniej aktywnoœci
tej Misji. Nadmieniaj¹c, ¿e nie istnia³aby ona bez ks. Leinung.

To co siê tutaj dzieje, ¿e Niemcy œpiewaj¹ po polsku, ¿e s¹
polskie w³adze, ¿e Polacy mówi¹ po niemiecku to jest cz¹stka
tej nowej duchowej rzeczywistoœci. Je¿eli Unia ma byæ Uni¹
musi byæ Uni¹ i wspólnot¹ miêdzy osobow¹ ludzi. To
niemo¿liwe sta³o siê rzeczywistoœci¹(...).
(...) Jan Pawe³ II powiedzia³ te mocne s³owa: Europa
potrzebuje Polski, Koœció³ w Europie potrzebuje œwiadectwa
wiary Polaków, ale tak¿e Polska potrzebuje Europy!
W Kleve, mieœcie rodzinnym Ottona III, Polacy i Niemcy
urzeczywistniaj¹ cesarsk¹ wizjê zjednoczonej Europy.
Symbolem tego przytulnego miasteczka w dolnej Nadrenii
jest czerwono bia³a flaga. Burmistrz Kleve poleca j¹
odwracaæ tak by przez dni polskich i polonijnych
uroczystoœci, z ka¿dej strony kwadratowej wie¿y
miejscowego zamku, powiewa³a polska bia³o czerwona, a
wszystko to dziêki niezwyk³ej aktywnoœci W³adys³awa
Pisarka.
Arno Giese - Kleve
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