Nr 2
Lipiec 2009
Biuletyn Informacyjny
Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli
Wydawca: Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli,

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego,

www.stowarzyszenie.isidorus.net

Od Redakcji
Od kilkunastu już dni trwa okres wakacyjny, czas urlopów i wypoczynków, czas
na podejmowanie refleksji dotyczących naszego życia, dotyczących naszego kontaktu z
Bogiem, naszej współpracy z bliźnim. Niestety nie wszyscy na raz mogą wyjechad nad
ciepłe morze i piaszczyste plaże czy wyruszyd na pielgrzymkę czy spacer po górach.
Wiele instytucji a co za tym idzie i osób tam pracujących musi pozostad na swoich
stanowiskach. Piekarz nadal musi piec chleb, elektrownia bez przerwy musi dostarczad
nam prąd, dziennikarz musi na bieżąco informowad nas o wydarzeniach z kraju czy ze
świata.
Wiele osób jednak nie potrafi znaleźd dla siebie pożytecznego zajęcia i czas traci siedząc przy telewizji czy w Internecie. A
może warto rozglądnąd się wokół nas i zobaczyd, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś bezinteresownej pomocy? Może starsza sąsiadka
jest chora i nie ma jej kto zrobid zakupów? Może dziedmi z sąsiedztwa nie ma kto się zająd?
Nie marnujmy tak cennego czasu, który otrzymaliśmy. Wykorzystajmy go na chwałę Bożą.
+++ +++ +++
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Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej – Archiwum Stron Internetowych
Dnia 8. Lipca br. Biblioteka Narodowa w
Pradze podpisała z naszym Stowarzyszeniem
umowę
zezwalającą na archiwizowanie
zawartości Portalu Świętego Izydora – Patrona
Internetu i Internautów. Archiwizacja Portalu
będzie przebiegała kilka razy w roku. Dzięki tej
archiwizacji materiały, które zawiera Portal
Świętego Izydora, będą dostępne w archiwum

Biblioteki Narodowej nawet po ukooczeniu działalności
Portalu. Wszystkie informacje zostaną zapisane jako
Czeska narodowa bibliografia. Więcej informacji o
archiwizacji stron internetowych na stronie
www.webarchiv.cz – niestety tylko w j. czeskim.
Opr. TAK

Nowa encyklika ojca świętego Benedykta XVI
„Caritas in veritate”, czyli „Miłośd w
prawdzie” – to tytuł opublikowanej dziś trzeciej encykliki
Benedykta XVI. Jej punkt odniesienia stanowi wydana przed
40 laty encyklika Pawła VI „Populorum progressio”.

veritate” podejmuje ten temat w świetle nauki społecznej
Kościoła, akcentując wysuwaną już przez Jana Pawła II
potrzebę przemyślenia tzw. „zachodniego” modelu
gospodarczego.

Nowa encyklika mówi o kryzysie
gospodarczym i finansowym, jednak nie to jest jej głównym
tematem – powiedział podczas watykaoskiej prezentacji
dokumentu kard. Renato Martino. Przewodniczący
Papieskiej Rady „Iustita et Pax” zauważył, że „Caritas in

Tekst encykliki, do zapoznania się z
którym gorąco zachęcamy, zamieszczony został na Portalu
Świętego Izydora /Wiadomości z Watykanu/.
www.isidorus.net

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
pt. „Kapliczka mojego dzieciostwa. Kapliczka na mojej drodze” rozpoczęty
Dnia 3. lipca br. rozpoczęliśmy II edycję konkursu fotograficznego dotyczącego małej architektury sakralnej. Do udziału w
konkursie zaproszone są wszystkie osoby, które wykonają zdjęcie ciekawej kapliczki - czy to przydrożnej czy też domowej ,
wykonają projekt kapliczki, który chcieliby wykonad lub też które namalują lub narysują ciekawą kapliczkę. Do wzięcia udziału w
konkursie zachęciliśmy osoby, które potrafią pisad lub interesują się historią wyżej wspomnianych dzieł architektury.
Fundatorami tegorocznych nagród są głównie wydawnictwa katolickie tj. Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo eSPe, Księgarnia
św. Jacka, Chrześcijaoska księgarnia LOGOS oraz Wydawnictwo Serafin. Informacje o konkursie można przeczytad między innymi
na stronach Katolickiej Agencji Informatycznej (Kai.pl), Caritas Polska (Caritas.pl), serwisie Tezeusz (Tezeusz.pl), Portalu Młodych
Ichtis (Ichtis.pl), Ekumenicznym Serwisie Kosciol.pl i wielu innych. Ponadto każdy może wesprzed promocję konkursu poprzez
zamieszczenie wśród grona znajomych w serwisie społecznościowym nasza-klasa.pl . Więcej informacji o konkursie oraz grafiki
reklamujące konkurs do zamieszczenia na stronach internetowych czy blogach, dostępne są na Portalu Świętego Izydora –
www.isidorus.net .

/prace konkursowe z I-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego/
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Zewnętrzny wyraz wiary
„Tak, jestem katolikiem. Chodzę w niedzielę do kościoła, dzieci posyłam w szkole na katechezę, przyjmuję
księdza po kolędzie...” – taką lub podobną odpowiedź otrzymuję, kiedy w gronie swoich znajomych zadaję pytanie
czy uważają siebie za katolików. Chcąc zgłębiad temat często napotykam na bunt, bo przecież „Bóg jest wszędzie”.
Oczywiście z wypowiedzią się zgadzam, lecz czy osoby, które tak twierdzą wierzą w to, co mówią? Czy rzeczywiście
odczuwają obecnośd Boga we wszystkich miejscach, w których przebywają?
W ostatnich tygodniach a nawet miesiącach swój wzrok kieruję na znaki wiary, te
bardziej widoczne i mniej widoczne. Mam tu na myśli małą architekturę sakralną
potocznie zwaną kapliczkami przydrożnymi. Wyraz wiary naszych przodków, rodziców a
czasami i naszej. Postawione ku większej chwale Boga i umocnieniu wiary wśród ludu
pielgrzymującego po ziemi. Drewniane, metalowe, pięknie rzeźbione lub skromnie
przyodziane, często ukwiecone kwiatami z pobliskich łąk, ustrojone kolorowymi
wstążeczkami, szarfami czy wianuszkami. Wśród tych dzieł przeważają krzyże, figury
Matki Bożej czy Świętych Paoskich. Nie jedna z nich powstała jako dziękczynienie za
ocalenie z choroby czy problemów w rodzinie. Nie mało też takich, które powstały z
wdzięczności za wysłuchane modlitwy, za ocalenie przed powodzią czy pożarem, przed
rozłamem w rodzinie. Mógłbym tutaj wymieniad setki a może nawet tysiące powodów,
dla których powstawały i nadal powstają przydrożne znaki naszej wiary. Kiedy zagłębimy
się bardziej w tę tematykę, zauważymy, że w wielu powieściach czy poematach i
wierszach często autorzy przywoływali temat kapliczek, zwłaszcza tych z postaciami
Świętych czy Matką Bożą.
Już niewielu z nas pamięta „majówki” przy przepięknie ozdobionej figurce Maryi
w środku miasta czy wioski. Dla wielu z nas to jedynie pewien obraz, zazwyczaj tylko
obraz, staropolskiej tradycji. Kto z nas odważyłby się dziś zaproponowad młodzieży
szkolnej spotkanie przy figurce i wspólne odśpiewanie Litanii loretaoskiej? Za samą
propozycję zostalibyśmy „ukamienowani” i wyśmiani w tłumie. A gdzie jest ta nasza
wiara? Gdzie nasz katolicyzm? Kiedy chłopak kocha dziewczynę okazuje jej swoją miłośd
poprzez znaki zewnętrzne, gesty. Wyraża na zewnątrz to, co tak naprawdę odczuwa w
swoim wnętrzu. Podobnie jest z wiarą w Boga – jeżeli posiadamy wiarę wewnętrzną, taką
prawdziwą, ukazujemy ją również na zewnątrz poprzez uczynienie znaku krzyża przed
posiłkiem w stołówce szkolnej czy pracowniczej, poprzez przyklęknięcie przed
Najświętszym Sakramentem, który właśnie niesie kapłan do chorego, poprzez akty
strzeliste, chwile ciszy, wstąpienie do kościoła czy kaplicy. Zewnętrznym znakiem wiary wymagającym silnej wiary – są na pewno procesje eucharystyczne (np. Boże Ciało),
procesje podczas peregrynacji cudownego obrazu (np. Matki Bożej Częstochowskiej, Miłosierdzia Bożego itp.) czy cudownej figury, jak również
wspomniane przeze mnie wyżej nabożeostwa przy przydrożnych kapliczkach.
Pewnego dnia, pielgrzymując po polskich drogach, zauważyłem chłopca klęczącego pod niewielką
kapliczką na skraju lasu. Od jednego z pasażerów usłyszałem: „Popatrz, klęczy jak dewota i pokazuje jaki to on
święty”. Oburzyły mnie te słowa i natychmiast zacząłem bronid chłopca mówiąc: „A jeśli modli się o zdrowie dla
swojej ciężko chorej matki, a jeśli prosi Boga o zgodę w rodzinie, o pomoc?”. Nastała cisza. Jestem przekonany,
że jest wiele osób, które zaczęłyby natychmiast atakiem, zamiast przez chwilę pomyśled, że ta modlitwa ma
sens, że może w tej modlitwie jest również miejsce dla nas, bo przecież nie możemy wykluczyd, że ów chłopiec
nie modlił się za tych, którzy właśnie obok niego przejeżdżają.
Innym zewnętrznym znakiem wiary może byd medalik czy krzyżyk noszony na szyi. Może to byd
również szkaplerz karmelitaoski czy obrączka-różaniec na palcu. Dla wielu osób jest to znak wiary, jednak nie
dla wszystkich. Wiele osób nosi złote czy ze szlachetnych kamieni krzyżyki i medaliki jedynie jako ozdobę, jako
souvenir. W portfelu coraz częściej nosimy zdjęcie ukochanych osób czy fotografię idola, dlaczego tak niewielu z nas ma tam obrazek świętego
patrona, Matki Bożej czy Jezusa, naszego Zbawiciela.
Nadal uważamy siebie za katolików? Za katolików, którzy zwalczają krzyże w szkołach, szpitalach, miejscach pracy. A może niedługo
podpiszemy się pod akcją na rzecz zrównania z ziemią kapliczek, figur i krzyży przydrożnych? Zmusimy do zamknięcia kościołów, klasztorów,
wyrzucenia religii ze szkół, bo przecież Bóg jest wszędzie, więc nie musi byd w kościele czy szkole. Księży zamkniemy w klasztorach, żeby
przypadkiem nie mieszali się do codziennego życia człowieka, do ochrony godności człowieka. Jakimi katolikami wówczas będziemy? Na
pewno katolikami z nazwy, bo przecież nie z wiary. Proponuję zastanowid się nad tym i odpowiedzied sobie na pytanie:

„CZY JA JESTEM PRAWDZIWYM KATOLIKIEM, CHRZEŚCIJANINEM, CZŁOWIEKIEM?”
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INDYK W WARZYWACH
Składniki:
pierś z indyka lub z udźca indyka - 800 - 1000 g
cebula - 2 średnie
warzywa (może byd mieszanka mrożona):
marchewka baby (karotka)
por
fasolka szparagowa
brokuł
kalafior
mleko kokosowe - 200 ml
papryka mielona (słodka lub ostra)
koperek, natka pietruszki
sól, pieprz
oliwa do smażenia

Sposób wykonania:
Mięso myjemy, kroimy w kostkę ok. 2 x 2 cm. Rozgrzewamy oliwę z oliwek (lub z pestek winogrona) i obsmażamy mięso z dodatkiem
papryki mielonej, soli i pieprzu oraz cebuli. Pod koniec smażenia, kiedy mięso jest już miękkie, dodajemy koperek i natkę z pietruszki (mogą
byś suszone) oraz zalewamy je mlekiem kokosowym. Gotujemy ok 2 - 3 min cały czas mieszając. W międzyczasie gotujemy warzywa (najlepiej
na parze). Po ugotowaniu dodajemy je do mięsa, mieszamy i gotujemy ok. 2 - 3 min. Potrawa jest gotowa. Najlepszy smak posiada, kiedy
odstawimy ją na kilka godzin i odgrzejemy przed samym podaniem dania.
Więcej przepisów na www.isidorus.net w dziale „Poradnik kulinarny”

Jedna prowadzi wśród drzew,
inna wiedzie wśród łąk i pól,
jeszcze inna jest brukowana,
asfaltowa czy betonowa.
Idziemy nad brzegiem morza
po rozgrzanym w słoocu piasku,
idziemy przed siebie
w stronę słooca, które w oddali zachodzi.
Codziennie idziemy drogą,
codziennie wybieramy drogę,
zastanawiając się, którą wybrad,
która będzie tą właściwą.
Ale to Chrystus mówi:
"Ja Jestem Drogą!".
Drogą prowadzącą do Ojca,
drogą do Domu, który dla nas szykuje,
do Domu, którego fundamenty
już tutaj na ziemi stawiamy.
Jezu, spraw, by każda wybrana
przeze mnie droga,
była tą drogą, która przez Ciebie
do Ojca prowadzi.
Nie pozwól mi zejśd z Twej drogi,
pomagaj we właściwym wyborze,
i bądź przy mnie zwłaszcza wtedy,
kiedy z niej schodzę,
kiedy rezygnuję z Domu,
który dla mnie przygotowałeś.
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Ogłoszenia dla Członków i Sympatyków
Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli
1. Za pomoc okazaną w miesiącu lipcu szczególne podziękowania
należą się p. Ewie Ratajczak. Bóg zapład!
2. Przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich
za poprzednie lata. W przypadku braku informacji o wysokości
zadłużenia prosimy o kontakt: stowarzyszenie@isidorus.net
3. Będziemy wdzięczni za pomoc w redagowaniu Portalu Świętego
Izydora. Najpilniejsze prace:
a) Sporządzenie listy diecezji polskich (nazwa, dane adresowe
kurii, biskupi, strona www)
b) Dodawanie modlitw do modlitewnika
c) Dodawanie stron internetowych do katalogu stron
4. Informujemy, że wszelkich informacji o Stowarzyszeniu i działalności
statutowej udzielamy tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie
Stowarzyszenia oraz drogą korespondencyjną tradycyjną i elektroniczną.
Aktualne adresy podajemy poniżej.
5. Przypominamy o nastawieniu elektronicznej skrytki pocztowej, o której
informowaliśmy listownie każdego z Członków już w zeszłym roku. W przypadku problemów, zapomnienia hasła itp.
prosimy o kontakt.
6. Zachęcamy do promowania Stowarzyszenia w sieci internetowej oraz wśród znajomych. Każdy z Członków powinien
posiadad wiedzę nt. działalności Stowarzyszenia, osiągniętych celów i planowanych akcjach. Aktualnie zachęcamy do
promowania II-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego.
7. Za wszelką pomoc oraz pamięd modlitewną składamy wszystkim Bóg zapład!

***
STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO IZYDORA Z SEWILLI

jest stowarzyszeniem niedochodowym. Głównym celem utrzymania są wpływy ze składek członkowskich oraz dary
ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie w przeciągu roku kalendarzowego ponosi m.in. następujące koszta:
- utrzymanie Portalu św. Izydora (domena, serwer, oprogramowanie) – ok. 2 000 zł
- wydatki związane z reklamą, korespondencją (m.in. paliwo, znaczki pocztowe itp.) – ok. 500 zł
- wydatki związane z zakupem zdjęd, grafiki, artykułów; honoraria autorskie – 1 500 zł
Z każdym dniem koszta utrzymania wzrastają,
często też stają się powodem rezygnowania z pewnych udoskonaleo i możliwości promocyjnych.
Jeżeli rozumiesz naszą sytuację i chcesz wesprzed nasze dzieło, możesz to uczynid poprzez:
- systematyczną darowiznę (nawet 1 złotówka/miesiąc)
- jednorazowy dar
Dary serca można wpłacad na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Fortis Bank Polska, oddz. Wrocław
nr rachunku bankowego: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080

ZA WSZELKĄ POMOC WSZYSTKIM SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAD!

Dane adresowe:
Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli, skrytka pocztowa 59, 57-350 Kudowa-Zdrój
e-mail: stowarzyszenie@isidorus.net
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