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We WspólnocieKultury Polskiej

14 maja w bibliotece parafii św.
Wojciecha odbyło się zebranie wyborcze
we Wspólnocie Kultury Polskiej
Kaliningradu.

Zebranie zwołano w kształcie
zgromadzenia przedstawicieli, a miano-
wicie każdy obecny na owym zebraniu
reprezentował wszystkich pełnoletnich
członków swojej rodziny. Na porządku
dziennym była kwestia wyborów prezesa
Wspólnoty.

W toku zebrania była wysunięta

Anatol Teterski  nowym prezesem WKP
jedyna kandydatura – pana  Anatola
Teterskiego. Anatol Teterski wraz z
rodziną około dziesięciu lat temu do
Kaliningradu przeprowadził się z
Kazachstanu i od razu włączył się w
sprawy kaliningradzkiej Wspólnoty
Polskiej.  Dlatego jego postawa i
zaangażowanie od dawna znane są w
naszej Polonii.

Przy omówieniu kandydatura
pana Teterskiego uzyskała  bezwzględne
poparcie, co również było potwierdzone

jednogłośnym głosowaniem obecnych.
W imieniu redakcji „Glosu znad

Pregoły” gratulujemy panu Anatolowi
Teterskiemu objęcia tej odpowiedzialnej
funkcji społecznej z nadzieją, że jego
zaangażowanie i szczere zrozumienie
problemów Wspólnoty Polskiej pozwolą
mu prowadzić kaliningradzką Polonię
drogą pomyślnego rozwoju.

Wasilij Wasiliew

podobnych obozach, Hitler kazał
zgładzić ponad sześć milionów
Żydów. W Auschwitz-Birkenau
zginęło też około 150 tysięcy
Polaków i dziesiątki tysięcy
mężczyzn i kobiet innych
narodowości. W obliczu grozy
Auschwitz nie ma innej
odpowiedzi, jak Krzyż Chrystusa:
Miłość, która zstąpiła na samo
dno otchłani zła, aby zbawić
człoweka u korzeni, gdzie
wolność jego może zbuntować się
przeciwko Bogu - powiedział
Benedykt XVI. Dodał następnie:
«Niech dzisiejsza ludzkość nie
zapomina o Auschwitz i innych
«fabrykach śmierci», w których
reżim nazistowski próbował
wyeliminować Boga, by zająć
Jego miejsce! Niech nie popada
w pokusę nienawiści rasowej,
która jest źródłem najgorszych
form antysemityzmu!».

Benedykt XVI odegrał
podczas pielgrzymki do Polski
rolę «lodołamacza» w polsko-
niemieckich stosunkach. Wizyta
Benedykta XVI w Auschwitz by-
ła ukoronowaniem długiego
procesu pojednania między jego
ojczyzną - Niemcami - a Polską.
Teraz papież, który kiedyś był
członkiem Hitlerjugend i przez
krótki czas służył w Wehr-
machcie, w tym najbardziej
osławionym miejscu holokaustu
modlił się o pokój w swym
ojczystym języku - języku, któ-
rego poza tym unikał podczas
podróży po Polsce, posługując się
polskim i włoskim.

19 kwietnia 2005 roku

kardynał Joseph Ratzinger został
265. następcą św. Piotra i przybrał
imię Benedykta XVI. Był On
najstarszym w chwili wyboru
papieżem od 275 lat. Trzy dni

przed wyborem na papieża,
skończył 78 lat. Od dawna był
dobrze znany w Watykanie. W
1981 Jan Paweł II mianował go
prefektem Kongregacji Nauki
Wiary. W 2002 roku otrzymał
jeszcze jeden ważny urząd -
dziekana Kolegium Kardy-
nalskiego. Był najpotężniejszym
po Janie Pawle II człowiekiem w
Kościele katolickim. Tempe-
rament obecnego papieża ujawnił

się w roku 2000 w dokumencie
zatytułowanym Dominus Iesus.
Dokument ten, zmierzający do
utwierdzenia prymatu Kościoła
Rzymskokatolickiego, głosi, że

tylko ten Kościół jest właściwą
drogą do zbawienia. Dokument
przyznaje, że także wyznawcy
innych religii mogą osiągnąć stan
łaski Bożej, ale dodaje, iż inne
Kościoły nie dysponują «pełnią
środków służących zbawieniu»,
zatem ich wyznawcy są w gorszej
sytuacji niż katolicy. Podkreśla,
że «tylko przez katolicki i
apostolski Kościół można
osiągnąć pełnię zbawienia».  Na
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Papież Benedykt XVI: pielgrzymka w Polsce
bezludną wyspę Benedykt XVI
zabrałby Biblię i «Wyznania» św.
Augustyna. Właśnie św.
Augustyn jest dla niego wzorem,
ponieważ «choć bardzo tęsknił za
medytacją, za pracą duchową, to
jednak cały się poświęcił
codziennym drobiazgom i chciał
żyć dla ludzi». Ulubionymi
pisarzami Ratzingera są
Dostojewski i Herman Hesse.
Poza tym jest miłośnikiem
muzyki, kocha Mozarta. Sam
grywa na fortepianie. W młodości
pisywał także wiersze. Wśród
tematów teologicznych stałe jego
zainteresowanie budzi Kościół i
liturgia. Jest autorem bardzo
wielu dzieł, z których największą
popularność zdobyły «Wpro-
wadzenie w chrześcijaństwo»,
«Raport o stanie wiary» oraz «Sól
ziemi».

Wszyscy chętni mogą
wysłać maila do Benedykta XVI.
Podajemy jego adres  e-mail:
benedettoxvi@vatican.va. Jest
też wersja angielska -
benedictxvi@vatican.va.
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