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Pamiętamy wizyty i prelekcje prawosławnego księdza dr. Henryka Paprockiego w naszym Stowarzyszeniu, na jednym z czwartkowych spotkań, jak
również na naszym zjeździe w 2014 roku. Dlatego, znając przyjazny stosunek
Księdza do naszej organizacji, z radością przyjęliśmy wiadomość, że został On
tegorocznym laureatem nagrody imienia ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.
Nagroda ta jest przyznawana chrześcijańskim osobom konsekrowanym,
którzy swoją działalnością przyczyniają się do zrozumienia i współpracy pomiędzy chrześcijanami i Żydami w Polsce. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna w 2012 roku, ks. Marian Bronikowski z Sieradza w 2013 roku oraz pastor Janusz Daszuta z Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego z Kielc.
Kapituła Nagrody, której przewodniczy Bogdan Bialek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i współprzewodniczący, wraz ze Stanisławem
Krajewskim, PRChiŻ, wyróżniła ks. Henryka Paprockiego za pracę na rzecz
poszanowania wzajemnego pojmowania wiary, jak również kształtowania
tolerancji społecznej i religijnej. Ta ekumeniczna działalność wyrażała się
między innymi doprowadzeniem do powstania i stałym udziałem w cyklicznym
programie TVP „Szma Israel” Celem programu są dyskusje na ważne problemy
teologiczne pomiędzy Chrześcijaninem, Żydem i Muzułmaninem.
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O postępowaniu i pracy ks. Henryka napisał Piotr Cywiński, członek
PRChiŻ: „To co on robi to przezwyciężenie historii i geopolityki, to tworzenie
czegoś wielkiego na miarę dawnej Rzeczpospolitej, to unicestwienie murów
politycznych narosłych w oku Kościoła. Sądzę, że biorąc pod uwagę częsty
dawniej stosunek hierarchii katolickiej czy prawosławnej do Żydów, działalność

księdza Paprockiego jest bardzo ważna i zasługuje na wielkie nasze uznanie”.
Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w prawosławnej kaplicy św.
Męczennika Grzegorza Peradze na warszawskiej Woli w niedzielę 6-tego
marca.
Uroczystość rozpoczął chór cerkiewny odśpiewaniem modlitwy „Ojcze
nasz”, a następnie Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny katolickiego kwartalnika „Więź” zapoznał zebranych z działalnością Polskiej Rady Chrześcijan
i Żydów, a Stanisław Krajewski omówił historię nagrody przyznanej ks. Henrykowi Paprockiemu.
Mowę laudacyjną wygłosił przewodniczący kapituły nagrody Bogdan Białek
podkreślając ważny wkład ks. Henryka Paprockiego w dialog chrześcijan i Żydów i zrozumienia obu społeczności wspólnie żyjących w Polsce. Następnie
została księdzu wręczona nagroda i pismo, po czym laureat zabrał głos, dziękując za przyznanie mu tak ważnego wyróżnienia. W swoim wystąpieniu ks. Henryk podkreślił, że każdego postawionego na swojej drodze człowieka traktuje
jako dar od Boga i od nas zależy czy spotkanie z drugą osobą zamieni się w
dialog, który przyczyni się do tego, że będzie więcej na świecie dobra i wzajemnego porozumienia.
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Następnie wystąpiło żydowskie trio, dwie kobiety i mężczyzna, którzy
odśpiewali parę hebrajskich pieśni religijnych.
Na zakończenie parę danych biograficznych: Ksiądz Henryk Paprocki
urodził się 10 grudnia 1946 roku w Kole. Po szkole średniej ukończył studia
teologiczne na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, a w 1978 roku obronił
doktorat w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. Święcenia diakońskie otrzymał
w 1981roku, a na kapłana został wyświęcony 14 czerwca 1981 roku przez
metropolitę Bazylego. Obecnie pracę duszpasterską prowadzi w kaplicy pra-
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wosławnej im. św. Męczennika Archimandryty Grzegorza Peradze w Warszawie. Kaplica ta powstała z jego inicjatywy, jako jedyne miejsce w Polsce, gdzie
liturgia prawosławna odbywa się po polsku, podczas gdy w pozostałych
cerkwiach w Polsce językiem Kościoła Prawosławnego jest język starocerkiewnosłowianski.
Ksiądz Henryk Paprocki pełni funkcję rzecznika prasowego Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wykłada w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza oraz na Uniwersytecie w Białymstoku.
Ksiądz Henryk Paprocki jest laureatem wiele nagród i wyróżnień, między
innymi został odznaczony 3 maja 2013 roku przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także jest
doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Tbilisi.
Jest mężem Marii Paprockiej (z domu Klinger) – nauczycielki, oraz ojcem
dwóch córek – Agnieszki i Olgi. Czy cytując na koniec swojego wystąpienia
wiersz Jana Twardowskiego „Spotkanie” miał na myśli swoją Żonę?
Ta jedna chwila dziwnego olśnienia
kiedy ktoś nagle wydaje się piękny
bliski od razu jak dom kasztan w parku
łza w pocałunku
taki swój na co dzień
jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku
ta jedna chwila co spada jak ogień
nie chciej zatrzymać

rozejdą się drogi samotność łączy ciała a dusze cierpienie
ta jedna chwila
nie potrzeba więcej
to co raz tylko - zostaje najdłużej
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