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RELIGIA A ŻYCIE INDYWIDUALNE 
I SPOŁECZNE

Dzisiaj o religii mówi się już i pisze niemało. 
Jedni uważają religię za rzecz zibędną, wymyś
loną przez kler. Inni dostrzegają wprawdzie po
trzebę, a nawet pożytek istnienia religii, ale 
patrzą na nią też jako na twór czysto ludzki. 
To naturaliści a również częściowo pamteiści. 
Ludzie wreszcie wierzący w  istnienie siły wyż
szej i samoistnej widzą nie tylko korzyści ist
nienia religii, ale patrzą na nią jako na kon
kretny zbiór treści, mówiących o owej istocie 
wyższej, a nawet o stosunku ludzi do niej i lu
dzi między sobą. Różnią się jednak pojmowa
niem tej is&ty wyższej, nawet co do ilości, 
a również rozumieniem stosunku ludzi do niej. 
Wymienić tu należy tzw. politeistów i mono- 
teistów. Wśród tych ostatnich, więc przyjm ują
cych istnienie jednego Boga też panują pewne 
różnice. Np. między katolicyzmem a prawosła
wiem, między katolicyzmem a protestantyz
mem.

Powstaje pytanie, czy zasada głosząca, że jed
na może tylko istnieć prawda, ma tu  zastoso
wanie? Oczywiście! Przeto należy zanalizować 
pojęcie religii jako też jej genezę, powstanie.

Różni© tłumaczyć można etymologię, czyli 
pochodzenie słowa „reiigia”. Najwłaściwszym 
wydaje się być  tłumaczenie Laktancjusza (Div. 
instit. iy ,  28), wywodzące je  ze słowa łacińs
kiego r e l i g a r e ,  co znaczy wiązać, czyli w 
dalszym tłumaczeniu — wiązanie się z Bogiem, 
uznanie Go swym panem. Z określenia tego 
wynika dalej, że pojęcie to zawiera dwa zasad
nicze człony, dwie strony człowieka, ustosun
kowującego się do Boga i sposób ustosunkowa
nia, oraz Boga do którego się treść owego sto- 

. sunku odnosi. R e l i g i a  j e s t  więc w najogól
niejszym pojęciu s t o s u n k i e m  c z ł o w i e 
k a  d o  B o g a. Pod względem przedmioto
wym jest to zbiór zasad i <prawd, mówiących
o Bogu, i przepisów, określających liturgię i ce
remoniał kultu; pod względem zaś podmioto
wym reiigia albo religijność człowieka polega 
na uznaniu i przyj ęcilu tychże prawd o Bogu 
oraz wypełnianiu stąd wypływających obowiąz
ków, jako też respektowaniu przepisów cere
monialnych. Religia przeto ogarnia swoimi na
kazami całego człowieka. Angażuje nie tylko 
rozum, któremu każe poznawać Boga, ale i wolę 
której nakazuje wykonywać treść prawa Boże

go; każe czcić Boga nie tylko jedną częścią 
składową człowieka, ale oałą jaźnią, a więc i  du
chem, i ciałem. Obok wzniosłych aktów ducho
wych, żąda również aktów czci Boga od ciała. 
Bóg jest początkiem, siłą rozwojową i zacho
wawczą wszystkiego i człowieka. Jest rzeczą 
słuszną i zgodną z najbardziej elementarnie po
jętą wdzięcznością i szacunkiem, oraz własnym 
dobrem aktualnym i przyszłościowym, aby 
swemu Stwórcy i Zachowawcy oddawać szcze
rze należną cześć. Stąd też cały wszechświat 
pod kierownictwem i za przykładem człowieka 
oddawać winien Stwórcy należną i pełną cześć, 
czyli powinien być relilgijny.

Niesłuszne są zatem twierdzenia Hegla, Fich- 
tego i ich zwolenników, angażujące religijnie 
tylko rozum; błędne są tezy Kanta, James’a, 
Tołstojja i ich wyznawców, angażujące religij
nie tylko wolę człowieka; nie do przyjęcia są 
wreszcie wywody Schleiermachera i modernis
tów, angażujące religijnie tylko uczucia. Cały 
człowiek jest stworzeniem Bożym, całym też 
swoim jestestwem wraz z poddaną sobie przy
rodą uznać musi człowiek nad sobą autorytet 
Boga i realizować treść religii.

Rodzi się nowe pytanie: jaka jest szczegóło
wa treść religii?

Odpowiedź na to pytanie zależy od stwier
dzenia charakteru religii. Wyróżnić tu  można 
dwa kierunki. Pierwszy, patrząc na religię jako 
na zjawisko czysto przyrodzone i naturalne, na
daje religii takąż treść. Przedmiotem tak poję
tej-religii są tylko te prawdy, które można ro
zumem dociec i poznać. Wyznawcy tej teorii 
twierdzą też, że reiigia powstała drogą ewolu
cji. Do monoteizmu, czyli, poglądu przyjmujące
go istnienie jednego Boga doszła ludzkość dro
gą własnych obserwacji i rozumowania poprzez 
maigię, szamanizm, totemizm, fetyszyzm, ani- y 
mizm, politeizm i wiele innych form.

Drugi kierunek, patrząc na religię jako na 
zjawisko nadprzyrodzone, przyjmuje w poważ
nej mierze treść religii z objawienia nadprzy
rodzonego. Ten kierunek ma wielu uczonych 
za sobą, zwłaszcza po sławnych odkryciach 
wielkich etnologów takich, jak Peschel, Muel- 
ler, Ratzei, Schmidt, Roy i in. Etnolodzy ci 
twierdzą, że skrupulatne badania dziejów lu
dów pierwotnych, jak również dziś jeszcze ży



jących dzikich szczepów w Australii czy w Af
ryce, wykazują, że u wszystkich tych ludów 
istnieje religia, gruntująca się nie. na wielobós- 
stwie, czyli ppliteizmile, a na istnieniu jednego 
Boga, jako Najwyższej Istoty, czyli monoteiz
mie. Wymienia się tu wśród innych takie ludy 
i szczepy, jak Buszraęni, Hotentocd, Bantu, In
dianie, Pigmeije i in.

Religia jest więc zjawiskiem — powiedzieć 
można — tak starym, jak starym jest ludzkość; 
jest zjawiskiem powszechnym i uznającym ist
nienie siły wyższej od ludzi i) jakiegokolwiek 
innego ziemskiego zjawiska, przyjmującym ist
nienie Boga.

Zasadnicze stwierdzenie w  tej materii wypo
wiada już znany filozof starożytny Plutarch: 
„Jeśli ziemię' obejdziesz, znajdziesz miasta bez 
murów, bez pisma, bez praw, bez domów, bez 
bogactw, bez pieniędzy, nikt zaś nie* widział 
miasta pozbawionego świątyń i bogów, które by 
nie modliło się, nie składało przysiąg, nie pyta
ło się wyroczni), nie składało ofiar celem zys
kania dobrodziejstw, by nie starało się o od
wrócenie nieszczęść świętymi czynnościami” 
(C. Coli. Epicur. 31). .

Wielki zaś myśliciel i filozof Cicero napisał: 
„Każde, państwo ma swoją religię. Natura bo
wiem wskazuije, że Boga należy czcić i nie ma 
człowieka, który by wolny był od prawa, które 
tę cześć nakazuje”.

B. Z przyjęcia faktu istnienia Boga płynie 
dalszy obowiązek przyjęcia religii, zawierają
cej również wskazania Boże odnośnie najbar
dziej ' zasadniczych spraw bytu i problemów. 
Normują one życie indywidualne, osobiste czło
wieka, ale wpływają też na życie społeczne, 
biorąc wszystko pod swoją kontrolę i ocenę.

I. Jaki jest ogólnie biorąc wpływ i stosunek 
religii do człowieka jako indywiduum?

1. Religia, nie wchodząc tu  w jej obiektyw
ną prawdziwość, jakakolwiek by ona była, 
uważana jest przez swoich wyznawców za je
dynie prawdziwą. Dopóki zaś to przekonanie 
w człowieku istnieje, niezależnie od tego, jaka 
to jest religia, człowiek może być nazwany re
ligijnym tylko w tym  wypadku, jeśli żyje we
dług jej nakazów i przepisów. Jeśli je lekce
waży albo całkowicie ignoruje — wyklucza sie
bie ze społeczności religijnej.

Człowiek zaś religijny z przekonania według 
nakazów swojej religii kształtuje swój pogląd 
na świat i życie, ma też z góry wypracowaną 
hierarchię wartości.

2. Najwyższą normą postępowania dla czło
wieka religijnego ijest Bó g .  Wszystko to, co 
się z wolą Bożą zgadzai, jest dobre, co się jej 
sprzeciwia,, jest zło. Na tej podstawie stdjąc, 
człowiek religijny formuje wszystkie dziedz:- 
ny swego życia indywidualnego. Należą do 
nich następujące: własne życie duchowe, życie 
fizyczne, stosunek do swoich bliźnich, wresz
cie stosunek do swego stanu i zawodu, a prze
de wszystkim do Boga, jako swego najwyższe
go Pana i Ojca.

Każdą swoją myśl, każdą czynność, każdy 
swój stosunek do myśli i czynności innych, jak 
również do przedmiotów, jak np. własność —

przepoi pierwiastkiem i duchem prawa Bożego. 
Będzie świadom, że rozwijając swoje życie du
chowe i fizyczne, stanowe i zawodowe, czcząc 
swego Boga przepisanymi aktami, używając 
własności — o ile to czynić będzie zgodnie 
z prawem swojej religii w jak najgłębszym 
przekonaniu o jej prawdziwości — zdobywać 
będzie pozytywne wartości i sprawności, czyli 
cnoty, jeśli zaś czynić będzie przeciwnie — do
puszczać się będzie zła, czyli będzie grzeszył. 
W pierwszym wypadku będzie się upodabniał 
do swego Boga i ząsługiwał na nagrodę. W dru
gim wypadku będzie się od swego Boga odda
lał, gotując sobie karę.

Słowem — stosunek religii do człowieka jako 
jednostki jest jak najbardziej scisły i mocny. 
Religia chce i kształtuje całe życie człowieka, 
rzeźbąc zależnie od swojeó ideologii, jego cha- 
rakter, styl i poziom życia, wnikając do naj- " 
drobniejszych jego spraw, myśli i czynów.

II. Ale religia, znowu oczywiście w zaileżnoś- ’ 
ci od przyjętej ideologii, wpływa też konkret
nie na kształtowanie się życia społecznego i pu
blicznego.

1. Stosunek do instytucji rodziny, do narodu, 
ludzkości, do państwa, do przeróżnych przeja
wów i zjawisk życia gromadnego i publicznego 
normuje religia;-jej przepisy w tym  względzie 
obowiązują w sumieniu człowieka religijnego.

2. Religa swoim wpływem choe też ogarnąć 
władze zwierzchnie społeczeństwa. Nadaje bez
pośrednio lub pośrednio oblicze kulturze i cy
wilizacji społeczności, w  której istniege i ma 
swoich wyznawców, w każdym razie dąży do 
zdobycia maksimum wpływu i owoców.

Z tego widać, że społeczność jakąś, naród 
i państwo wtedy nazwać mjożna religijnym, 
skoro stosuje się do nakazów religii, względnie 
na wypadek istnienia wielości i różności religii 
w swoim organizmie,, daje rozumne możliwości 
rozwoju życia religijnego.

Stosunek religii do życia społecznego i zor
ganizowanego jest więc również bezpośredni 
i' zasadniczy. Nie ma tedy dziedziny w życiu 
osobistym człowieka, czy społecznym, która by 
się usunąć mogła spod wpływu religii, nie ma 
wartości, która by nie znalazła się na swoim 
szczeblu owej wielkiej drabiny: r e l i g i i .

C. Pan Jezus, nasz Zakonodawca. chciał 
i pragnie, aby Jego religia, której jesteśmy wy
znawcami, kształtowała nasze życie tak osobis
te, jak i narodowo-państwowe. Chciał i chce, 
by uczestnicząc w Świętej Ofierze Mszy nikt z 
nas nie miał czegoś przeciw bratu swemu! 
Chciał i chce, byśmy społem pracowali nad 
czystym rozwojem swego życia religijnego, ale 
i społeczno-narodowego. U nas, w  Polsce Lu
dowej, tym łatwiej możemy właściwie’ rozwijać 
swoje życie religijne, że Polska Rzeczypospo
lita Ludowa w  Konstytucji zagwarantowała 
swobodę wyznania i praktyk religijnych. Toteż 
pamiętając o słowach Pana Jezusa i Jego włas
nym przykładzie pozytywnego stosunku do 
państwa będziemy się starać najusilniej o to, 
by religia nasza czyniła z nas i dobrych katoli
ków i dobrych Polaków, synów i obywateli na
szej ukochanej ojczyzny.



PAN JEZUS PRZEMAWIA NAD MORZEM

„A dnia onego wyszedłszy Jezus z domu, dział, a wszystek łud stał na brzegu.-1 mówił do 
usiadł nad morzem. I zebrało się wokoło niego nich wiełe w podobieństwach” (Mat. XIII, 1—3). 
mnóstwo ludu; dlatego wstąpił w  łódź i sie-
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T E L E G R A M

Biskup Pękała 
Warszawa 

Wileza 31 m. 1.

Illustrissime Domine: W imieniu Kościoła 
Starokatolickiego w  Republice Czechosłowa
ckiej zasyłamy Wielce Czcigodnemu Księdzu 
Biskupowi szczere życzenia, aby z Boską pomo
cą jeszcze długo wiódł Kościół Narodowy Polski 
obraną drogą do świetnej przyszłości. Zdrowia

i błogosławieństwa Bożego życzą:
MuDr A. Salamanczuk — przewodniczący Rady 

Starszych Kościoła Starokatolickiego 
Vohocz — proboszcz przy. Katedrze Starokato

lickiej w Jabloneci nad Nissą
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Przed osiemdziesięciu ośmiu laty Kościół 

ęzymskokatolicki przeżywał przełom w swoich 
dziejach. Papież Pius IX zwołał do Watykanu 
wszystkich, podległych mu biskupów na tzw. 
sobór, który miał ogłosić nowy dogmat wiary
o nieomylności papieża. Podczas obrad, które 
trwały kilka miesięcy, dochodziło do bardzo 
ostrych dyskusji, bo nie wszyscy biskupi chcie
li się zgodzić z tym  nowatorstwem. Ostatecznie 
pod naciskiem samego papieża uchwalono, że 
papież , gdy naucza Kościół uroczyście (ex cat
hedra) jest nieomylny w rzeczach wiary i mo- 

\ralności. Ćóż praktycznie oznacza ten nowy 
dogmat? Oznacza ostateczne przekreślenie 
nauki katolickiej o nauczycielskiej władzy bi
skupów i soborów, oznacza wprowadzenie do 
chrześcijaństwa monarchii absolutnej czy dyk
tatury, w której o wszystkim decyduje tylko 
jeden człowiek, biskup rzymski. Wprawdzie ofi
cjalna teologia rzymskokatolicka przyznaje, że 
sobory powszechne są pożyteczne, a naw et po
trzebne, lecz jest to tylko grzecznościowy 
ukłon w stronę nauki Kościoła. Powszechnego, 
który w oparciu o Tradycję Apostolską i Ko
ścioła Pierwotnego zawsze odrzucał jedyno- 
władztwó Kościoła Watykańskiego. '

Co mówi Tradycja Apostolska?

Odchodząc do nieba Chrystus przekazał peł
nię swej władzy wszystkim Apostołom. Po
wiedział: „Dana mi jest wszelka władza na 
niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszyst
kie narody, ucząc je w s z y s t k o  cokolwiek wam 
powiedziałem" (Mat. 28, 18—19). Zatem Chrys
tus nie jednego tylko, lecz wszystkich aposto
łów wtajemniczył w zasady swej nauki i nie 
jednemu, „lecz wszystkim Apostołom dał wła
dzę nauczania wszystkich narodów".

Ponieważ watykańscy katolicy mogą zarzu
cić, że jest to zbyt dowolna interpretacja Pis
ma, przejdźmy do argumentów z praktyki 
apostolskiej. Słuszne jest bowiem rozumowa
nie, że Chrystusową naukę najlepiej zrozumie
li i interpretowali Jego uczniowie.

Apologeci nowego1 dogmatu watykańskiego 
opierają się na prymacie Apostoła Piotra, któ
rego rzekomo Chrystus mianował „Księciem 
Apostołów". Nie będziemy tu  wnikać w  szcze
góły tej argumentacji, lecz poprzestaniemy na 

/odparciu jej kilku przykładami z „Dziejów 
Apostolskich" i z „Listów Apostolskich". „Gdy 
Apostołowie, którzy byli w  Jerozolimie usły
szeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali 
do niej Piotra i Pawła" (Dz. Ap. 8,14). Więc nie 
Piotr posyła innych, ale odwrotnie, na rozkaz 
kolegium apostolskiego, Piotr wędruje Z pole
ceniem nauczania. Tenże Piotr tłumaczy się 
następnie przed kolegium apostolskim, dlacze
go dokonał niezwykłej w tych okolicznościach

Ks. S. Morawski
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rzeczy, mianowicie dlaczego ochrzcił poganina 
Korneliusza.

Sw. Paweł Apostoł w swoich listach pisze o 
Piotrze, jako równym sobie- apbstole. W liście 
do Koryntian zwalcz;a sekciarskie twierdzenie, 
jakoby Kościół można budować na którymś 
z Apostołów: „Każdy z was mówi: ja  jestem 
Pawła, a ja  Apolla, a ja Ceffy (Piotra)" 
(1 Kor. 1,12). W liście do Galatów mówi: ,7Mnie 
bowiem .ci co się wydawali być czymś, ni© nie 
przydali. Ale przeciwnie, gdy ujrzeli, że została 
mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych, 
jak i Piotrowi dla obrzezanych (Ten bowiem, 
który dał moc Piotrowi na apostolstwo obrze
zanych, dał moc i mnie do pogan) \— i gdy po
znali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Piotr i 
Jan, którzy zdali się być filarami, podali mnie
i Barnabie prawice, jako towarzyszom, abyśmy 
do pogan, a oni do obrzezania". (Gal. 2, 6- m). 
Zauważmy, że tym i słowy Apostoł Paweł 
wprost zaprzecza, jakoby miał zależeć od 
Piotra, gdyż Pibtr nie jest jego zwierzchni
kiem lecz towarzyszem, nie ma władzy nau
czania wszystkich, lecz tylko Izraelitów. Piotr 
nie jest sam filarem Kościoła, bo są nimi („zda
li się być") jeszcze inni dwaj Apostołowie z 
tym, że na pierwszym miejscu jest Apostoł Ja 
kub. .

Z tych kilku przykładów można wywniosko
wać, że nie jednostka, lecz wszyscy apostoło
wie rządzili Kościołem, wszyscy też mieli wła
dzę nauczania wiary. W drobniejszych spra
wach każdy Apostoł decydował sam, w  spra
wach ważniejszych decydowało kolegium apo
stolskie. Przykładem takiej ważnej sprawy by
ła kwestia zwolnienia nawróconych pogan z 
przepisów prawa mojżeszowego. Dla jej roz
strzygnięcia zwołano do Jerozolimy pierwszy 
sobór, któremu przewodniczył nie rzekomy 
„Książe Piotr", lecz Apostoł Jakub. Nawiasem 
można wspomnieć, że uchwały tego soboru 
pierwszy zlekceważył (ze strachu) Apostoł 
Piotr. Pisał o tym  św. Paweł: „A gdy przyszedł 
Kefas do Antiochii, w  oczy mu się sprzeciwi
łem, gdyż godzien był nagany. Pierwej bo
wiem; zanim przyszli niektórzy od Jakuba 
(z Jezorolimy), z poganami jadał, a gdy 
przyszli usuwał się i odłączał, bojąc się tych, 
którzy byli z obrzezania. I na udawanie jego 
przystali inni Żydzi tak, że nawet Barnaba zo
stał wciągnięty przez nich do tego udawania. 
Gdym przeto zobaczył, że nie postępowali pro
sto według prawdy Ewangelii, rzekłem Kefa- 
sowi wobec Wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem 
na sposób pogański żyjesz, czemuż pogan przy
muszasz, by żyli po żydowsku? (Gal. 2, 11).

Trzysta lat później podobnie jak Piotr, po
stąpił papież Liberiusz, który w r. 358 podpisał 
heretycką tzw. „Trzecią formułę Syrmijską", 
sprzeczną* z dogmatem ó Trójcy św. uchwało-
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nym przez sobór w Nicei. Papież Liberiusz zro
bił tak podobno z wyczerpania po trzyletnim 
więzieniu.

Co mówi Tradycja Kościoła Pierwotnego?

Żyjący pod. koniec pierwszego wieku biskup 
rzymski, Klemens, uczeń Apostoła Pawła tak 
pisał do Koryntian: „Apostołowie dla was 
Ewangelię otrzymali od Chrystusa. Chrystus 
został posłany do Boga. Chrystus zatem od Bo
g a t a  Apostołowie od Chrystusa... Po wsiach 
tedy i miastach nauczając ustanowili tych, któ
rych pierwszych nawrócili, doświadczonych w 
duchu, biskupami, diakonami dla tych, którzy 
mieli wierzyć11. (I List 42).

W listach św. Ignacego Antiocheńskiego, któ
ry zmarł na początku drugiego wieku, czyta
my wyraźnie, że następcami Apostołów są bi
skupi ze swym prezbiterium  (kolegium kapła
nów) i mają oni w danej gminie chrześcijań
skiej pełnię władzy nauczycielskiej. „Kto bez 
biskupa i presbyterium z diakonów cokolwiek 
czyni •—■ pisze św. Ignacy — ten nie jest czysty 
w sumieniu1'. (Trall. 7, 2).

Tak z tych jak z wielu innych świadectw 
Kościoła Pierwotnego można sobie wyrobić na
stępujący obraz w sprawie władzy nauczania 
w Kościele: W każdej gminie chrześcijańskiej

najwyższą władzą był biskup. Jeśli to był 
biskup wiejski, podlegał biskupowi miejskie^- 
mu. Biskup nie rządził sam, lecz z kolegium 
kapłanów i diakonów. Różne sprawy ważniej
sze, tak dogmatyczne, jak i dyscyplinarne za
łatwiano na wspólnych zebraniach zwanych z 
grecka synodami czyli soborami.

Od trzeciego wieku synody były już insty
tucją Kościelną stałą. Rozróżniano synody pro
wincjonalne zwoływane przez arcybiskupów, 
generalne — zwoływane przez patriarchów 
oraz powszechne, zwoływane przez cesarzy.

Sobory Powszechne

Wszystkie najważniejsze dogmaty chrześci
jańskie ustalono na zjazdach wszystkich bisku
pów z całego Kościoła Powszechnego czyli na 
soborach powszechnych. Soborów tych było 
osiem. Wszystkie odbyły się na Wschodzie. 
Kościół rzymski z patriarchą w Rzymie był 
wówczas małą cząstką Kościoła Powszechnego, 
co widać choćby z tego, że na pierwszych 6-ciu 
soborach na ogólną liczbę 1109 biskupów, 
uczestniczących w obradach, biskupów zachod
nich było zaledwie 19-tu. Wbrew temu co gło
szą apologeci W atykanu żadnego soboru nie 
zwoływał biskup rzymski, żadnemu nie prze
wodniczył. Wiele soborów zwołano wbrew woli

Panie, dokąd idziesz? G. Spangenberg (1828— 1891)
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Ks. mgr J. Małuszyński

O „KRÓLESTWIE BOŻYM1
Tematem pierwszych nauk Chrystusa Pana 

wygłoszonych w Galilei a także ostatnich nauk 
skierowanych do Apostołów jest Królestwo 
Boże ‘(Mt. 9, 17; Mar. 1, 15; Dz. Ap. 1, 6—7). 
Ponad trzecia część wszystkich przypowieści 
Chrystusowych dotyczy bezpośrednio natury 
Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest bez 
wątpienia' ośrodkową, przewodnią myślą w nau
czaniu Chrystusa.

Wnikliwsze zapoznanie' się z tekstami Ewan
gelii, w których mowa O' Królestwie, wykazuje, 
że pod tą jedną nazwą kryje się wiele znaczeń: 
Chrystus Pan raz mówi o nim, jako. o-Czymś, co 
stoi otworem dla wszystkich, którzy Go słu
chają (Mt. 7, 13—14), drugi raz łączy nadejście 
Królestwa z przyjściem w chwale Syna Czło
wieczego (Mt. 25, 34). U Łukasza w  rozdziale. 
13 czytamy, że w Królestwie tym  przebywają 
prorocy i partyjarchowie: Abraham, Izaak i Ja- 
Vub. (Łk. 13, 28). W rozdziale zaś 17 u tegoż 
św. Łukasza zapisane są słowa Pana Jezusa 
skierowane do faryzeuszy: „Królestwo Boże 
w was jest” ((Łk. 17, 21). W jednym miejscu 
Ewangelii mówi się o Królestwie jako o czymś 
już istniejącym, które zostanie odjęte od na
rodu żydowskiego i dane innym (Mat. 21, 43), 
na innym miejscu jako o czymś przyszłym,
o 'którego nadejście Apostołowie mają się mod
lić (Mt. 6, 1). Z jednej strony spotykamy zachę
tę do szukania Królestwa Bożego (Mat. 6, 33), 
a z drugiej zapowiedź, że nadejdzie ono 
w chwale jako wielkie wydarzenie przyszłości 
(Mk. 8, 38).

Już z zestawienia powyższych tekstów widzi
my, że treść nazwy Królestwo Boże nie odnosi 
się tylko do jednej jakiejś rzeczy. Jedno jest 
jednak wspólne w tych wszystkich wyraże>- 
niach. Wszędzie chodzi o podkreślenie panowa
nia Bożego nad światem. Wola Boża ma stano
wić najwyższą normę postępowania ludzkiego. 
Wielokrotnie Chrystus Pan posługując się wy
rażeniem Królestwo Boże podkreślał, że wszyst
kimi Jego czynami kieruje właśnie wola Boża, 
że Jego działanie to nic innego tylko przejaw 
królowania Bożego. Wyraźnie to widzimy czy
tając Jego słowa: „... lecz jeśli ja Duchem Bo
żym wyganiam czarty, tedy przyszło na was 
Królestwo Boże” . (Mt. 12, 28). Akcentowanie 
K rólew st^a Bożego pojętego jako królowanie, 
panowanie Boże nad światem i łączenie go 
z Osobą Chrystusa Pana, miało na celu przeko
nanie ludzi, że właśnie Jezus jest zapowiedzia
nym Odkupicielem i Zbawcą. .Chodziło o wyka
zanie, że Bóg „nawiedził i uczynił odkupienie 
ludu swego” (Łk. 1, 68).

To, że Bóg panuje nad wszelkim stworzeniem, 
w pełni objawi się w chwili sądu ostatecznego.

Dla pełnego jednak zrozumienia szeregu 
tekstów ewangelicznych mówiących o Kró
lestwie Bożym trzeba, obok tego ogólnego zna
czenia tej nazwy, przyjąć znaczenie inne, bar
dziej sprecyzowane.

Charakterystyczne są takie wyrażenia Chry
stusa Pana, jak: do Królestwa' Bożego można 
w e j ś ć  (Mk. 10, 23—25), można się do niego 
z b l i ż y ć  (Mt. 17; Mt. 10, 7; Mk. 70, 7; Łk.

biskupa rzymskiego i wiele z nich potępiło fał
szywą naukę niektórych papieży. Od samego 
początku więc sobory stały ponad biskupami, 
patriarchami czy papieżami, aż wreszcie synod 
rzymskiego Kościoła zwołany do Konstancji w 
r. 1414 ogłosił wyraźnie że: „Synod władzę ma 
bezpośrednio od Boga i każdy, nawet papież, 
obowiązany jest pod grozą kar mu ulegać". 
Wiadomo, ze na rozkaz, tego właśnie synodu 
musieli ustąpić trzej papierze: Jan XXIII, 
Grzegorz XII i Benedykt XIII, którzy rządzili 
równocześnie jako nieomylni „Namiestnicy 
Chrystusa" i nawzajem się wyklinając, w yry
wali sobie zwolenników. Papież Benedykt XIII 
był wówczas prototypem papieża Piusa IX, 
który stworzył dogmat nieomylności. Miano
wicie, papież Benedykt nie chciał ustąpić przed 
wolą synodu, zamknął się w górskiej twierdzy 
hiszpańskiej Pemiscola, skąd rozporządzał dwo
ma tysiącami wiernych i twierdził, że jak nie
gdyś cała ludzkość mieściła się w  arce Noego, 
tak teraz Kościół Katolicki zamknięty został w 
obrębie jego' garstki, i z całą powagą nadal 
rzucał klątwy na-przeciwników.

Nasze stanowisko
Kościół Polsko-Katolicki stanowczo odrzuca 

sekciarski dogmat o jedynowładztwie w atykań
skim i trzyma się nauki apostołów i Kościoła 
Pierwotnego. Wierzymy, że Chrystus dał wła
dzę nauczania wszystkim biskupom, a nie jed
nostce. W Kościele Pólsko-Katolickim tak jak 
w Pierwotnym Kościele najwyższym urzędem 
nauczycielskim jest Synod, który się zbiera co 
5 lat. W okresie między Synodami Kościołem 
kieruje Rada Kościoła na czele z Biskupem 
Ordynariuszem. W synodzie biorą udział, jak 
w Kościele Pierwotnym, nie tylko wszyscy 
księża lecz i przedstawiciele wiernych świec
kich. Do wyłącznej kompetencji synodu nale
ży też uchwalanie prawa kanonicznego i wy
bór biskupa ordynariusza.

Tak więc nasz Kościół stanął twardo na grun
cie zasad Chrystusowych, zasad apostolskich, 
za sa d  Kościoła Powszechnego. To stanowisko 
jest najlepszym dowodem, że Kościół Polsko- 
Katolicki nj,e szuka żadnych nowych prawd re
ligijnych, nie wymyśla nowych dogmatów, lecz 
owszem, troskliwie przechowuje katolicki de
pozyt wiary obok narodowej administracji ko
ścielnej i narodowego języka liturgii.
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MATKA BOSKA W TEOLOGII KERYGMATYCZNEJ
S kryp tu ry  styczne podstaw y nauki

o Współoćtkupićielce i Pośredniczce 
w szystk ich  łask — M aryi (część 
pierw sza a rtyku łu  — patrz nr  
8/58 r. N .P .).

Nagrom adzone przez w ieki p roble
m y m ariologiczne znalazły w na
szych czasach swój konkretny  w y-

■ raz w  pytaniu, czy i o ile idea po
średnictw a M atki Boskiej i Je j 
w spółuczestnictw a w  dziele O dku
pienia ludzkości zna jdu je  oparcie w  
Piśm ie św.? Zagadnienie to jest 
obecnie niem al że powszechnie roz
trząsane i dlatego należy je przede 
w szystkim  odpowiednią sprecyzo
wać. Teologowie rozróżniają we 
współuczestnictw ie m ary jnym  dwa 
elem enty: p o ś r e d n i c t w o  w  od

kupieniu, a co za tym  idzie w  pozys
kaniu  w szystkich łask i p o ś r e d 
n i c t w o  w  rozdaw nictw ie zdoby
tych łask. Pośrednictw o zatem  w ed
ług nich ma szerszy zasięg niż Od
kupienie, chociaż nie b rak  i takich, 
jak  np. H. L ennerz i Scheeben, 
którzy sądzą, że pośrednictw o po
k ryw a się z Odkupieniem . Rozróż
n ia ją  oni jedynie odkupienie przed
miotowe i odkupienie podmiotowe, 
z których pierw sze polega na dzie
le O dkupienia dokonanym  przez 
śm ierć C hrystusa na krzyżu, d ru 
gie zaś na przysw ojeniu owoców te 
go dzieła przez poszczególnych lu 
dzi. Przenosząc tę  term inologię na 
te ren  m ariologiczny stw ierdzam y, 
że uczestnictwo m ary jn e  w odku
pieniu podm iotowym  ludzkości jest

dzisiaj przez teologów ogólnie p rzy j
m owane i n ie  p rzedstaw ia ani te 
oretycznych, ani praktycznych tru d 
ności. N ie w ątp i się na ogół rów 
nież w  istn ienie p o ś r e d n i e g o  
uczestnictw a M aryji w dziele Odku
pienia przedmiotowego, zarów no w 
sensie fizycznym jak  i m oralnym . 
Natom iast podzielone są zdania co 
do b e z p o ś r e d n i e g o  uczestni
ctwa m oralnego M aryji w  dziele 
O dkupienia przedmiotowego. Część 
teologów broni tezy pozytywnej, in
ni zaś zw alczają tę tezę, dom agając 
się —* zresztą słusznie .— gruntow 
nego i bezspornego dowodu p rze
m awiającego za tą  tezą. S tąd  p ły 
nie już całkiem  jasno wniosek, że 

, urobienie poglądu na przedstaw io
ne zagadnienia nie może obyć się

10, 9—11; Łk. 21, 31), lub być n i e d a l e k o  
od niego (Mat. 23, 13), czy wreszcie z a m k n ą ć  
je przed innymi (Mat. 23, 13).

W tych wypowiedziach Boskiego Nauczycie
la nie chodzi już o ogólne panowanie Boże. Jest 
tu wyraźnie mowa o określonym zakresie szcze
gólnego działania Bożego. Doszukując się na
tury Królestwa Bożego, wziętego w  tym  zna
czeniu, trzeba stwierdzić, że w myśl nauki 
Chrystusa T*ana ma ono. charakter przede 
wszystkim duchowy i jednostkowy. Dla osiąg
nięcia go wymagana jest jedynie odpowiednia 
kwalifikacja moralna. Potrzebna jest czystość 
serca jako skutek pokuty i oczyszczenia z grze
chów. Najwyższym celem i zadaniem przyna
leżności do Królestwa Bożego jest zbliżenie się 
w stopniu możliwym do doskonałości samego 
Boga. Królestwo Boże przeznaczone jest dla 
wszystkich. Przedmiotem jemu właściwym jest 
dusza ludzka. Wnika ono do serc niepostrzeże
nie i mocą Bożą przeistacza je całkowicie. 
Chrystus Pan powiedział: „Królestwo Boże nie 
przyjdzie z rozgłosem i nie powiedzą: oto jest 
tu albo tam; bo oto Królestwo Boże jest w, was” 
(Lk. 17, 21). Najważniejszym też elementem 
wyznania chrześcijańskiego jest szeroki© otwar
cie duszy na przyjęcie i rozbudowanie tego 
K-rólestwa Bożego, które' „w was jest”.

Uwzględniając jednak i to znaczenie wyraże
nia Królestwo Boże, nie wyczerpuje się jeszcze 
całej bogatej treści tej nazwy. Widzimy bo
wiem, że Chrystus Pan niejednokrotnie mówi
o Królestwie Bożym jako o społeczności ludz
kiej. Wtedy przyrównuje członków tego Kró
lestwa do biesiadników, biorących udział w ucz
cie niebieskiej (Mat. 8, 11; Łk. 13, 28). W przy
powieści o kąkolu mówi Pan Jezus o wyłącze
niu z Królestwa jako ze zbiorowości, elementów 
złych (Mt. 8, 12), a pozostawieniu dobrych, 
których na innym miejscu nazywa „synami 
królestwa” (Mt. 13, 38). To samo tylko innymi 
słowami mówi w  przypowieści o niewodzie 
(Mt. 13, 47—50). Zresztą sama nazwa Królestwo

zakłada niejako charakter społeczny tego, co 
się mianem Królestwa Bożego określa. Samo 
też głoszenie Ewangelii jest środkiem propago
wania tego królestwa, które musi wyrastać 
przez zaszczepienie go w duszach ludzkich. 
Centralną postacią w  tej fazie Królestwa, 
w znaczeniu doczesnym i społecznym, jest sam 
Chrystus Pan, jedyny Pasterz i Fundament tej 
świętej społeczności. Wokół niego skupia się 
początkowo nieznaczna, na podobieństwo ziar
na gorczycznego posianego w ziemię, społecz
ność wiernych. Przeznaczeniem tej grupy jest 
stałe wzrastanie i rozrazstanie się w potężne 
drzewo, które licznymi swymi konarami osłoni 
kiedyś cały ziemski świat.

Kiedy wreszcie ten rozwój Królestwa Boże
go na ziemi osiągnie swój kres, nastąpi moment 
przełomowy. Ujrzy ludzkość cała Królestwo 
Boże nadchodzące w mocy (Mk. 8, 39). Kró
lestwo Boże już bez przymieszki elementów 
złych, złożone z tych, dla których już na ziemi 
podstawową normą postępowania była wola 
Boża, wstąpi w  swą fazę ostateczną, wieczną, 
pełną nieskończonego szczęścia i chwały. Spełni 
się to, o co Chrystus Pan kazał się modlić sło
wami: „Przyjdź Królestwo ■ Twoje” (Mt. 6, 10; 
Łk. 11, 13).

Dochodząc więc do streszczenia nauki zawar
tej w wyrażeniu „Królestwo Boże” trzeba 
stwierdzić, że nazwa ta podkreślając mocno 
oglóne rządy Boże nad światem, mówi jedno
cześnie o określonej sferze wpływów Bożych. 
Punktem wyjścia jest tu  odrodzenie moralne, 
bezpośrednie zetknięcie się duszy ludzkiej 
z działającą mocą Boga. Łaska Boża włącza od
nowioną jednostkę w  ramy społeczności religi- 
nej. Doczesna społeczność dąży znów do swej 
pełni, wyrażającej się w Królowaniu Boga nad 
wybranymi w życiu przyszłym w wieczności. 
Ziemska społeczność jest bowiem niejako zorzą 
zapowiadającą pełnię dnia — Królestwo wiecz
nej chwały.
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MATKA BOSKA
m nianym  tekście dopatrzyć się 

Ł J ?  JB r  jgr V K ,  . wyraźnego akcentu  maryjnego-, bo
wiem  w  pierw otnym  tekście h eb ra j
skim  nie ma zaim ka osobowego ro 
dzaju żeńskiego „ona”, wprowadzo
nego dopiero w  w. IV przez św. 
H ieronim a do tzw. W ulgaty, a sa
mo słowo „n iew iasta” nie pozwala 
jeszcze na szczególniejsze jego sto
sowanie i odnoszenie do osoby 
M atki Boskiej. Przeciw nie, refero
w any w  III-cim  rozdziale Genezy 
dialog między Ew ą i wężem, jak 
również następujący nieco później, 
po dokonaniu przestępstw a, w yrok 
włożony przez au tora opow iadania 

j, w usta Boga stw arza natu ra lne
wrażenie, że wszystko w  tym  opo
w iadaniu, określone im ieniem : E w a ,  
bądź synonymicznie: o n a ,  n 'ie -  

. w i a s t a odrtosi się w yłącznie do 
M B .'- . t  ' Ewy. Jeżeli p raw dą jest że’ myśl
|M p6: ff.-?:'-- - " autora poznaje się z jego słów, a

ta  myśl stanow i w łaśnie p raw dzi
wy sens opowiadania, to w  tym  
w ypadku trzeba przyjąć, co zresztą 
p rzyjm uje coraz liczniejsza grupa

I biblistów, że jedynym  praw dziwym  
sensem b iblijnym  może być sens 
dosłowny opow iadania — wszystkie 
zaś inne, obojętnie jak  je nazw ie
my: czy sensem pełnym, czy peł
niejszym, nie będą w ykładem  p ie r
wotnej m yśli hagiografa, lecz tylko 
czynnością m niej lub więcej ud a
nego teologicznie i logicznie wnio-

!"v ‘ skowania, m ającego często za sobą 
dość długą już historię, na co powo
łu ją , się chętnie papieże w  częściach 
historycznych swych encyklik, nie 

».................................... ... .... ..........................Hń?: r»Vrpć1 a iar* iprlnnW.p nifrHv wokreślając jednakże nigdy w  częś
ciach doktrynalnych tychże encyk-

absolutnie bez zbadania rac ji b i- ludzki, k tó ry  chociaż prow adzi w al- llk> ze tak  a nie inaczej tekst Ge-aosoiutnie oez zududuia ±a<_j _ „„etosom »Hinrnwn to nezy 3, 15 należy rozumieć. Naszym
blijnych, k tó re  to rac je  łącznie z kę z węzem -szatanem  zbiorowo to y . m arv ina in te rp re tac ja
racjam i zaczerpniętym i z T radycji jednak zwycięstwo odniesie (w. 15b) “ ^ >jn a teks1tlJe PGenezJy
_  jako płynące ze źródeł objawio- przez swego jednostkowego przed- takie same podstaw y
nych -  mogą utw ierdzić lub zni- staw iciela, k tórym  będzie Chrystus, ma aku ra t tak ie  same P ^ a w y
weczyć każdą doktrynę dogmatycz- Chrystus więc w sposob reprezen- ^ 0ksk“e0f a^ y™ e ^ d e o n a  w n -  
ną. Zacieśniając postaw ione wyżej tatyw ny realizuje w sw ojej osobie ^Boskiej  ̂ run ie Oedeo £  
py tan ie do skrypturystycznych pod- zbiorowe pojęcie potom stw a n ie- ^ l i j n y c n

• staw  idei pośrednictw a M atki wiasty. W następstw ie tego „nie- m iastach ucieczki. ^
Boskiei możemy zapytać czy istnie- w iastą” w w. 15 jest m e tylko Ewa Jeżeliby przyjąć, ze obok sensu 
ia b ib lijne  podstaw y do przyjęcia jako m atka zbiorowego potom stw a dosłownego istn ieje jeszcze jakiś m- 
bezDOŚredniego uczestnictw a m orał- ludzkiego, lecz rów nież M aryja ja- ny sens — powiedzmy duchowy — 
neeo M aryi w  przedm iotow ym  od- ko m atka tego, k tó ry  owo pojęcie to w tedy należałoby rowm ez okres- 
kuDieniu dokonanym  przez Chry- potom stw a zbiorowego urzeczyw i- lić dokładniej k ry teria  pozw alające 
s tuga stn ia w  sobie reprezentatyw nie, na doszukiwanie się tego_ sensu,

S tarym  Testam encie znajduje Owszem dopiero na osobie M aryji, gdyż zdania pewnej części Ojców 
sie tylko jeden' tek st mogący m ieć jako m atce zwycięzcy szatana, po- K ościoła, jak  w ykazał D rewniak 
bezpośredni związek z om awianym  jęcie niew iasty  wr.ogiej szatanow i w swej żm udnej pracy, części nie 
zagadnieniem  Jest nim  tzw. P r o -  spełnia się w  sposób doskonały. najw iększej, zdają się przem aw iać 
t o e w a n g e l l a ,  czyli Rodz. 3, 15. Z akładając naw et przez chwilę, że przeciwko m ariologicznem u aspekto- 
Że w yraz „niew iasta” w ystępujący takie w nioskow anie jest słuszne, w i Rodz 3, 15 a tym  samym nie 
w tym  tekście odnoszono w  jakim ś zapytajm y, czy w ypływ a zeń okre- stw arzają ani zgodnej m yśli Tra- 
biblijnym  sensie do M atki Boskiej ślony sosunek „niew iasty” (Maryji) dycji ani nauko wego_ objaśnienia 
św iadczy o tym  cała historia egze- do dzieła Odkupienia? . tekstu  au to ry te t bowiem naukow y
gezy. chrześcijańskiej. T rw a jednak Odkupienie w rozum ieniu teologii czcigodnych Ojców mógł byc na 
wśród autorów  spór o jakość tego chrześcijańskiej opartej na nomen- współczesne im czasy, autorytetem  
sensu i jego w artość dowodową. k la turze Paw iow ej jest pojęciem  poważnym, ale pam iętać należy, ze 

W ielu teologów tw ierdzi, że „nie- złożonym, obejm ującym  całe dzieło nauka posunęła się parę  krokow 
w iastą” w  Rodz. 3.15 jest zarówno naszego zbaw ienia, a w ięc odpusz- dalej w  międzyczasie, odkryto w ie- 
Ewa, m i a n o w i c i e  w  stopniu um niej- czenie grzechów i  uświęcenie. Mo- le m ateriałów  pomocniczych w społ- 
szonym jak  i  M aryja, sposobem m ent zwycięstwa nad szatanem  czesnych dobie pow staw ania opo- 
pełnym ’ i doskonałym ” (ks. Styś, nigdy u św. P aw ła nie w ystępuje w w iadan biblijnych, a naw et s ta r-  
Egzegetyczne podstaw y tłum aczenia zw iązku z O dkupieniem  przedm io ^  " ™ -
m aryjnego Rodz. 3, 15? Lublin  1949), towym. Na takie, zresztą jedynie la na szersze mz tylko religijno- 
przyczym  rozum ują następująco: słuszne pojęcie . odkupienia nie m a um oralm ające spojrzenie na teksty  
n iew iastą w rogą szatanowi (w. 15a) m iejsca w  przytoczonym  tekście Pism a sw. Starego _ Testam entu, 
jest na pierw szym  m iejscu Ewa, zaś Genezy. P opraw nie rozum ujący Pow tore zas należy miec i tę  oko- 
Łotomstwem niew iasty  jest ród bilista n ie  może w  ogóle we wspo- licznosc- na uwadze, ze w ielu Ojców



W TEOLOGII RERYGMATYCZNEJ ale' z tego jeszcze ' n ie w ypływ a 
w prost i w yraźnie na tu ra ln e  syno-

Kościoła i późniejszych pisarzy, a rżeniem  m aryjnym  w  N. T estam en- stw0 boże. O statnie' wreszcie- po- 
zwłaszcza zasłużonych skądinąd cie jest Zwiastowanie. Żeby zdać so- w iedzenie aHiioła, niezależnie od 
uczonych mężów żyjących' w  w ieku bie spraw ę z tego, na co M aryja sw eg0 brzm ienia: „To, co się naro- 
V III — XIV kom entowało teksty  się zdecydowała w ypow iadając sło- ,-jzi święte, będzie^ zwane Synem 
więcej pobieżnie niż naukowo, po- wa: „Niech mi się stanie w edług Bożym”, a l b o :  „Święte, k tóre się 
sługując się przew ażnie tekstam i słowa tw ego”. (Łk 1, 38) należy usta - narodzi będzie Synem Bożym” l u b  
łacińskiej W ulgaty. Te okoliczności lic treść słów anioła. Nie m a w ą tp li-  j e s z c z e  i n a c z e j :  „Będzie zw a- 
tłum aczą doskonale pow stanie i na- wości, że M aryja zrozum iała, iż ne świętym, Synem Bożym”, wzięte 
rastan ie  tradycji m aryjnego tłum a- zostanie m atką Mesjasza, gdyż w kontekście nie staw ia też w yraź- 
czenia Genezy 3, 15, k tóre dla ce- określenie „da. Mu P an  Bóg stolicę n ie synostw a bożego naturalnego, 
lów kaznodziejskich, popularnych i Dawida, ojca Jego i będzie kró lo- g(jyż nadprzyrodzone poczęcie nie 
um oralniających i dziś może ujść w ał w  domu Jakubow ym  na w ieki, może być przyczyną synostw a boże- 
w śród nieobeznanego z b iblijnym i a królestw u Jego nie będzie końca” g0 jakkolw iek go też nie wyklucza, 
prolegom enam i społeczeństwa chrze- (Łk. 1, 32' nn) jest w ybitnie m esjań- Możemy więc postaw ić pytania,
■ ścijańskiego. skim. Nie należy jednak  przypusz- czy M aryja w  chwili Zw iastowa-

W powyższym ujęciu tłum aczenia czać, że M aryja bez specjalnego n ja z ostatnich słów anioła domyśli- 
Rodz. 3, 15 nie znajdziem y dowodu oświecenia Bożego, o k tórym  nic ja się sensu głębszego, k tóry  na- 
na w ykazanie bezpośredniego udzia- pozytywnego nie wiadom o zgłębiła pewno sta ł się jej jasnym  później 
łu M aryji w  O dkupieniu przedm io- sens słów anioła w aspekcie odku- w św ietle następnych w ydarzeń? 
towym, co więcej, m ary jny  aspekt pieniowym. Ta spraw a pozostaje jak  Odpowiadam y — raczej nie. Należy 
cytowanych w ersetów  Genezy w y- gdyby na uboczu; M aryja zw raca bowiem pam iętać o tym , że ówczes- 
daje się stać pod znakiem  zapyta- raczej uwagę nie na trudność te - ne pojęcia żydowskie nie dopuszcza
nia. ologiczną ale na trudność praktycz- jy m yśli o zabójstw ie M esjasza ani 

Może więc w Nowym Testam en- ną, mianowicie jak  pogodzić zw ia- tym  bardziej o jego poniew ieraniu 
cie znajdziem y podstaw y sk ryp tu - stow aną sobie rolę ze stanem  swego sję w  ubóstw ie, a M aryja była prze- 
rystyczne dla w ykazania słuszności dziewictwa. Anioł zapew nia M aryję cież bardzo uboga. W niosimy więc, 
idei pośrednictw a i współuczestni- o nadprzyrodzonym  w daniu  się w  że w  chwili Zw iastow ania M aryja

m e zdaw ała sobie spraw y ze w spół
udziału swego w  dziele O dkupie
nia, jakiego m iał dokonać m ający 
się z Niej narodzić M esjasz, gdyż
o M esjaszu cierpiącym  i jego za
stępczym zadośćuczynieniu sp ra
wiedliwości bożej za grzechy ludz
kości zgodnie z zapow iedzią p sa l
m u 21 i proroctw a Izajasza (52) 
żydzi nic nie wiedzieli. Ich przy
ziemne poglądy na M esjasza w i
doczne są naw et u apostołów, k tó 
rzy po śm ierci i zm artw ychw staniu  
Chrystusa tuż przed Jego w niebo
w stąpieniem , staw iają naiw ne' py 
tanie: „Panie, czy teraz odbudujesz 
królestwo Izraela” (Dz. Ap. 1, 16). 
Być może, że Bóg chciał, by w  
um yśle M aryi pojęcie o charak te
rze i zadaniach tego, którego m ia
ła wydać na św iat rozwinęło się 
powoli i ukształtow ało pod w pły
wem  dalszych w ydarzeń. W tym  
sensie można rozum ieć relacje  św. 
Łukasza, że zdarzenia z życia J e 
zusa dostarczały M aryi nowych, 
nie całkiem  jasnych doznań i były 
przedm iotem  jej rozm yślań (Łk. 2, 
18 nn; 33; 50 nn).

Chociaż „F ia t” M aryi świadczy o: 
jej pokorze i posłuszeństwie, nie 
świadczy jednak  o świadomości 
b ranej na siebie roli w  sensie w spół- 
odkupienia. Jeżeli tak  spraw a się 
m a ze Zwiastow aniem , to i W cie
lenie a raczej: tym bardziej W ciele
nie nie może mieć znaczenia ofiary, 
ponieważ ofiary te j nie m iał kto 
złożyć. Spotyka się dość często zda
nie, że M aryja w  im ieniu całej 
ludzkości w yraziła zgodę na w cie
lenie słowa bożego. Zdanie to ‘ nie 
m a żadnego uzasadnienia w  Piśm ie 
św. Pośrednictw o sugerow ane przez 
św. Tomasza może tu  odgrywać 
pew ną rolę, należy jednak  pam ię
tać, że w arunkiem  pogodzenia ludz
kości z Bogiem, jak  to w ynika w y
raźn ie z tekstów  biblijnych była z 
woli bożej śm ierć krzyżowa Jezu- 

N.M.P. Z Dzieciątkiem i aniołami grającymi na harfach sa Chrystusa, jako  j e d y n e g o

ctwa M aryji? tę spraw ę Wszechmocy Bożej:
P ierw szym  chronologicznie zda- „Duch św. zstąpi na Ciebie i moc

9 1
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* * *'

— A. Feuerbach (1829—1880) (ciąg dalszy str. 14)



Z życia Kościoła

POLSKA PRYMICJA
Niecodzienną uroczystość przeżyła parafia 

Bożego Ciała w Gdańsku w dniu 15 sierp
nia 1958 r.

Czytelnikom „Naszego Posłannictwa” znana 
jest sprawa parafii w Gdyni — Chylonii, o któ
rej w ubiegłym roku pisała prasa codzienna

Siedzi ks. prob. St. M aćkowiak. Sto ją  od lewej: ks. 
prob. Bazarnik, ks. senior N arbuttow icz i ks. kanclerz 
M ajew ski.

Wybrzeża, oraz sprawa proboszcza tej parafii, 
ks. d r  St. Maćkowiaka. Pisaliśmy o niej rów
nież w N.P. w lutym b.r. w  artykule pt. „Czar
na chorągiew nad chylońskim kościołem”.

•Mamy odpisy próśb podpisanych przez pięć 
tysięcy parafian chylońskich skierowanych do 
kardynała Wyszyńskiego, do ks. biskupa Ko
walskiego, do ministra Sztachelskiego z prośbą
o pozostawienie w Chylonii ks. St. Maćkowiaka.

Pięć tysięcy_ ludzi — to spora gromada i w ar
to się zastanowić, czy nie należy uwzględnić 
głosu ludu, który czasem może być głosem 
Boga.

Niestety. „Naśladowcy” . Chrystusa nie zasta
nawiali się nad tym, bo czymże jest dla nich 
człowiek.

Wszystkie żale i skargi ludzkie skierowane do 
dostojników kościelnych pozostały bez echa.

10

Ks. sen. N arbuttow icz w  procesji prow adzi ks. prob. M aćkowiaka z plebanii do kościoła

Między innymi w depeszy wysłanej przez pa
rafię chylońską do kardynała Wyszyńskiego 
czytamy: „W sprawie, tak bardzo bolesnej dla 
naszej parafii, zadanego nańi ciosu przez J. E. 
ks. biskupa Kowalskiego w Pelplinie zebrali 
się tłumnie parafianie już od godz. 4 rano oble
gając plebanię i nie dopuszczając nikogo.

Protestujący utrzym ują w dalszym ciągu war
tę przy plebanii dniem i nocą na twardym 
gruncie niedopuszczenia do zabrania naszego 
księdza, a raczeij wolimy i pragniemy widzieć 
usunięcie Biskupa z naszej diecezji” ... Twarde 
słowa. Lud przestaje być pokornym barankiem. 
Myśli, buntuje się czasem.

Pod grozą suspensy ks. Maćkowiak Chylo
nię opuścił, lecz mściwość przedstawicieli wa
tykańskiego Kościoła nie ustała. Biada kapłano
wi, który swoje życie chce bardziej związać 
z Chrystusem, własną ojczyzną i ludem, a Wa
tykanowi i jego przedstawicielom wonnych 
kadzideł nie pali. Zniszczyć potrafią nawet" bez 
inkwizycji. Ks. dr Maćkowiak jest silnym czło
wiekiem. Pozostał wierny Bogu, wierze katoli
ckiej i swemu narodowi. W liście otwartym do 
biskupa Kowalskiego wyjaśnił swoje .stanowi
sko w sprawie Wiary i Zbawienia. Teologię zna 
nie gorzej od swego byłego zwierzchnika, ks. 
biskupa Kowalskiego, z któfym razem studia 
ukończył.

W dniu Wniebowzięcia. N. Maryi Panny ks. 
St. Maćkowiak stanął przy polskokatoliekim 
ołtarzu, aby w języku swoich ojców odprawić 
Mszę św.

Na kilka dni przed uroczystością udał się do 
Gdańska ks. kanclerz Majewski, aby wszystko 
do polskiej prymicji przygotować.

Już o 9-tej rano ruch panował przy kościele. 
Nad wejściem do świątyni na biało-czerwonym 
transparencie widniał napis: „Witamy naszego 
duszpasterza, ks. dr Maćkowiaka”. Na bramie

zaś umiejszczono du
ży napis, który gło
sił: „Niech będzie 
Bóg uwielbiony w ję
zyku polskim — na
rodowymi".

Zegar wydzwonił 
11-tą. Z kościoła wy
ruszyła procesja i 
udała się przed ple
banię. W drzwiach 
ukazała siię miła syl
wetka ks. dr Maćko
wiaka. Był ubrany w 
szaty liturgiczne do 
Mszy św. Otoczyły 
go> imałe dzieci uwi
tym  wieńcem. Ks. E. 
Narbuttowicz, zainto- 
wał „Kto się w  opie
kę". Wzruszenie ma
lowało1 się na twarzy 
pry miej anta. W pro
gu świątyni ks. kan
clerz T. Majewski 
wręczył m u klucze i 

nominację na proboszcza parafii gdańskiej. 
Przewodniczący Rady Parafialnej witał go C h le 
bem i solą. Wszystkim się zdawało, że w jego 
życiu i w życiu parafii gdańskiej staje się coś 
wielkiego. Wśród otaczających go wiernych sły
chać było płacz. Wzruszenie udzielało się wszy
stkim. Trzydzieści sześć la t zmagań, walki wew
nętrznej, bolesnych konfliktów między Chry
stusem a papieżem, Polską a Watykanem, wia
rą  katolicką a  rzymską zostało zakończone. 
W progu kościoła stał już kapłan polsko-kato- 
lijcki wśród swoich braci.

Kościół wypełnił się wiernymi. Przyszli przy
jaciele z Chylonii, którzy przed rokiem dniem
i nocą pilnowali plebanii, którzy wydeptali 
Ąciężki do biskupa w Pelplinie z błaganiem,

prośbą i zaklęciem o pozostawienie ks. Maćko
wiaka, a część ich tylko o nabożeństwie dzisiej
szym" wiedziała. 'Prymicjantowi asystowali ks. 
kanclerz Majewski i ks. W. Bazarnik z Elbląga.

Po Ewangelii ks. red. E. Narbuttowicz wy
głosił kazanie. Mówił o rozumowo i biblijnie 
uzasadnionym kulcie Matki Boskiej, która 
w akcie zbawienia rodzaju ludzkiego odegrała 
poważną rolę. Zwrócił się w  końcu do ks. pry- 
micjanta, gdyż on to właśnie pierwszy ks. Mać
kowiaka spotkał na drodze życia. W oczach 
wszystkich „Weronik” chylońskich i „Szymo
nów Cyrenejczyków”, którzy krzyż codzienne'- 
go życia dźwigać mu pomagali, perliły się łzy. 
Któż z kapłanów i wiernych, którzy chcą Pa
nu służyć, nie dźw:iga swego krzyża na codzień
i komu niepotrzebna jest pomoc. I była taka 
modlitewna cisza w kościele, że się bicie włas
nego serca słyszało, *"

Ks. prob. Maćkowiak odprawił Mszę św. po 
polsku jak stary ksiądz narodowy. Po nabożeń
stwie przemówił do zgromadzonych. Dziękował 
za okazane zaufanie Władzom Kościoła Polsko- 
Katolickiego, swym przyjaciołom dziękował za 
udział w  nabożeństwie i wspólną modlitwę
i prosił nadal, aby w chwilach słabości pod
trzymywali te  ręce, które przez wiele lat już 
błogosławiły i karmiły chlebem anielskim.

Po nabożeństwie dawni parafianie otoczyli 
księdza prob. Maćkowiaka. Radości i owacjom 
nie było końca. „Ksiądz doktor jest nasz” — 
wołano. „Gdzie on — tam i m y” — mówili 
inni. „Chodź z nami do Gdyni, a będziesz miał 
tysiące”. Trudno było się dostać do ks. dr Mać
kowiaka. To był piękny i bogaty w  niecodzien
ne przeżycia dzień.

Nieszpory o 4-tej odprawił ks. Bazarnik, a ks. 
redaktor wygłosił nau&ę. Parafia gdańska wesz
ła na nowe drogi. Błogosławieństwa Bożego 
życzymy księdzu doktorowi Maćkowiakowi na 
polsko-katolickiej drodze do Boga i Zbawienia. 
Parafii gdańskiej życzymy, aby wzrastała 
w łasce u Boga i ludzi, aiby godnie reprezento

wała nad Bałtykiem 
• wie|lką ideę Zielo

nych Świątek i Zło- 
Ł.„  , tt-Lfo Wieku =— ideę 
ilB m  Kościoła Narodowe

go.
E. M.

Przewodniczący Rady 
parafialnej w ita  ks. dr 
M aćkowiaka Chlebem i 

j solą. S to ją  od lewej: 
ks. kanclerz Tadeusz 
M ajew ski, przew odni
czący R ady parafia l
nej, ks. prob. dr Mać
kow iak i ks. sen.. N ar
buttow icz.

U



Powitanie księdza delegata Banasia przez parafian w Świdnicy
24 llpca br. wyznawcy Kościoła Polsko-Katolic- 

ltiego w  Świdnicy przeżyli niecodzienną uroczystość.
Złote promienie słońca objęły historyczną św ią

tynią z XV wieku, ten prastary gród księcia Bolki. 
W promieniach olśniewającego światła odżył duch 
przeszłości w  ongiś wyrytych herbach książąt pol
skich, zajaśniał Orzeł Polski na dominującym m iej
scu świątyni. Z bijącym sercem oczekiwaliśmy ko
chanego, Brata — Kapłana z Ameryki, ks. Fryde
ryka Banasia.

O godz. 9,30 wierni zgromadzili się licznie, w y
pada jednak zaznaczyć, że obok wyznawców frek
wencję powiększali sympatycy Kościoła Polskiego i 
rzymscy wyznawcy. Niebawem przemaszerowała 
26-osobowa orkiestra, usuwając się za pomnik parku 
świdnickiego. Płowe główki dzieci polskich wyróż
niały się w  tłumie zapełniającym ulicę przy ple
banii. Każde z tych najmniejszych trzymało w  rącz
ce chorągiewki barwy narodowej oczekując z wzru
szeniem gościa z dalekiej Ameryki.

Ksiądz Delegat w  asyście ks. dziekana Osmól- 
skiego, ks. prob. Pracza, inż. Dmowskiego oraz 
świdnickiej Rady parafialnej przybył przed św iąty
nię. Orkiestra uderzyła w  werble i potężnym mar
szem powitała czcigodnego Gościa, Miłe zaskocze
nie odmalowało s'ę na twarzy Księdza Delegata. 
Serce radowało się na widok chorągiewek polskich, 
które zatrzepotały witając Księdza Delegata i w ie
lu kwiatów w  drżących rączkach dzieci. Teraz w y
stąpiły najstarsze dziewczynki i powitały księdza 
delegata Banasia w  imieniu dzieci polskich.

Ksiądz Delegat pozdrowił serdecznymi słowami 
dzieci i zgromadzonych. M. in. powiedział, że jest 
zdumiony i wzruszony, zaskoczony i zachwycony 
tak miłym i braterskim przyjęciem. Drogiego Goś
cia do mieszkania plebanii wprowadziła reprezen
tacja parafii świdnickiej skąd po upływie pewnego 
czasu ubrany w , szaty liturgiczne udał się w  asyście 
do kościoła. Miejscowy ks. proboszcz witając K się
dza Delegata m. in. powiedział: ,,Tak się dziwnie 
składa, że w  chwili kiedy cała Polska przygotowu
je się do uczczenia tysiąclecia państwa Polskiego Ty, 
Drogi Bracie, zawitałeś na prastarą ziemię polską; 
radość tym większa i głębsza, że w  tym przeło
mowym, historycznym momencie witamy Cię na 
ziemi nasiąkniętej krwią bohaterów, męczenników  
polskich".

Mazę św. celebrował ks. delegat Banaś w  asyś
cie. ks. prob. Pracza i ks. prob. Cetlawy. Wierni 
wypełnili świątynię po brzegi. Ofierze Mszy św. 
towarzyszyły modlitwy ciche a gorące ludu polskie
go, oraz pieśni grane przez orkiestrę.

Po skończonej Mszy św. ks. Banaś wygłosił bu
dujące kazanie. Cisza i powaga były nagrodą, w y
razem podziękowania za wypowiadane Słowo Boże. 
I znowu wśród szpaleru uformowanego przez dzieci 
i członków Rady parafialnej, w  wstędze różnoko
lorowych kwiatów wyszedł Ksiądz Delegat ż św ią
tyni i skierował się do plebanii na skromny 
obiad. Tu nie omieszkał wykorzystać okazji wypo
wiedzenia pochwał pod adresem ks. prob. Cetlawy. 
Usłyszano także .pytanie Księdza Delegata: „Kim 
jest ksiądz proboszcz świdnicki, że potrafił w  ciągu 
jednego dnia zorganizować takie piękne, porywa
jące za serce przyjęcie." My parafianie, w iedzieliś
my doskonale, że uczestnicząca w  uroczystości 
dziatwa, orkiestra, wierni wypełniający świątynię, 
licznie zgromadzeni ludzie na ulicach i... w  obra
mowaniu gałęzi drzew parkowych, słowem, ten 
liczny i czynny udział społeczeństwa polskiego w  
powitaniu ks. delegata Banasia, jest dziełem twórczej 
pracy naszego księdza proboszcza.

W godzinach popołudniowych ksiąd? Delegat roz
mawiał w  świetlicy z parafianami, lecz czasu już 
niewiele pozostało, bo o godz. 18,00 musiał odje
chać z Świdnicy. Żegnaliśmy Go ze smutkiem: 
ksiądz proboszcz, dzieci, ojcowie i matki.

Ks. delegat F ryderyk Banaś i ks. prob. E ryk  
Cetlawa.

Ks. delegat Banaś wśród dzieci św idnickich. Obok 
stoi ks. prob. Cetlawa.
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W WROCŁAWIU
W poniedziałkow y wieczór lipcowy znalazłem  się 

w e W rocławiu. O statni raz byłem  tu  w 1950 roku. 
Zmężniało to miasto, ożywiło się i nabrała  więcej 
rum ieńców  życia. 'Zniknęły praw ie gruzy, usunięto 
obce napisy.

Kościół M arii M agdaleny um ajony odświętnie 
czekał n a  swoje święto. Następnego dnia m iała się 
odbyć doroczna uroczystość M arii M agdaleny, dzie
sięciolecie parafii połączone z narodow ym  świętem 
Odrodzenia, Z kościoła dolatyw ał śpiew nieszpor- 
nych psalmów. W szedłem do w nętrza. Kaplicę w y
pełnili w ierni. Ks. F. Banaś w asyście ks. M. 
S trzałk i odpraw iał nieszpory. Troskliw y gospodarz, 
ks. dziekan Osmólski, ub rał m nie w  komżę i po
lecił mówić kazanie. Mówiłem o apelu C hrystuso
wym, że n ik t z wyznawców Jezusa nie może nie 
b rać udziału w m odlitw ie społecznej. „Kto mnie 
wyzna przed ludźmi, tego w yznam  przed Ojcem, 
k tó ry  je st w  niebiesiech".

Dzień był słoneczny. Już wcześnie w  plebanii by 
ło jakoś uroczyście i dostojnie. Ks. bp. A. Ju rg ie le
wicz w  zastępstw ie B iskupa ordynariusza przygo
tow ał się do uroczystej sumy.

Zegar wydzwonił 11. Rozległ się głos dzwonów. 
To. ks. W asilewski z Cieplic przywiózł z P aryża 
nagrane n a  płyty dzwony katedry  N otre Dame. P ro 
cesja ze śpiewem  zbliżyła się do plebanii. Ks. b is
kup u b rany  w  pontyfikalne szaty krocząc dostojnie 
pod baldachim em  błogosławił zgrom adzonych m iesz
kańców  W rocławia. K aplica nie pom ieściła dziś w ier
nych. Wzniesiono piękny ołtarz przed kościołem. Złoci
sta  m ontracja  lśniła w  słońcu w śród powodzi św ia
teł i kwiecia.

P rzed ołtarzem  pow itał chlebem i solą dostojnika 
Kościoła prezes Rady P arafialnej, p. Poterucha. W 
swym pow itaniu naw iązał do tam tych czasów i tam 
tych dni, kiedy w  Kielecczyźnie w  asyście uzbrojo
nej policji państw ow ej odpraw iały s 'ę  nabożeństwa. 
Odpowiedział ks. biskup, po czym odpraw ił u ro 
czystą sum ę w asyście ks. P racza z Poznania i ks. 
Cetlaw y ze Świdnicy. Po Ew angelii głosiłem kaza
nie. M ówiłem o zasadaeh Polskiego Kościoła K ato 
lickiego. Słuchało około tysiąca osób. P alił żar sło
neczny. Po tw arzach zespołu orkiestry  M.Z M., k tó 
ry  urozm aicił i uśw ietnił nabożeństwo, spływał 
kroplisty pot. Procesję wokół kościoła zakończono 
nabożeństwem.

W czasie sum y parafian ie w rocławscy przystąpili 
do Sakram entu  O łtarza. M elodyjna a tak  bliska 
w ierzącym  pieśń „U drzw i Twoich“ niosła się echem 
daleko i ginęła gdzieś w  szarych ulicach W rocła
wia. Na tw arzach w iernych jednoczących się z Bo
giem m alow ała się błogość i skupienie. Od ołtarza 
do zgrom adzonych przem ówił ks. Banaś. Pozdrowił 
od Pierwszego B iskupa Ks. Leona Grochowskiego i 
rodaków  z A m eryki, radość wyraził, że jako ksiądz 
polski z A m eryki m a szczęście mówić w  polskim 
W rocławiu, k tóry  przyw róciła nam  dziejow a sp ra
wiedliwość. A gdy mówił, że urodził się w  A m ery
ce, tam  skończył studia i ty lko dzięki Kościołowi 
Narodowem u może dziś do nas mówić po polsku, 
słuchacze byli w yraźnie wzruszeni.

Po spożytym posiłku i k rótk im  odpoczynku u d a
liśmy się wszyscy z m iejscowym i i gośćmi do ob
szernej świetlicy.

W rzało jak  w  ulu. Posilały się tam  delegacje z 
parafii poznańskiej, św idnickiej, w ałbrzyskiej, a go
ścinni gospodarze wrocławscy w  granicach swych 
możliwości sta ra li się sw ych gości przyjąć jak  n a j
m ilej. U w ijali się członkowie Rady P arafialnej, a 
p. Zadrożny jak  P iast w rocław ski był dziś młody 
i uśm iechnięty. Zajęliśm y miejsce w  prezydium . 
Przem ów ił ks. biskup ty tu larny , Jurgielew icz. Mó
w ił górnolotnie, wznosił się n a  szczyty, to  znów 
ziemi dotykał, k tó ra  każdego przyciąga. Mówiłem 
także, ale trzym ałem  się ziemi i je j praw , które 
z Boga początek swój m ają. Ks. delegat Banaś

Fragm ent procesji

w łączył się i mówił o Narodowym Kościele, o m e
todach pracy duszpasterskiej, o organizow aniu to 
w arzystw  i b rakach  naszego życia organizacyjno- 
kościelnego, k tóre u nas dostrzega. W ywiązała się 
żywa dyskusja. Mówili ludzie o trudnościach, o 
potrzebach i swoich bólach. A takow ali delikatnie 
n iektórych duszpasterzy, którzy są bardziej koś
cielnym i urzędnikam i niż apostołami. Nie oszczę
dzili naw et Kurii.

T rzeba było wszystkiego w ysłuchać, w yjaśnić, cza
sem przemilczeć lub zaprzeczyć. Cieszyłem się 
jednak  w  duchu, że dojrzew ają ludzie, że wiedzą, 
dlaczego są w  Narodowym  Kościele, że tym  K o
ściołem żyją n a  codzien, cieszą się jego blaskam i i 
sm ucą się jego cieniami. Cieszyłem się, że ten  K o
ściół jest im potrzebny, że życie swoje z nim  zw ią
zali na zawsze.

Nieszporami, które odpraw ił ksiądz Pracz, za
kończono uroczystość 10-lecia parafii w rocławskiej
------uroczystości M arii M agdaleny. Oprócz naszych
księży, którzy przybyli licznie do swojego dziekana, 
w  nabożeństw ie w ziął udział proboszcz z bratniego 
Kościoła Prawosławnego.

Żegnany przez gościnnego gospodarza Ks. Osmól- 
sk ego, Radę P arafia lną  na czele z p. Poteruchą i 
inż. Dmowskim, opuściłem W rocław. Pociąg poś
pieszny pędził do W arszawy. W tuliłem  się w  kąt 
przedziału, a w  oczach widziałem  tłum  ludzi, k tó 
ry  opuścił w atykańsk i system  zbaw ienia i p rag 
nie w w olnej ojczyźnie budować wolny Kościół.

Ks. E, N.

Ołtarz polny w  W rocławiu
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p o ś r e d n i k a  między Bogiem a 
ludzokścią. Tymczasem ta  śm ierć 
jakkolw iek była już postanowiona 
w  chwili w cielenia n ie  była jeszcze 
dokonana, dlajtego m ają  słuszność 
ci, k tórzy w yznają zasadę, że W cie
lenie jest w praw dzie w ydarzeniem  
soteriologicznym, ponieważ jako cel 
ma ostateczne zbaw ienie .udzi, nie 
jest jednak  czynem odkupieniowym , 
gdyż było dziełem całej Trójcy 
Świętej. W oparciu o tekst bib lijny  
i rac je  rozumowe nie można pow ie
dzieć, aby M aryja s ta jąc  się m atką 
Boga-Człowieka wzięła tym  samym 
pośredni udział w  odkupieniu przed
miotowym. Zw iastow anie więc i po
staw a w  nim  M aryi n'ie upoważ
nia teologa do snucia wniosków o 

, M aryi w spółodkupicielce i pośred
niczce łask.

Anioł nie pow iedział M aryi nic
o cierpieniu  M esjasza. B rak tegfo 
ważnego j rysu  w  charakterystyce 
Mesjasza, uzupełnia proroctw o Sy- 
meona, k tóry  najp ierw  daje upust 
swej radości na w idok upragnio
nego Zbaw iciela św iata błogosła
w iąc M aryi i Józefowi, ale zaraz 
potem  stw ierdza, że: „,ten przezna
czony jest na upadek i na pow sta
nie - w ielu  w  Izraelu, na znak, k tó 
rem u sprzeciw iać się będą” (Łk 
2,34). Jezus mianowicie będzie dla 
jednych okazją do upadku, dla 

. drugich zaś okazją do pow stania— 
jedno i drugie w  sensie ducho
wym. „A duszę tw oją  w łasną prze
niknie miecz, by wyszły na jaw  za
mysły serc w ielu”. (Łk 2,35) Ze 
słów tych widać, że Symeon nie za
pow iada M aryi Je j m ęczeństwa, 
lecz itylko w spółudział m oralny i 
pośredni z cierpieniam i Chrystusa. 
Także i słowa św. Ja n a  ew ange
listy, że m atka Jezusow a sta ła obok 
krzyża, nie dostarczają dowodu 
skrypturystycznego na współcier- 
pienie M aryi z C hrystusem  w  ja 
kim ś innym  niż poprzednio sprecy
zowanym przez nas znaczeniu. Nie 
m ożna skrypturystycznie uzasad
nić, że M aryja sto jąca pod krzyżem  
w spółcierpiała ze swoim Synem w 
sposób fizyczny lub m oralny bez
pośredni. O dkupienie przedm iotow e 
w  Nowym Testam encie jest przed
staw iane jako dzieło wyłącznie sa- 

'  mego Chrystusa, j e d y n e g o p p -  
ś r e d n i k a .

Słowa ukrzyżowanego C hrystusa 
skierow ane do M aryi: „Niewiasto, 
oto syn Tw ój” i do ucznia: „Oto 
m atka tw o ja” n ie  m ają  bezpośred
niego znaczenia dla omawianego 
przez nas tem atu. W yrosło w praw 
dzie tłum aczenie, w  myśl którego 
słowa te m iały być skierow ane do 
wszystkich w iernych, względnie do 
wszystkich w  ogóle ludzi, dla k tó 
rych M aryja sta ła  się ich mocąi, 
duchową m atką w  porządku nad
przyrodzonym  — jednak  to tłum a
czenie nie może uchodzić za tłu m a
czenie skrypturystyczne, lecz za 
spekulację teologiczną, zaś wywody 
niektórych biblistów  o zastosowaniu 
zasady oparte j o tzw. sens pełniejszy 
nie godzą się .z m yślą hagiografa 
W iększa słuszność w ydaje się być 
po stronie tych autorów , którzy 
dowodzą, że M aryja znacznie wcześ
niej została duchową m atką w szyst-

; V '

MATKA BOSKA W  TEOL
kich ludzi: m ianow icie przez -wy
powiedzenie „F ia t”. Zarówno jed 
nak to, ja k  i tam to wnioskowanie 
jest refleksją  n a  tem at sensu b i
blijnego, n ie  zaś w ykładem  tego 
sensu.

Są teologowie, którzy szukają 
podstaw  skrypturystycznych \ dlal 
idei pośrednictw a M aryi w epizo
dzie ewangelicznym  na tem at J e 
zusa dw unastoletniego w  św iątyni 
(Łk  2,41—51). Odpowiedź, jaką  Je 
zus dał sw ojej matce, byw a -w dwo
jak i sposób przekładana: „Nie w ie
dzieliście, że pow inienem  być w  
spraw ach Ojca m ego?” i „Nie w ie
dzieliście, że pow inienem  być u 
Ojca m ego?” . Nie naszą rzeczą jest 
rozstrzyganie na tym  m iejscu o 
słuszności jednego lub drugiego 
przekładu. W ażne natom iast jest 
stw ierdzenie, że an i M aryja ani 
Józef „nie zrozum ieli słów, k tóre 
im pow iedział” (w. 50). Ta uw aga 
ew angelisty świadczy, że M aryja 
nie rozum iała jeszcze wówczas 
wszystkiego co się łączyło z n a tu rą  
i posłannictw em  Je j Syna. Zarów 
no odpowiedź Chrystusa, zwłaszcza 
w  przekładzie drugim , naw iązu ją
cym do m yśli ojców greckich, jak 
i zakończenie epizodu w  ujęciu Ł u
kasza dowodzą, że Jezus w  swym 
dziele m esjańskim  był całkowicie 
niezależnym  od ludzi, naw et od 
swojej m atki. S tąd  dopotryw anie 
się w  tym  zdarzeniu jakiegokol
wiek dowodu na pośrednictw o M a
ry i w  dziele zbawczym Chrystusa 
byłoby chyba zupełnie bezsensow
ne.

Podobnie przedstaw ia się spraw a 
z cudem  w  K anie G alilejskiej 
(J 22, 1 —. 11). M aryja zw raca uw a
gę Ina kłopot nowożjeńcólw z po
wodu w yczerpania się zapasów w i
na: „w ina nie m ają” (w. 3). P rz y j
m uje się, że powodowały M aryją 
pobudki w ybaw ienia nowożeńców 
z kłopotu. P ow staje  jednak p y ta 
nie, na co liczyła M aryja: na cud, 
czy na natu ra lne  zaradzenie złemu. 
Oczywiście, bardziej słuszne i uza
sadnione zdanie przem aw ia przeciw/ 
nadziei cudu. Jezus daje dziw ną od
powiedź, przy czym pierw sza jej 
część sugeruje odmowę, druga zaś 
jest zagadką. Praw dopodobnie J e 
zus chciał po prostu  powiedzieć: 
„Cóż to  nas może obchodzić?” ; 
jednak  w  jakiś uboczny sposób 
mógł dać do zrozum ienia, może 
w łaśnie przez określenie „Jego go
dziny” że zapobiegnie złu —  stąd 
pewność Maryi, w yrażająca się w 
zaleceniu danem u służbie: „cokol
w iek w am  rozkaże — czyńcie”. 
Znaczna część teologów rozumie 
zdarzenie w  ten sposób, że prośba 
M aryi w pływ a skutecznie na przy
spieszenie „godziny” i powoduje 
cud. Jednak  w yłan iają  się w  związ
ku z, tak im  poglądem  trudności nie 
do przezwyciężenia, co w  konsek
w encji doprowadza kom entatorów  
do oświadczenia, że cud został do
konany niezależnie od prośby Ma
ryi, k tó ra  na tę  spraw ę nie m iała 
żadnego wpływu (Tillmann). M ary
ja  nie zrozum iała całkowicie oapo-

OGII KERYGMATYCZNEJ
wiedzi Jezusa — tw ierdzi G achter
— pojęła tylko, że odpowiedź jest 
odmowna ale zauważywszy pozo
staw ienie w  niej pew nej nadziei na 
przyszłość, działała raczej instyk- 
townie, pow odując się in tu ic ją  m a
tczynego serca aniżeli rozum ow y
m i racjam i. Ta analiza sytuacji 
psychologicznej M aryi jakkolw iek 
bardzo- w nikliw a, nie m ieści się n ie 
stety  w  in terp re tac ji skrypturystycz- 
nej, gdyż skoro M aryja zrozumiała, 
że nie nadeszła jeszcze godzina J e 
zusa, jakżeż mogłaby przypusz
czać, że za k ilka m inut ta  godzina 
nastanie? Bardziej uzasadnionym  
byłoby w nioskow anie następujące: 
„Niewiasto, co to nas może obcho
dzić? czyż zresztą nie przyszła m o
ja godzina?”, to znaczy: czy nie 
uważasz, że nadarza się dla mnie 
w yborna okazja dla zadem onstro
wania mego boskiego posłannictw a?
— a ew angelista dodaje:” Taki to 
początek cudów uczynił Jezus w 
K anie G alilejskiej i okazał chwałę 
swoją, i uw ierzyli w eń uczniowie 
Jego”. (J 2, 11). K to zna znaczenie 
cudu dla przepow iadania ewangelii 
przez Chrystusa, ten  zgodzi się na 
tak ą  in te rp re tac ję  om awianych te k 
stów, nie, znajdzie w  niej jednak 
m iejsca na w spółuczestnictwo M a
ry i w  dziele zbawczym ludzkości.
O pośrednictw ie M aryi w  sensie 
m esjańskim  mogłaby być mowa 
tylko w tedy, gdyby opisane tu  zda
rzenie miało bezpośredni wpływ lub 
związek z ideą soteriologiczną C hry
stusa. Wówczas om awiany epizod 
m iałby charak te r teologicznego do
wodu.

Pozostaje jeszcze osławiony teskt 
św. Ja n a  ew angelisty zaw arty  w 
Apokalipsie w  rodz. 12, a mówiący,
o niewieście obleczonej w  słońce. 
Słowa te  in terpretow ano różnie. Za 
najstarsze tłum aczenie uchodzi tłu 
maczenie eklezjologiczne, nie b rak  
jednak egzegetów, stara jących  się 
pojm ować ten  tekst -w sensie m a
riologicznym. Ci osta tn i u p a tru ją  
w niewieście obleczonej w  słońce 
osobę M atki Boskiej. Odpowiadam y 
krótko: A pokalipsa jest dziełem ga
tunkow o jednolitym , a w ięc w szyst
ko, co jest w  niej zaw arte, odnosi 
się dó kościoła jako takiego, stąd  
porównanie omawianego symbolu z. 
Kościołem jest jedynie uzasadnio
nym. A utor A pokalipsy chciał ukryć 
praw dę bądź historyczną bądź m o
ra ln ą  pod pew nym i sym bolam i i 
obrazam i z n a tu ry  swej s tw arzają
cymi zasłonę tajem niczości. Czynił 
to zwykle tak, aby ani on ani od
biorcy dzieła nie narazili się w w y
padku gdyby Apokalipsa dostała 
się do rąk  niepowołanym . S tąd 
obrazy i symbole m usiały konspi- 
row ać praw dę. Do ich rozszyfrow a
nia był n iew ątpliw ie potrzebny 
klucz. K to go posiadał? Uważam y,' 
że w  pierw szym  rzędzie au to r a 
dalej ci, k tórym  go au to r chciał 
zdradzić. Dlatego najwcześniejsze 
św iadectw a T radycji na tem at ro 
zum ienia treści A pokalipsy są tu  
daleko w ażniejsze niż przy innych 
księgach P ism a świętego. Te św ia-
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dectw a są bez w ątp ien ia  jedynym  
kluczem  do odszyfrow ania A poka
lipsy, a są n im  tak  długa dopóki 
nie zaznaczy się rozbieżność. Ta 
osta tn ia w skazuje na u tra tę  p raw 
dziwego klucza.

Je st jeszcze inny argum ent, k tó 
ry  w ysiłk i późniejszych Ojców ko
ścioła, pisarzy, uczonych scholasty
ków, mistyków, a naw et i dzisiej
szych autorów  czyni bezowocnymi. 
W natu rze  lite ra tu ry  apokaliptycz-. 
nej leży ta  cecha, że au to r danej 
jednostk i literack iej zam yka opo
w iadaną przez siebie treść pod 
osłonami i sym bolam i n ie obejm u
jącym i czasowo więcej aniżeli j e d 
n ą  g e n e r a c j ę  ludzką. U waż
ny badacz lite ra tu ry  apokaliptycz
nej stw ierdzi to  na podstaw ie po
rów nania poszczególnych apokalips. 
Dlatego rozciąganie treści apokalip
sy n a  dalsze w ieki i okresy jest bo
dajże nonsensem . Uważamy, że to 
stw ierdzenie uchronić nas może 
przed wieloma nieporozumieniami', 
w ynikającym i z różnych dowolnych 
i nienaukow ych sposobów in te rp re 
tow ania Apokalipsy.

Ja k  z poprzedniej analizy tekstów  
biblijnych w ynika, p raw da o w spół
uczestnictw ie m ary jnym  w  dziele 
O dkupienia i zależne od tego Jej 
pośrednictw o w  rozdaw aniu łask, 
nie jest w yraźnie w  Piśm ie św. 
zaw arta. Je j współcierpięnie:, m o
ralne i pośrednie to chyba jedyny 
tyku ł do nazw ania Je j w spółodku- 
picielką. Byłby jeszcze ty tu ł d ru 
gi, w ynikający  z godności m acie
rzyńskiej M aryi, będący podstaw ą 
wszystkich Je j przyw ilejów , lecz 
ten  ty tu ł w  m yśli teologicznej osta
tnich czasów zostaje jakoś dziwnie 
pom ijany, przyczym  akcentuje się 
w spółudział pośredni w  zbawczym 
dziele przez w ypow iedzenie „F ia t” 
przy Zw iastow aniu i  pseudoargu- 
m enty zaczerpnięte z Pjrotoewan- 
gelii. W kwestii, m acierzyństw a du
chowego oraz w staw iennictw a M a
ry i nie w idzim y dostatecznych ra 
cji skrypturystycznych, by  zaniechać 
ich propagow ania — nie m niej jed
nak  nie widzimy także bezpośred
nich argum entów , na k tórych można 
by te  praw dy jak  na fundam encie 
oprzeć.

Psychologicznie w ydaje się być 
niem al że pewnym, iż jednem u po
średnikow i Jezusow i Chrystusowi 
uosobiającem u w  sobie zarówno 
m iłosierdzie jak  i sąd, odpowiadać 
pow inna osoba pozbaw iona suro
wości sędziego a m ająca jakikol
w iek w pływ  na niego. Tę osobę w i
dzi współczesna myśl teologiczna 
w  sylwetce M aryi — pośrednicz
ki, k tó ra  nie m a ' w  sobie nic su
rowego ani strasznego;. Tak więc 
pojęta m ariologia może być bez
sprzecznie m ariologią trzeźw ą, po
zbaw ioną akcentófw irracjonalnych 
i dającą pełne zadowolenie zarów 
no ludziom  inteligentnym  jak  i p ro
stym  — m ariologią zw iązaną z ży
ciem  — m ariologią kerygm atyczną.

Nie w idzim y zatem  potrzeby do
szukiw ania się sztucznych podstaw  
dla tw orzenia nowego dogmatu. 
Przeciw nie, zapoczątkowana przed 
dw udziestu la ty  przez Ju n g 
m anna teologia kerygm atyczna do-

SŁOWA TEŻ DEPRAWUJĄ
Często jadę po południu pocią

giem , z Poznania do Mosiny. 
Wagony przepełnione, że nie 
wciśnitesz przysłowiowej szpilki. 
Nic dziwnego, że w" ostatniej 
chwili wsiada się wszystko jed
no do jakiego wagonu, byleby 
znaleźć miejsce, toteż obok star
szych, wśród których znajduje 
się wielu kolejarzy, jest też i nie
mało młodzieży szkolnej, dziew
cząt i chłopców. Wśród kłębów  
tytoniowego dymu i zaduchu krą
żą po wagonie wpływając do 
uszu bez względu na wiek i płeć 
najróżniejsze dowcipy, plugawe 
zwroty, klątwy, obmowy, uwła
czające polityczne i światopoglą
dowe aluzje.

Kim są ci „mówcy"?
Z wyglądu sądząc — ojcowie, 

wracający od pracy do swoich 
domów: do Lubonia, Mosiny, 
Kościana, Leszna. Z pewnością 
większość spośród nich w  swojej 
rodzinie robi wszystko, aby dzie
ci swoje wychować moralnie i jak 
najbardziej kulturalnie. Chroni 
je przed złymi kolegami. Gromi 
je a nawet karci za złe postępki: 
za brzydkie słowa, za klątwy, za 
złe stopnie w  nauce, itd. A w  
wagonie? A w  fabryce wobec 
młodych uczniów czy dziewcząt? 
Przecież to nie ich dzieci! Oni 
chcą, na pewno bezwzględna 
większość, żeby ich dzieci były 
dobrej przykładne, kulturalne. A 
inne? Czy chcą, żeby inne były 
złe? Nie, znowu z pewnością bez
względna większość tego nie chce! 
Więc dlaczego ta mowa? Więc 
dlaczego to gorszenie młodzieży 
jadącej w  tłoku razem ze star
szymi, rodzicami ich kolegów?

Panowie rodacy! „Nie czyńcie 
drugim tego, co wam niemiłe". 
Przypomnijcie sobie, że wy psu
jecie i gorszycie dzieci drugich, 
a wasi koledzy psują i gorszą 
w  ten sam sposób w  innych oko
licznościach wasze dzieci, nad 
których dobrym wychowaniem  
męczycie się w  swoim kręgu ro
dzinnym.

O co więc idzie?
Idzie o to, obywatele, żebyście 

się zastanowili nad tym, co mó
wicie i co czynicie, żebyście zro
zumieli, że społeczeństwo wycho
wuje się wzajemnie. Że jak w  
skomplikowanej maszynie ogrom
na ilość kółek i kółeczek, cylin
drów, tłoków, trybów, musi być 
ze sobą najdokładniej zespolona, 
czynność jednej części nie może 
przeszkadzać drugiej, owszem, 
muszą się wzajemnie uzupełniać, 
tak i w  społeczeństwie ludzie

muszą zgodnie współpracować ze 
sobą dla dobra całości. Nie może 
ojciec jeden psuć tego, co buduje 
w sercach i umysłach swoich 
dzieci drugi, bo właśnie w  ten 
sposób sami sobie nawzajem psu
jecie to, co w e własnej rodzinie 
radzibyście widzieć jako ideał. 
Mówią za granicą o nas, że Po
lak wpierw zrobi coś, a potem  
dopiero myśli. Czy tak jest, czy 
nie, prawdą pozostanie, że w  w y
chowaniu dzieci i młodzieży, a 
również w e wzajemnym spo
łecznym samowychowywaniu si? 
z całą pewnością trzeba wpierw  
myśleć. Gdyby ci ojcowie, o któ
rych na wstępie wspomniałem, 
pomyśleli, że słuchają ich młodzi 
ludzie, których mogą zgorszyć 
swymi dowcipami, podobnie jak 
inni mogą to uczynić w  stosunku 
do ich dzieci, z pewnością nie 
mówiliby o rzeczach gorszących 
i w  dodatku „soczystym" języ
kiem.

Odrodzenie naszych rodzin mo
że i powinno wyjść z nich sa
mych. Żeby to się jednak stać 
mogło, trzeba żebyśmy rozpoczę
li myśleć świadomie i krytycz
nie; trzeba — zdaje mi się •— że
byśmy wpierw poznali to zło, któ
re panoszy się w  nas samych, że
byśmy przestali rozszerzać, ow
szem wykorzenili przede wszyst
kim z nas samych. Pod pojęciem  
zła i w  ogóle kryzysu rodziny 
nie trzeba — moim zdaniem — 
widzieć zaraz jakiegoś wynaturze
nia, gangreny czy gigantycznego 
powszechnego zepsucia. Nie, na 
kryzys współczesnej naszej ro
dziny składa się raczej w iele ma
łych w  swej istocie wad, braków, 
niedomagań, zaniedbań, w  sumie 
urastają one jednak do wymia
rów kryzysu. Wśród nich znaj
duje się nie na ostatnim miejscu 
nie liczenie się ze słowami wobec 
otoczenia, zwłaszcza wobec mło
dzieży, która przecież tylko i_ w y
łącznie bezpośrednio czy pośred
nie od starszych .uczy się stylu 
życia i pracy, albo patrząc na ich 
występki deprawuje się, a słowa 
mają też moc deprawowania.

Pozytywnie zaś trzeba, obywa
tele. czuwać nad swoim językiem, 
a ze słownictwa wyrzucić wszelkie 
plugawości, klątwy i gorszące, 
n;emeralne dowcipy. Słowo, świa
domie czy nieświadomie, rzucone 
komukolwiek, szczególnie mło
dzieży, może się przyjąć i nie 
wiadomo jak wielkie szkody 
przyniesie słowo złe, lepiej więc 
wypowiadać słowa dobre, niech 
przynoszą stokrotne owoce.

m aga się gruntow nego przeżyw a
n ia treści już istniejących dog
m atów  m aryjnych a zwłaszcza do
gm atu o m acierzyństw ie, n iepoka
lanym  poczęciu i wniebowzięciu 
M atki Boskiej. Te dogmaty, gdyby 
tylko były zdolne przepoić życie 
współczesnego katolika, jak  tego się

domaga podstaw owy postu lat teo
logii kerygm atycznej, zm ienią nie
w ątpliw ie oblicze in te lek tualne " i 
m oralne współczesnego człowieka, 
nie w prow adzając zam ętu w um y
słach w iernych.—

Ks. A. Naumczyk
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M A K S Y M I L I A N  R O  D E

D E C Y Z M J i * ^

Fragm ent powieści omawiają cej 
spraw y i problem y duchow ieństw a  
i teologii współczesnego kościoła 
rzym skiego.

— Czy ty  napraw dę go kochasz? 
Może go lubisz? Może go kochałaś, 
a  teraz tylko za nim  tęsknisz?

— Bo widzisz, moje dziecko, czło
wiek często siej łudzi. S tw arza sobie 
pew ne urojenia, im aginacje. W m a
w ia sobie najprzeróżniejsze stany.

— Sam doskonale pam iętam  ze 
swego doświadczenia caiy szereg ta 
kich rozczarowań, pow stałych na 
skutek >.zbyt pochopnych sądów, na 
skutek utożsam ienia pewnych pozo
rów z isto tą zjawiska. Oczywiście na 
problem  miłości trzeba patrzeć dużo 
inaczej. Jest on niezm iernie skom
plikowany. Różne może prźybierać 
formy. Dla uczucia, czy stanu m i
łości nie da się w ykreślić jedne.) za- 
'sadyj Titeeba ./koniecznie, indywi
dualizacji. Bo miłość to  najgw ał
tow niejsza i najbardziej dynam icz
n a  i konsekw entna potęga. -Miłość to 
m ocarstwo. S tąd też daleki jestem  
od tego1, by w  ciebie w m aw iać ja 
kieś urojenie, czy też posądzać cię 
tylko o. te  niższe instynkty w  miłości,

.posiadające jednak  niem niejszą moc, 
um iejące naw et niejednokrotnie 
przeróść w łaściw ą miłość. Chcę ci 
tylko pomóc w  rozpoznaniu twego 
stosunku do' niego. Chcę byś się o- 
biektyw nie upew niła, czy go na
praw dę kochasz "i czy on ciebie ko
chał, czy wobec tego można mówić 
w  ogóle o wzajefrnnej miłości w 
minionej już przeszłości i czy ona 
ew entualnie mimo w aszej już dłu
giej rozłąki .jeszcze trw ać może.

— J a  go kochałam  i mocno ko
cham. J a  się męczę. J a  nie mogę so
bie m iejsca znaleźć. Nie mogę się n a
w et w  skupieniu modlić, acz modlę 
się chętnie. Już niem al siedem^ lat 
przechodzę te  katusze. S tale go widzę 
i słyszę jego ostatnie do mnie słowa. 
Znam  go- dzisiaj lepiej niż dawniej. 
Dawniej w idywaliśm y się od czasu 
do czasu, dzisiaj w idzę go_ zawsze. 
A do. tegO' przechodzę ubóstw ienie 
m acierzyństwa. Jakbym  ja  chciała 
być m atką! Jakbym  ja  chciała mieć 
dzieci, wychowywać je, uczyć, p ro
wadzić za rękę do kościoła. Przy 
tym  w szystkim  nie czuję się w inna 
jakiegogolwiek grzechu, naw et 
myślnego. Staczam  w alki bardzo 
ciężkie, ale Bóg w  łaskawości swo
jej daje mi tyle łask, że dotąd za
wsze wyszłam  z tej w alki duchowej 
zwycięsko. Te,raz jednak, gdy mam 
się zdecydować na złożenie ślubów 
wieczystych, cała drzę, lękam  się, 
czy w łaściw ą obrałam  drogę, czy 
m am  być siostrą, względnie m atką 
zakonną, czy tez panną, żoną, 
względnie m atką, rodzącą dzieci dla

Boga i Polski. Kocham Boga. Ale 
zdaje mi się, że miłość ta  będzie 
mocniejsza, czystsza, gdy stanie się 
kw iatem  ziemskiej miłości rodzin
nej, m acierzyńskiej. Ach, cóż za m ę
czarnie, co za katusze ja  znosie* m u
szę, gdy bu jna m oja w yobraźnia 
stw arza całe kom pleksy miłych 
scen z życia własnego urojonego 
dziecka. Ach, jakbym  ja  chciała 
mieć choć jedno dziecko! W takich 
chwilach, a są one u m nie ostatnio 
częste, nie mogę pozostać sam a w  
czterech ścianach. W ybiegam więc, 
imam się jak iejś nowej pracy, by
le zapomnieć. W lokę się i do kapli
cy. Usiłuję się modlić mocno, gorą
co, żarliw ie. W lepiam oczy w  taber
nakulum . W pasję. W ym awiam  mo
dlitwy, myślę o- Bogu, ale stale jest 
to  dziecko i on przy mnie. S tale 
obok odczuć błogości modlitwy sły
szę kwilenie dziecka, widzę jego kę
dziorki, grube nóżki. Ach, boję się, 
że dłużej nie, w ytrzym am . Ja  muszę 
wyjść stąd.

— W yjść możesz, boć za k ilk a 
naście zaledwie dni kończą się tw o
je roczne śluby. Możesz wieczystych 
nie składać, możesz znowu odnowić 
roczne śluby. Pow innaś się jeszcze 
badać. Toć masz już siedem  la t po
wołania. Może to  atak i złego ducha, 
chcącego cię odwieść od wzniosłej 
służby Bożej, a kuszącego cię nad
m iernie w łaśnie w  okresie przygo
tow yw ania się do złożenia Bogu 
ślubów wieczystych. A poza tym  od
powiedz mi jeszcze na następujące 
pytania:

— Czy ten mężczyzna, o którym  
sta le  mówisz, jest wolny? A jeśli 
tak, czy on cię jeszcze kocha? Czy 
m iałaś od niego wiadom ości? Może 
cn się już ożenił?

— Nic nie w iem  o nim  poza tym, 
że go kocham. Czuję, że jest wolny. 
Czuję, że m nie kocha, choć muszę 
powiedzieć, że ostatnim  życzeniem 
jego m atki było, by on został księ
dzem. Żadnych wiadom ości o nim  
od siedmiu la t nie m iałam  i nie 
mam. Ale on mnie kochał. Myśmy 
się kochali, więc w prost niem ożliwą 
wydaje mi się rzeczą, by nie m iał 
być wolnym.

— Czy starałaś się zawsze su
m iennie w ypełniać swoje obowiąz
ki?

— Tak, choć nie przychodziło to 
m i. łatwo. Znajdow ałam  poza łaską 
Bożą dużo rady, pomocy i pocie
chy i pocieszenia ze strony jednej 
siostry, k tó ra  jest d la  życia klasz
tornego. stworzona. Jakże ona za
wsze jest zadowoloną szczęśliwą. 
Jak  ona Boga prosi o nowe cier
pienia, naw et pokusy, by staczać 
z nimi zwycięskie boje. Jak  ona 
spokojnie modli się." Jak  ona czuje 
i rozum ie moje strapienia. Jak  ona 
jest św ięta i szczęśliwa!

• — Z jakich  ułomności i upadków 
uskarżasz się jeszcze?

— Nie przypom inam  sobie żad
nych. Za wszystkie swoje grzechy z 
całego serca żałuję, a ciebie ojcze 
duchowny — kończyła spowiedź 
siostra Leontyna — proszę o naukę, 
zbaw ienną pokutę, rozgrzeszenie i 
decyzję w  tej d la  m nie zasadniczej 
sprawie.

Dość długo pouczał spowiednik 
sw oją penitentkę. Mówił o. zniko- 
mości świata, o śmierci, o pokusach 
czyhających na ludzi • świeckich, 
mówił i o wzniosłych przyjem noś
ciach stanu zakonnego. Tu przyto
czył . k ilka charakterystycznych 
przejść z własnego życia i nak łaniał 
raczej do pozostania i odnowienia 
ślubów na nowy rok, względnie w y
b ran ia  innego zakonu, niż do • cał
kowitego i natychmiastowego, w ystą
pienia z klasztoru, choć pod koniec 
spraw ę postaw ił zupełnie jasno:

— Bądź jednak — droga m oja du
szo — lepiej szczęśliwą panną, czy 
m ężatką w  święcie niż nieszczęśli
w ą zakonnicą za kratam i. Zdecyduj 
sama. Modlić się będę za ciebie do 
Ducha św. Postąp po gruntow nym  
jeszcze zastanow ieniu tak, jak  ci na
każe tw oje sumienie. Idź w  pokoju.

M ijały dni i długie bezsenne no
ce. S iostra Leontyna powzięła już 
decyzję, aczkolwiek niej wypowie
działa jej dotąd nikomu. Niem niej 
jednak staczała ze sobą męczące 
walki, zm agały się w jej duszy mi
łość Boga z miłością człowieka.

— Czy jedna miłość wyklucza 
drugą? — pytała siebie często.

— Nie, chyba się tylko w arunku
j ą

— Bez miłości człowieka nie ma 
miłości Boga. Bez praw dziw ej m i
łości Boga n ie może być mowy o 
szczerej miłości człowieka — filo
zofowała.

To znowu sta ra ła  się dociec, zda
jąc sobie spraw ę z szalonych i nie
obliczalnych pomysłów, co się dzieje 
z jej Hieronim em, gdzie się obec
nie znajduje, jak  ją  przyjm ie? Jed 
nej m yśli broniła w stępu, jedną 
możliwość trzym ała poza orb itą  
swojej filozofii, choć ona sta le  u- 
derzała w  ściany kory mózgowej: 
jestże on księdzem, a jeśli nie, jest- 
że on jeszcze wolny?

2-go lipca w  święto Nawiedzenia 
Najśw. M aryi Panny m iała siostra 
Leontyna złożyć uroczyste śluby 
wieczyste i tym  samym związać się 
na w ieki z życiem klasztornym , z 
obowiązkam i ubóstw a i posłuszeń
stwa, a przede wszystkim  wyrzec 
sję na zawsze m acierzyństwa. 4-go 
m aja skończyła 24 lata. Gdy w stę
powała do klasztoru m iała ukończo
nych la t 17.

, W stępując do klasztoru — m yśla
ła, analizując swoje spowiedzi —
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jak  inaczej wówczas rysow ało mi 
się życie zakonne. W idziałam 
w  nim  spokojną i  miłą, zgodną 
i kochającą się rodzinę. Byłam  prze
konana o istnieniu idealnego życia 
chrześcijańskiego w  klasztorze, o 
szczęściu w szystkich sióstr. Powoła
nie zakonne zrodziło się w e m nie — 
zw ierzała się sobie siostra Leonty- 
n a  — dość gwałtownie, niem niej 
było ono szczere i głębokie, choć 
okazją jego skrystalizow ania się i 
przyspieszenia była wiadomość o 
życiu um ierającej m atk i H ieroni
m a Starczyń&kiego i chęć szybkiego 
usunięcia się jem u z drogi a tym  
sam ym  pomożenia m u w  zreali
zow aniu testam en tu  jego m a
tki. S iedem  la t swojego po
bytu w  klasztorze w ystarczyło1 na 
zm ianę tego optym istycznie ide
alnego poglądu. Zobaczyłam naocz
nie i nam acalnie stw ierdziłam , o ile 
tak  powiedzieć można, że życie za
konne jest życiem ciężkim, że nie 
jest chyba wolą Bożą, by k lasztory 
były napchane siostram i, bo nie 
ilość sióstr i  zakonów, a le  raczej 
jakość życia i pracy głosi chw ałę- 
Bożą i śoiąga d la całej społeczności 
ludzkiej przeobfite dary  i  łaski. 
Spotkałam  się w  ciągu tych siedmiu 
la t z dużym szeregiem sióstr. Ileż 
było praw dziw ie św iętych i pokor
nych! Ileż było praw dziw ie wzoro
wych, w prost anielskich służebnic, 
zw łaszcza wśród tych zwykłych, 
m ałych sióstr — robotnic! Ale były
i takie, które podobne problem y 
przeżywały jak  ja, choć efektyw nie 
gorzej. Ileż widzieć m ożna było 
sióstr zgaszonych, niezadowolonych, 
zawiedzionych, które m iast być w  
służbie Bożej pogodnymi aniołami, 
stały  się posępnymi cieniami. A ja 
kież szkody i spustoszenia d la  sa
mego zgrom adzenia i społeczności 
lu d z k ie j,. jeśli idzie o dopływ 
łask Bożych, w yrządza tu  am bicja, 
próżność, pycha, zwłaszcza tych tzw. 
inteligentnych sióstr, nierzadko 
przełożonych, każących w e wszyst
kich swoich zarządzeniach, jakże 
często , kaprysach, widzieć w olę Ho
żą.
~0 współżyciu, w spółpracy przy ja

cielskiej też by dużo m ożna mówić. 
Słowem, rzeczywistość zakonna oka
zała się siostrze Leontynie dużo in 
na, niż t a  słyszana i wym arzona. 
A le do tego jakoś W isław a przy
wykła, choć nie sta ła  się taką, jak  
przeciętna siostra. S tara ła  się stać 
na wysokości wymogów reguły pi
sanej i wywieszonej na tablicy. Nad 
w ielu spraw am i bolała, ale n ie  one 
ją  odpychały od życia zakonnego 
w  ogóle.

Po dwóch m niej w ięcej la tach sa
motnego, zakonnego życia zaczęło 
się budzić w  niej to, co możnaby 
nazw ać w łaściw ością kobiety : in
stynkt m acierzyński. W isława była 
kobietą zdrową, szczupłą, średniego 
wzrostu, jasną blondynką. Życie, ko
biety już zaczęło w  niej się budzić
i rozw ijać w  m iesiącach znajomości 
z H ieronim em . P ierw sze jednak  
m iesiące życia klasztornego przy
tłum iły  je, osłabiły, a  raczej tylko 
przykryły. Gdy prysła  n a  skutek pe- 
winego rodzaju przyzwyczajeń się 

niezwykłość zajęć i przeżyć, gdy

życie klasztorne W isławy stało się 
więcej lub m niej dokładnie pow ta
rzanym  codziennie systemem, z całą 
gwałtownością odezwały się n a tu ra l
ne siły kobiecości. Rozpoczął się o-' 
kres niepokojów  sum ienia, konflik
tów  w ew nętrznych, łam ań, naw et 
n ieraz to rtu r. Nałożony zdrow ej i 
n a tu ra ln ie  odzywającfej się kobie
cości kaganiec począł się naciągać i 
boleśnie kłuć. Z jaw ił się Hieronim. 
Jegociało. Jego słowa, włosy. Nieo
kreśloność jego obecnego stanu -i 
życia, i to dziecko. Ta upaja jąca  siła
i urok nieopisany m acierzyństw a. 
Tygodniwe spowiedzi staw iały się 
często męczarniam i.

Ale to  wszystko już minęło. W i
sław a postanow iła w yjść z -klaszto
ru. Z robiła to  po gruntow nym  n a 
myśle, trw ającym  pięć la t z górą. 
Była m im o wszystko pełna uznania 
dla niektórych sióstr, sądziła jednak, 
że byłoby pożyteiezniej, żeby do 
klasztoru w olno było w stępować do
piero w  w ieku dojrzałym.

Przeddzień swojego w yjścia z 
klasztoru był dla niej pełen emocji, 
dogłębnych wzruszeń i  przeżyć.

Ogarnął ją  lęk i niepew ność przed 
tym, co m iało nastąpić. Nad decy
zją pow ziętą w łaściw ie już się nie 
zastanaw iała. Inne kw estie poczęły 
ją  niepokoić. Dokąd uda się po o- 
puszczeniu klasztoru? Jak  w iado
mość o jej w yjściu przyjm ie rodzi
na? Czym się zajm ie? Z czego bę
dzie żyła? W co się ubierze? A 
przede- w szystkim  jak  odnajdzie 
Hieronim a? W reszcie jak  o  swojej 
decyzji pow ie m atce przełożonej i 
jaka będzie jej reakcja?

O godzinie 17 zgłosiła się u prze
w ielebnej m atki przełożonej n ą  a u 
diencję. W przedpokoju czekały już 
dwie siostry. Ten dom zakonny na* 
leżał do liczniejszych filii. Leonty- 
n a  była całkowicie opanow ana., Toć 
decyzję sw oją powzięła poi zasięgnię
ciu w ielu rad, i odbyciu wielu, w ie
lu m odlitw . Sum ienie jej nic nie 
wyrzucało. N aw et była teraz dziw
nie błogo spokojna, chociaż w  jej 
duszy zrodził się daw no dręczący 
niepokój, który nosił już cechy sta
nu.

Gdy się znalazła u m atki prze
łożonej;, przedstaw iła sw oją spraw ę 
spokojnie, rzeczowo, niezbyt rozwle
kle. W pierw  naszkicow ała pogląd na 
swoje życie klasztorne, swój do tego 
życia stosunek w  ogóle. Zwierzyła 
się ogólnikowo ze swoich trudności, 
z zasięganych u spowiedników rad, 
w reszcie wyłuszczać poczęła sw oją 
decyzję.

M atka przełożona dotąd słuchała 
wywodów Leontyny spokojnie, choć 
zaczęła się już, gdy Leontyna zbyt 
długo m ów iła nieco niepokoić. Cze
k a ła  zi niecierpliw ością — w idać 
to  już było dobrze — n a  koniec roz
mowy. Ciekawa była do czego sio
s tra  L eontyna zmierza.

— Jestem  przekonana —• kończyła 
siostra Leontyną, że m oje życie w  
tym  zgromadzeniu, aczkolwiek nie 
było idealne, było nacechow ane n a j
lepszą w olą i chęcią z mojej stro
ny. Nie mogę sobie w yrzucić jakichś 
w ystępków  przeciw  naszej regule.

Dotąd Leontyna m ów iła całkiem  
norm alnym , spokojnym  głosem. Na

stępne zdania jednak, m im o wszyst
ko nie łatw o zdołała ■ wypowiedzieć
i dlatego dopiero po pewnej przer
wie, w  czasie k tórej oczy przełożo
nej badawczo zatopiły śię w  jej o- 
czach, d o d a ła . dw a końcowe, naj- 
baddziej isto tne zdania :

— Dlatego proszę pokornie prze
w ielebną m atkę przełożoną o zwol
nienie m nie z klasztoru. Dziś koń
czą się m oje roczne śluby, nowych, 
ani wieczystych nie mogę złożyć, bo 
jestem  przekonana, iż n ie  tu  jest 
m oje miejsce. —»

M atka przełożona nerwowo poru
szyła się n a  fotelu, n a  k tórym  dotąd 
siedziała m ajestatycznie, niczym u- 
dzielny ksiląże. Przez chwilę nie 
rzekła nic.

—i Idź pani w  pokoju — rzekła 
wreszcie. Od ju tra  jest pani wolna, 
dzisiaj jednak  jeszcze trzeba się sto
sować do obow iązującej tu  reguły, 
Ju tro  0' godzinie dziesiątej -proszę 
się zgłosić po papiery i pieniądze na 
drogę, no* i po świecką — słowo to 
pow iedziała bardzo dobitnie — gar
derobę, stosownie do treści umowy 
w  czasie w stąpienia do nas.

— Może siostra pójść — rzuciła 
przełożona.

— S iostra Leontyna w yw lokła się 
rlaczej --z apartam entu  przełożonej. 
Była tym  wyniosłym i ironicznym  
zachowaniem  się przełożonej przy
b ita  i zgnębiona.. Łzy pojawiły się 
w  jej oczach. Zrobiło je j się nie
zm iernie przykro. U dała 'się  do k a
plicy i długO' się tam  rr^odliła. Na 
wychodzącą po długotrw ałej mo
dlitw ie Leontynę patrzyły, oczy spo
tykanych sióstr. Jedne podejrzliw ie
i wyrozumiale, inne zazdrośnie, acz
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Piszą parafianie z Chylonii
Gdy m a

W lipcu ub. r. opuścił naszą parafię — Prze- 
vńelebny Ks. Dr Stanisław Maćkowiak — w y
bitny kaznodzieja, gorliwy proboszcz — ód kil
ku lat pełniący obowiązki duszpasterskie z peł
nym  oddaniem i poświęceniem siebie.

Ponieważ, gdy wyjeżdżał i to chory, na roz
porządzenie opuszczenia parafji przez Kurję 
Biskupią, nie mogliśmy się z Nim pożegnać, 
przeto, pragniemy tą drogą złożyć serdeczne
i gorące wyrazy czci i wdzięczności.

Kaptan ten ■ wielki jest duchem i słowem, a 
przede wszystkim  czynem i to samarytańs

kim. Serce Jego pełne miłości i współczucia dla 
nędzy ludzkiej, zasługuje na specjalne uznanie.

Nic nie było m u obce w naszej paraf ji. Dzie
lił z  nami chwile ciężkie i radosne. Kochał 
dzieci, młodzież, starców, ubogich i chorych.

Z całym sercem niósł pomoc w kościele z 
ambony, w konfesjonole, na plebanii, w  każdej 
potrzebie rozumiał swe dzieci i jak Ojciec 
pocieszał.

Ideą 4ego Kapłana było —  służyć Bogu i wlać 
wiarę Chrystusową do naszych serc i dusz.

Żegnamy z wielką czcią i głębokim sm ut
kiem. Życzym y Mu dużo zdrowia i pomocy Bo
żej — by mógł ofiarnie pracować i dusze zba
wiać. Parafianie z Chylonii —• Gdynia.

Grupa w iernych  z swoim  now ym  proboszczem  ks. dr M aćkowiakiem .

z domu czuła odprowadzające ją  
oczy pozostałych tam  sióstr i do-, 
brych i zawiedzionych. N ajbardżiej 
czuła jednak w  swoim sercu obec
ność Jezusa, który zdaw ał się do 
niej przem aw iać i  błogosławić na 
now ą drogę życia, gdy skulona klę
czała przez chw ilę w  kaplicy tuż 
prze,d odejściem  z zgromadzenia, po 
pożegnaniu się już z zawsze zim ną 
i wyniosłą przełożoną. Chrystus cie
plej i serdeczniej żegnał sw oją sio
strę. Acz milczący . i ukry ty  w  ta 
bernakulum , je d n ak  żywo i błogo 
działający na skołataną duszę W i
sławy...

(dokończenie ze str. 17)

podziwiając© jednocześnie. Lotem 
bowie.m błyskawicy rozeszła się 
wiadomość o w ystąpieniu z klasz
toru siostry Leontyny: Nie minęło 
kilkanaście m inut od chwili w yjścia 
Leontyny z pokoju m atki przełożo
nej, a  cały zakład już o tej ^tajem 
nicy" wiedział.

Dużo jeszcze przeszła niem iłych i 
przykrych scen i przeżyć siostra Le- 
-ontyna przez k ilkanaście ostatnich 
godzin w śród miłością chrześcijań
ską przepojonego grona św iątobli
wych, a  pokornych sióstr. Zniosła 
wszystko mężnie.

N azajutrz o- godz. 11-ej W isława
Różańska była wolna. Szła na A rcyb iskup  Canterbury, dr Geof-
dworzec. U brana w  ciemną, skrom - jrey  Fisher — w ita  am basadora.
n ą  sukienkę, tak iż beret, mocno na- radzieckiego  — Jakuba M alika w
ciśnięty na głowę. Gdy w ychodziła L am beth  w  Londynie.
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W 25-LECIE KAPŁAŃSTWA
Dnia 15 sierpnia br., wyznawcy Kościoła Narodowe

go w  Szczecinie, z procesją przybyli przed plebanię 
swego proboszcza i dziekana — Ks. Waleriana Kierz- 
kowskiego, aby Go uroczyście wprowadzić do kościoła 
w  25-lecie pracy kapłańskiej.

Ks. Dziekan, łubiany i szanowany przez swych pa
rafian^ otoczony wieńcem kwiatów, wieńcem dzieci
i młodzieży, licznym gronem wyznawców, wśród księ
ży — swych przyjaciół — szedł poważny, ze łzami 
rozrzewnienia w  oczach, aby stanąć przy ołtarzu i dzię
ki złożyć Bogu Wszechmogącemu za to, że w  zdrowiu 
doczekał tej pięknej, podniosłej chwili.

Przez 25 lat wiernie służył Bogu, swej Ojczyźnie i 
Kościołowi.

Od pracy pedagogicznej i wychowawczej w  zawodzie 
świeckim (był kierownikiem szkoły) odrywa Go głos 
powołania kapłańskiego. Ks. Dziekan poszedł za tym 
głosem , Boga, aby stać się pedagogiem duchowym, 
przewodnikiem na drodze do Królestwa niebieskiego.

Po skończeniu Seminarium Duchownego w  Krako
w ie został wyświęcony na kapłana przez Ks. Bp. Ja
sińskiego. Pracę rozpoczął w  parafii Gorzków, pow. 
Krasnystaw. Przez trudne i niebezpieczne lat^. okupa
cji proboszczował w  Tarnogórze i Zamościu. Po oku
pacji s.p. Bp. Józef Padewski przenosi Go do Kra
kowa na swego współpracownika'w kancelarii bisku
piej, rektora Seminarium i współpredaktora „Posłan- 
nictwa“. Boleśnie przeżył w  1951 roku tragiczną śmierć 
Ks. Bp. padewskiego, z którym współpracował przez 
dobrych kilka lat ku zadowoleniu Ks. Biskupa i z ko
rzyścią dla całego Kościoła. Następnie przez- krótki 
okres czasu był proboszczem w  Bydgoszczy, skąd prze
niósł się do Szczecina, w  którym pozostaje do obecnej

chwili jako dobry gospodarz parafii, gorliwy o chwa
łę Bożą duszpasterz.

Czysto jest i schludnie w  kościele szczecińskim, ład
i porządek na każdym kroku rzuca się w  oczy każdego 
przybysza. W parafii jak w  lustrze odbija się wizerunek 
jej proboszcza. I taki wizerunek rysuje się na tle 
25-letniego Jego pracy w  Kościele, skrzętnej, wiernej, 
ofiarnej.

W związku z 25 Ieciem pracy kapłańskiej życzymy 
Ks. Dziekanowi, aby w  zdrowiu mógł doczekać złotego 
jubileuszu. W imieniu współbraci kapłanów i w szy
stkich wiernych dziękujemy za wszystko, co Ks. Dzie
kan dobrego dla Kościoła uczynił.

SPROSTOWANIE

W n r 0 „Nowego Posłannictwa" w a r
tykule dr. Rodegp pt. „Węzłowe zagad
nienie społeczne" przedostatni .akapit 
winien -brzmieć:

W kryzysie rodziny w państwach ka
pitalistycznych, jak również i w Polsce, 
widzę główne, źródło panoszenia się róż
nego autoramentu chuligaństwa i pijań
stwa, a u  nas dodatkowo żenującej nie
tolerancji wyznaniowej ze strony rzym
skich katolików i zacofania.

W zrastająca z każdym  dniem  cie
kawość uczonych spowodowana licz
nym i współczesnymi wykopaliskam i 
archeclogicznymi, um ożliw iaj ący mi 
poznanie starożytnych środowisk, w 
tym  także środow iska biblijnego, bę
dzie m ogła znaleźć szybko zaspo^ 
kojenie w  dziedzinie techniki foto- 
ficznęj. Skonstruowano niedaw no 
aparat, przy pomocy którego można 
fotografować przedm ioty przysypa

ne aż czterom etrow ą w arstw ą ziemi. 
A parat jest połączeniem szkieł p ry
zmatycznych, soczewkowych, lampy 
elektrycznej o sile 300 W i komory 
fotograficznej. W prowadzenie do 
ziemi ru ry  nośnej o średnicy 60 mm, 
w  której tkw ią urządzenia optyczne 
następuje po w yw ierceniu w  ziemi 
otw oru przy pomocy zm echanizowa
nego świdra.

Jeśli aparat- wejdzie do powsze
chnego użycia, stanie się on niew ąt
pliwym  przewodnikiem  archeolo
gicznej łopaty, błądzącej dotychczas 
z w ielkim  trudem  n a  oślep.

Dokonane przy pomocy opisanego 
apara tu  próbne prace n a  terenach 
zam ieszkałych dawniej przez E tru 
sków dały całkiem zadow alające re 
zultaty.

Na zdjęciu wnętrze grobowca ozdobione malowanymi postaciami atletów i tancerzy.
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OKRYWAMY RÓŻE NA ZIMĘ
Do najcenniejszych krzewów kwitnących w  naszych 

ogródkach należą bezsprzecznie róże, które z uwagi na 
nadmierną wrażliwość na mróz wymagają pieczołowi
tej opieki i  okrycia ich na okres zimowych miesięcy. 
Okrysie krzaków ma na celu nie. tylko zabezpieczenie 
przed mrozem, lecz również przed nagłymi zmianami 
temperatury, przed wysuszającymi wiatrami oraz przed 
nadmierną w ilgocią.. Okrywanie rozpoczynamy nie 
wcześniej niż w  drugiej połowie listopada lub na po
czątku grudnia. Staramy się okrywać krzaki w  dzień 
pogodny i suchy. Przed okryciem usuwamy, czyli w y
cinamy wszystkie młode i niezdrewniałe pędy i liście, 
które nieraz jeszcze się na gałązkach trzymają. Naj
lepszym materiałem okrycia jest ziemia oczywiście 
niezbyt ciężka i zlewna. Można również użyć suchych 
liści, słomy, gałązek drzew iglastych, piasku lub torfu 
ogrodowego. Róże krzaczaste okrywamy wyłącznie zie
mią dając na wierzch kopczyków suche liście lub ga
łązki drzew iglastych. Nie potrzeba przykrywać całych 
dołków. Koronę podobnie jak przy różach krzacza
stych przysypuje się ziemią. Dookoła korzeni robimy 
kopczyk chroriiący je od przemarznięcia. Pień róży 
piennej należy również okryć cienką warstwą słomy, 
gdyż ulega często przemarznięciu. Róże piennc można 
również zabezpieczyć w  pozycji pionowej owijając je 
dokładnie grubą warstwą słomy. Róże pnącej które 
wymagają również zabezpieczenia odwiązujemy od 
palików, pędy związujemy po kilka razem, układamy 
na ziemię i przykrywamy ziemią lub gałązkami drzew 
iglastych, liśćmi lub słomą. Wymagają one raczej okry
cia suchego, nie znoszą wilgoci i ciężkiej ziemi. Odpor
niejszych odmian nie zdejmujemy z rusztowań. 
Wystarczy lekkie okrycie z mat lub słomy.

Inż. J. G.

Okrywanie róż krtaczasłycń

TAK
NIE TAK

Koronki róż pieńnych przeginaSĄ 
tylko do ziemi, a  nie do dotku 

w z ie m i

£  \VIV $

Róże pienne można zabezpieczyć 
gałązkom/ cfr<e* (ęlastych - prz&tf 
hjm zHięzo/e s/ę lekko g o ty k / korony.

Czy wiecie że...
Czy wiecie, że za K azim ierza 

Wielkiego było w  Polsce około 
1.500 000 m ieszkańców? N a Śląsku 
m ieszkało 328 tysięcy, w  M ałopolsce 
251 tysięcy, n a  Mazowszu 134 ty sią
ce, w  W ielkopolsce 457 tysięcy i na 
Pom orzu 192 tysiące mieszkańców, 
bez duchow ieństw a i szlachty: N aj
gęściej zaludnione były Pomorze -i 
Śląsk.

Tajem niczy z w ielu względów p tak  
pelikan odbywa nieraz 100 km  dro
gi, by swym młodym dostarczyć po
żywienia. Jest to  dowód bezgranicz
nej miłości do swych dzieci.

W am erykańskim  parku  narodom 
wym  „SeqUoja“ znajdu je się drzewo 

.w ysokości 81,61 m., objętości 26,84 
m., a żyjące przeszło 4.000 lat.

Uczeni obliczyli, że m orza i ocea
ny kuli ziemskiej zaw ierają tyle soli, 
iż gdyby- wyschły, to  z soli, k tó ra  by 
z nich pozostała, utw orzyć by można 
ląd czternaści^ razy większy od Eu
ropy.
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P. WŁADYSŁAWA G. TRZE
MESZNO.

Lekarz Poradni dziecięcej stwier
dzi! u Pani dwu i pól letniego synka 
płaskostopie. Pyta Pani, czy to jest 
ta samo, co „platfuss"? — Owszem, 
tak. Nie wolno tej sprawy lekcewa
żyć. Proszę według wskazówek le 
karza udać się do Poradni Ortope
dycznej (w Poznaniu znajduje się 
przy Klinice Ortopedycznej A. M. 
ul. Dzierżyńskiego 149), tam po zba
daniu i  dokładnym pomiarze stóp 
dziecka otrzyma Pani specjalne 
wkładki do bucików, które noszone 
przez dłuższy czas ustawią prawi
dłowo stopki dziecka. Przynajmniej 
przez okres 2 lat chłopczyk powinien 
nosić tylko wysokie buciki na twar- 
£!ej podeszwie. Nieleczone płasko
stopie nie tylko powoduje, jak Pani 
pisze „wytwarzanie się krzywych, 
iksowanych nóżek", ale gorzej, mo
że być przyczyną zmian reumatycz
nych, bólów stawów kończyn dol
nych i powstawania żylaków. A 
więc nie lekceważmy płaskostopia.

P. MAGDALENA J. Z POZNANIA
Jak zapobiegać biegunkom let

nim? Ma pani córeczkę 6 m iesięcz
ną, którą jeszcze karmi piersią 3 x  
dziennie.

Pierwszą zasadą zapobiegania bie
gunkom jest bezwzględna czystość 
dziecka i jego otoczenia. Wszelkie 
czynności przy dziecku wykonujemy 
zaraz po umyciu rąk. Smoczki i bu
telki, jak również naczynia, z któ
rych dziecko jada, muszą być w y
darzone gotującą wodą 1—2 razy 
dziennie i trzymane w  zamknięciu, 
by nie mogły dostać się do nich mu- 
dby. Marchewkę czy owoce przygo
towywane dla dziecka należy b. do
kładnie myć w  gotowanej wodzie, 
parę razy zmieniając wodę. Wszyst
kie posiłki, jak również herbatki, 
których w  czasie upałów nie wolno 
ftgraniczać, trzeba przyrządzać tuż 
przed podaniem dziecku. O ile tyl
ko Pani może, proszę karmić pier
sią. Pokarm matki zabezpie
cza dziecko przed biegunką. 
Dziecko musi być codziennie 
kąpane. Powinno też możliwie całe 
dnie przebywać na powietrzu, ale 
nie na pełnym słońcu. W ciepłe 
bezwietrzne dni w  zacisznym m iej
scu można stosować kąpiele po
wietrzne. Dziecko rozbierać począt
kowo tylko do koszulki, a po paru 
kąpielach, gdy się już przyzwyczai,

pełnie do naga. Kąpiel powietrzną 
rozpoczynać od 2 minut i powoli 
przedłużać nie przekraczając 10 m i
nut.

P. WACŁAW K.
Ma Pan 17 lat, ogólnie czuje się 

zdrowy, cierpi pan tylko na drobne 
ropne wypryski na twarzy. Z opisu 
sądzę, że cierpi pan na trądzik m ło
dzieńczy. Jest to częsta dolegliwość 
występująca w pana wieku. Co
dziennie wieczorem po umyciu twa
rzy ciepłą wodą z mydłem należy 
przetrzeć skórę watą umoczoną w  
spirytusie salicylowym. Trzeba jeść 
dużo jarzyn, mleka, twarogu, a 
zmniejszyć ilość potraw mięsnych i 
tłuszczu. Dobrze działa picie her
baty z bratków polnych i drożdży 
(pół deka drożdży na jedną czwartą 
szklanki lekko osłodzonego ciepłego 
mleka — odstawić na 30—45 min., 
gdy zaczną „rosnąć" zamieszać i w y
pić). O ile te domowe środki stoso
wane przez 4—6 tygodni nie dadzą 
zupełnego wyleczenia, trzeba będzie 
się zgłosić do lekarza dermatologa, 
jeśli jednak powyższe rady zastosu
je pan ściśle sądzę, że nie będzie to 
konieczne.

Wasz lekarz Dr P.

Odpowiedź Czytelnikom

Czytelnicy nasi zapy tu ją  Redakcję, 
czy p raw dą jest, że w yznawcy Koś
cioła Narodowego w  Bolesławiu, 
pow. O lkusz n a  klęczkach błagają 
Ks. P rym asa W yszyńskiego o przy
jęcie ich z pow rotem  do Kościoła 
rzymskiego, że nie uczęszczają już 
na nabożeństw a w  Bolesław iu a  inni 
tw ierdzą naw et, że kościół jest już w  
posiadaniu ks. dziekana w  Olkuszu.

R edakcja naszym  Czytelnikom  u - 
p rzejm ie w yjaśnia, że są jeszcze w  
P olsce ludzie, którzy  k lękają  przed 
kardynałem  W yszyńskim, a le  tego 
nie m ożna powiedzieć o w yznawcach 
Kościoła polsko-katolickiego, górni
kach z Bolesławia. Aczkolwiek ży
czenia b iskupa K aczm arka i  usiło
w an ia idą w  tym  k ierunku, to  jed 
nak  pozostać one m uszą w  sferze 
m arzeń i utopii. P arafia  w  Bolesła
wiu jest tak  sam o liczna jak  n a  po
czątku. Kościół, w  niedzielę w ypeł
niony ,.pobrzegi“, potężnym  głosem 
zgromadzonych w  nim  w iernych 
chwali S tw órcę w  ojczystym  języ
ku. P arafian ie są zadowoleni i szczę
śliwi. O pow rocie do rzym skiej w ia
ry  n ie  myślą, bo czują się dobrze w  
w ierze polsko-katolickiej. K apłani 
nasi, a je s t ich trzech w  parafii, są 
zapracow ani w  szkołach, przy o łta
rzu, n a  ambonie,. P arafia  stanow i 
zw artą  całość. To ludzie, którzy pod
jęli decyzję z rozm ysłem  i konse
kw entnie trw a ją  w  swym postano
wieniu. Tw ardzi to  ludzie, górnicy. 
K ilofam i w yrąbu ją chodniki w  ko
palni. P o trafią  też w yrąbać chodnik 
polskiego katolicyzm u nie po to, by 
go rujnow ać, lecz po to, by iść nim  i 
innych za sobą prowadzić.

Pani Wanda R. — Krasnystaw.

W liście swym skarży się Pani, 
że jej 5-letni synek, Wojtuś, „nie 
ma zupełnie apetytu i nic nie chce 
jeść". Jest to chyba najczęstsza 
skarga, jaką słyszy lekarz z ust 
matek przychodzących ze swymi po
ciechami do poradni. Pisze Pani da

lej, że ostatnio WTojtuś był dokład
nie badany i lekarz nie znalazł u 
niego żadnego schorzenia. To bardzo 
ważne, gdyż często brak łaknienia 
u dziecka jest objawem poważniej
szej choroby (niedokrwistości, gruź
licy, zaburzeń trawiennych i in.). 
W wypadku Wojtka tego nie ma. 
Lekarz przepisał witaminę C i „Yi- 
num Pepsini" na apetyt, jednak 
dziecko nadal je niechętnie i gry
masi. Pyta Pani co robić?

Wojtuś powinien jadać 4—5 razy 
dziennie. Wszystkie posiłki muszą 
mieć stałe i niezmienne godziny. 
Ostatni, przed spaniem, posiłek po
winien być małoobfity i lekki i nie 
później spożywany jak na 2 godzi
ny przed położeniem dziecka do 
łóżeczka. Bardzo ważnym warun
kiem poprawy apetytu malca jest 
zlikwidowanie wszelkich „przegry
zek" dodatkowych między posiłka
mi zasadniczymi. Cukierki, czy cze
koladkę może dać Pani Wojtusio
wi t y l k o  po obiedzie. Ilość dzien
na m leka nie powinna też przekra
czać normy na ten wiek, to jest pół 
litra, a mleko to także nie może 
być traktowane jako napój wypija
ny dla ugaszenia pragnienia, lecz 
musi być włączone do podstawo
wych posiłków. Jajko — jedno 
dziennie może być na śniadanie, 
lub kolację w  postaci jajecznicy, 
lub na miękko, ale nie ubijane z cu
krem, gdyż takie ogromnie zasyca 
dziecko i odbiera apetyt. Nie można 
zmuszać Wojtusia do jedzenia po
traw, których wybitnie nie lubi, ale 
też nie można dogadzać każdej jego 
zachciance. I nie wTolno robić „ce
remoniału" z każdego posiłku dziec
ka, z zabawianiem go i zagadywa
niem. Taki malec szybko zauważy, 
ile radości sprawi, gdy „raczy zjeść"
i potrafi to już sprytnie wykorzy
stać następnym razem. N ie można 
też wpadać w  krańcowo przeciwne 
postępowanie. Jedzenie pod groźbą 
kary, czy bicia napewno nie w yj
dzie dziecku na zdrowie. Pora po
siłku to nie czas na strofowanie 
dziecka i -wypominanie mu jego 
przewinień. W czasie posiłku po
winna panować spokojna i pogodna 
atmosfera. A jeśli cala rodzina jada 
razem z dzieckiem tym bardziej trze
ba pamiętać o tej spokojnej atmo
sferze, bez wzajemnych docinków, 
bez narzekania, czy podniecających 
opowiadań. Pomocą do wzmożenia 
apetytu dziecka jest także estetycz
ne i ładne podanie mu jedzenia.

Badania przeprowadzone w  przed
szkolach dowiodły, że dzieci jedzą
ce na ładnych kolorowych nakry
ciach jadły w ięcej i  grzeczniej. Są 
teraz w  handlu niedrogie i prak
tyczne, barwne naczynia stołowe z 
mas plastycznych. Warto spróbo
wać!

Jeśli zastosuje się Pani do powyż
szych wskazówek, i jeśli przy tym  
Wojtuś będzie miał dużo ruchu na 
świeżym powietrzu, jestem przeko
nana, że apetyt mu się poprawi. A  
może będzie Pani mogła jednak za
pisać go do przedszkola? — wiado
mo, że dzieci w  gromadzie jedzą 
lepiej i chętniej.

Proszę znów do nas napisać, czy 
minęły Pani kłopoty z synkiem.
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Przez w ycinanie pędów pozbawiam y
S A D :  W ykorzystujem y każdą ski. P rzy upraw ie ziemi stosujem y te  rośliny najpiękniejszych kwiatów, 

w olną godzinę na prace pielęgnacyj- równocześnie nawożenie. Z  braku Należy je  ciąć po przekw itn ieniu  (w 
n e  przy ziem i i drzewach, a zw łaśz- obornika w ykorzystujem y komposty, m aju). Jedynie krzewy, k tóre tw orzą 
cza na takie, których n ie można które jeśli w  ciągu la ta  były dobrze kw iaty  na pędach w yrastających 
•wykonać z chwilą, gdy n astaną m ro- 'pielęgnowane, są bardzp cennym  wiosną, m ożna ciąć zimą, jak  np. 
zy i spadną śniegi W ykańczam y nawozem. W dni deszczowce, gdy na deutze (żylistek), jaśm in, lonicera 
w szystkie roboty k tóre należało dworze nie m ożna pracować, oczysz- Ograniczam y się zatem  zim ą do wy- 
zrobić w  ubiagłym  mUpiącu. jak  czarny cebulę, sortu jąc ją  rów no- cięcia nadm iernej ilości pędo'w, po- 
przekopyw anie pasów  w  rzędach cześnie n a  wielkość. D robne odsor- za tym  wycinam y pędy suche i k il- 
drzew  kopanie dołków pod nowe tow ane cebulki przeznaczam y na kuletnie. S tare krzewy m ożna od~ 
drzew ka W dalszym ciągu sadzimy dymkę. K ontrolujem y w arzyw a w  mładzać. W tym  celu przycinam y 2/3 
drzewka] kontrolujem y paliki przy piw nicach i usuw am y wszystkie gni- pędów krótko, aż do starego drewna 
drzew kach i w iązania obiiczamv jące liście ., zwłaszcza przy endywii. Pozostałą trzecią część przycinam y 
ilości potrzebnych p reparatów  che- Kopce i ziem niaki zabezpieczamy w  przyszłym  roku, gdy w ybiją juz 
micznvch do oprvsków zimowych i w  przed zm oknięciem i przed myszami, nowe pędy z gałęzi przyciętych w 
m iarę możności kupujem y je  już te- O G E Ó D  O Z D O B N Y :  Sza- tym  roku. W ten  sposób odmłodzone 
raz Przy naw ożeniu drzew  owoco- re  i ponure dni tego m iesiąca spra- krzewy me za traca ją  swe] charak te- 
w veh m usim y pam iętać, że po trze- w iają w rażenie, jakoby wszystko w  rystycznąj form y. W m iarę, jak  ob- 
bu ia  one trzech zasadniczych skład- ogrodzie zam arło. W ygląda ta k  je -  niża się tem peratu ra  i usta je  w zrost 
ników  pokarm ow ych: azotu, fosforu dynie pozornie, gdyż nowe życie traw y na traw nikach, możemy ro»-
i ootasu w  odpowiednim  stosunku tkw i w  każdym  pąku i w  każdym  począć ich nawożenie gnojowką, 
ilościowym Poza tym  m usi w  glebie nasieniu czekając, aż pierw sze pro- kom postem  lub przetraw ionym  
bvć nod dostatkiem  w apna i wody. m ienie słońca w iosennego obudzą je  obornikiem . Należy je rozkłaaa/; 
Po sam ym  wzroście drzew  można się że snu zimowego. Już w  listopadzie cienko i równom iernie, przedtym  
zorientow ać jakich składników  im rozpoczynam y przygotow ania do jednak  pow inno się traw ę krótko 
h rak  Drzewa k tó re  w  ogóle nie da- wiosny, z których najw ażniejsze jest ściąć. Róże piennne i krzaczaste za- 
ia  rocznych 'przyrostów , posiadają cięcie krzew ów  kwitnących. Często bezpieczamy przed mrozem n ag in a- 

7;ei0ne liście źle rozw iniete m ożna zaobserwować, że krzew y ta -  jąc pienne do ziemi i obsypując je  
owoce, i w ykazują m ało życia — od- kie tn ie  się po prostu bez m iłosier- narazie w arstw ą 10—15 cm ziemi, 
czuw ała przede wszystkim  b rak  azo- dzia piłą. nożem i sekatorem , a tym - Przy ostrzejszych m rozach okrywa-- 

TC was fosforowy m a m niejszy czasem ciąć należy tyle. ile wym aga my je  dodatkowo liśćmi. Róże krza- 
w nłvw  na w ytw arzanie pędów rozwój i charak te r w zrostu danego czaste kopczykuje się na wysokość 
drzewnych natom iast w pływ a b a r-  krzewu. T rzeba również zaprzestać 20—30 cm.
dzo korzystnie n a  rozwój kwiatów' i przycinania pędów u krzew ów  Inz. J. u
owoców." Potas pow oduje wzrost 
owoców i tw orzenie się zdroweso i
odpornego n a  choroby drew na. Zb>t r \ v  X>T) A
w ielkie daw ki potasu mogą byc n ie - K A D l  1 K A n i  l L Z A Ł
raz szkodliwe dla korzeni.

W listopadzie można już  ̂rozpo- p iamv z owoców łatwo usuniemy Gdy nie ma wagi w domu dobrae 
cząć czyszczenie, i ^ < ^ e t l a m  kwasem cytrynowym. wiedzieć, że:
drzew. K ora na pniu i grubszy ch ga-
łęziach pow inna być czysta. Rosnące 1 szkanka mąki — 13 dstg
na nich m chy i porosty u tru d n ia ją  p 0 obieraniu ziemniaków i jarzyn i  szklanka cukru — 20 dkg
oddychanie i parow anie, stw arzajac n ;e myć rąk mydłem, tylko prze- i  szklanka kaszy — 15 dk?
jednocześnie kryiów ke dla rozm ai- {rzeć starannie pumeksem a plamy i  łyżka czubata mąki — 4 dkg 
tych owadów. Korony drzew s ta r-  usunąć kwaskiem cytrynowym. i  łyżka zrównana mąki — 2 dkg-
szych w ym agaja również: pieleana- ,  X fyfka czubata tłuszczu — 6 dk?
su c h e ^ to y ż u ja c e C ^ T r o s n a c i ^ d o  Zapach z cebuli zniknie z rąk po 1 łyżka zrównana^ — 3 dfcj
środka korony. Pod koniec m iesiaca umyciu ich letnią woda z dodaniem sprawdzić « o ż -
trzeba zabezpieczyć Przed m m zem  „.ew .elk.ej .losci amoniaku. na £ J k{a<|aJąc ję  do zapal()nej ża-
rozpiete na szpalerach brzoskw inie. rówki. Jeżeli białko i żółtko jesi
w inorośl. Nawożenia w ym aeaia - p 0 0prawieniu ryb najlepiej umyć czvste i osobno, jajko jest świeże, 
n ież w szystkie k r z e ^  i ^  w letn iej wodzie z lyźeezką w o.
troskawrki. P rzy  stoso ■ • dy utlenionej. Ubrania wełniane dobrze się m y
ki należy dodać superfo. , ‘ ści wodą z dodaniem amoniaku,
niskie korony drzew  trzeba za bez- * *
pieczyć przed zajacam i. g er pokrajanv nie wyschnie, gdy Przed molami dobrze jest vr sza-

W A R Z Y W N I K: Kończymy gQ ułożymy jodell na drugim  i owi- fach trzymać pachnące toatetows
S e W p r ^ n r L k i Z moga W o d o -  bierny szmatką umoczoną w  solonej mydła.
w ać dotkliw e straty . Jedynie k a -  " 0 zie- Aby zamki błyskawiczne dobrs?
pusty  późne, k tóre będa przechow a- działały trzeba je przez całą długość
ne, w  stodołach kapuścianych u p 0trawy smażone najlepiej i naj- w y s m a t m '  świecą lub mydłem,
kopcach, m c ń n a w . ^ l \ w t \ ' c z n v c h  zdrowiej jest odgrzać w  następujący

o o ło w  m ie- sposób: smażone mięso lub ryby Cebulę należy obierać pod wod*
s^ ca  ^ p r a c o w ^ m y  płodozmian na położyć na talerzu z tłuszczem, W Zapach cebnli z noża
plzyszły r T T ^ z y g o to w u je m y  zie- którym się smażyły. Talerz postawić Przez przesunięć,e go przez p ło m ^
m ię nawożąc ja  odpowiednio zależ- na rondlu z gotującą wodą, przykryć dQ maszya>. liie ^
nie od gatunków  warzyw, które za- pokrywką i gotować wodę dopoki szyciu grubych mai?--
m ierzam y sadzić lub  wysiewać. Na $ię po traw y nie zagrzeją. Potraw y ria .ów i ,  s;e m ydłem  n a t r i i
w iekszej przestrzeni stosujem y orkę duszone; podłożyć do rondelka ka- ’ * ‘
możliwie z pogłęb&czem a v. rna- wftlek surowego masła, wstawić go Cebulę surową krajać przed sa-
łych ogrodkach przeko-pu.łe!n> za^ rondel z gotującą wodą i w  mym użyciem. CekuU pokr*£un.


