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«fo K o ś c i o ł a  Polsfco-Wololjcfcjego

Uprzejmie podajemy do wiadomości, że przyjmujemy w poczet 
duchownych naszego Kościoła ludzi, którzy będą chcieli pracować  
wśród Polaków w kraju i zagranicą nad rozszerzeniem  i umocnieniem  
katolicyzmu w polskiej formie.

, W  zgłaszaniu się mają pierwszeństwo duchowni, którzy ukończyli 
studia filozoficzno-teologiczne i są czynnymi lub z  p r zyc zyn  od siebie 
niezależnych nie mogącymi wykonywać swych czynności kapłanami. 
Mogą się zgłaszać sami lub z  całymi swymi parafiami. Takie  grupy 
wiernych pragnące osiągnąć swe religijne cele w Kościele Polsko-Ka- 
tolickim mogą ubiegać się w Kurii Biskupiej o pozwolenie na za łoże
nie parafii polsko-katolickiej.

Przyjmujemy również studentów, alumnów seminariów duchow
nych, którzy zmuszeni byli przerwać swe studia. Po przedłożeniu od
powiednich świadectw będą skierowani na właściwy rok studiów.

Kandydaci zgłaszający się do stanu duchownego na rok akademicki 
1959/60 winni przedłożyć:

a) metrykę urodzenia,
b) świadectwo dojrzałości (matura lub inne równorzędne świade

ctwo ukończenia szkoły średniej, chociażby 'nie uprawniające 
do odbywania studiów wyższych),

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
d) podanie, życiorys i dwie fotografie.
Kandydaci zostaną zaproszeni do kurii Biskupiej, a w odpowied

nim czasie będą skierowani na studia filozoficzno-teologiczne w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej lub do Seminarium Kościoła Polsko- 
-Katolickiego w Warszawie.

Akademia jest w yższą  uczelnią państwową, studia trwają cztery  
lata, a absolwenci mają prawo ubiegać się o stopnie naukowe. Za
pewniony internat.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Kuria Biskupia Kościoła  
Polsko-Katolickiego, Warszawa, ul. W ilcza 31.

Serdecznie zapraszamy.



NASZE
R. III W arszawa, Kunecień 1959 r.

Ks. doc. dr MAKSYMILIAN RODE

Troska o sprawy nieprzemijające
I powiedział Jezus do uczniów swoich: Już nie
długo, a nie zobaczycie mnie i znowu niedługo, 
a ujrzycie mnie, ponieważ idę do Ojca. I pytali 
uczniowie jedni drugich: Ga to ma znaczyć, ko On 
mówi: Już niedługo, a nie zobaczycie mnie i zno
w u niedługo, a  ujrzycie mnie i że idę do Ojca?
I dopytywali się: Cóż to może znaczyć, co On 

mówi: Niedługo? Nie rozumiemy, co chce powie
dzieć. A  Jezus poznał, że chcieli Go zapytać 
i rzekł im: Pytacie się między sobą, co ma zna
czyć owo: Niedługo, a nie zobaczycie mnie i znowu 
niedługo, a ujrzycie mnie. Otóż powiadam wam:. 
w y płakać i narzekać będziecie, a świat się bę
dzie cieszył; w y smucić się będziecie, ale smutek  
wasz w radość się zamieni. Niewiasta,.która rodzi, 
boleść czuje, bo pora je j przyszła; lecz gdy dziecię 
porodzi, już nie pamięta swego sm utku z  radości, 
że człowiek na świat się narodził. Tak też i wy 
teraz się smucicie, ale znowu was ujrzę i radować 
się będzie~serce wasze, a radości waszej n ikt wam  
nie odejmie.

- <— Jan 16, 16—22

A. Ewangelia święta na trzecią, czwartą, piątą 
i szóstą niedzielę po Wielkanocy przenosi nas znowu 
w sferę proroczą. Pan Jezius mówi o rzeczach przy
szłych. Apostołowie zdają się Go nie rozumieć. Nam 
zaś sprawy się wyjaśnią, jeśli sobie uprzytomnimy, że 
ewangelie te isą fragmentami mowy pożegnalnej Jezusa 
Chrystusa, mowy wypowiedzianej przed zbawczą 
śmiercią na krzyżu. Oto w Wielki Czwartek Pan Jezus 
zebrał w Wieczerniku apostołów. Umył im nogi. 
W czasie wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakram ent 
i'rozdzielił Go uczniom jako pierwszą Komunię świętą. 
Po czym wieldząc, że zbliżyły się ostatnie Jego godzi
ny rozpoczął się żegnać z apostołami. Wypowiedział 
mowę pożegnalną. Jeszcze raz przypomniał aposto
łom zdarzenia, które m ają nastąpić. Chciał ich, po 
ludziku rzecz biorąc, jak najlepiej na nie przygoto
wać i uodpornić. Niestety, apostołowie niedużo z tego 
pojęli. A kiedy Jezusa pojmano, rozpierzchli się. 
Kościół chce nas zaznajomić z urywkami tej wielkie; 
i pięknej mowy pożegnalnej Pana Jezusa i dlatego 
z ambon swoich kościołów czyta je przez trzecią, 
czwartą, piątą ł szóstą niedzielę po Wielkanocy.

W ewangelii na trzecią niedzielę wiele razy brzm i' 
słowo „niedługo”, w starszym tłumaczeniu Pisma Świę
tego — maluczko! Jiuż niedługo, maluczko! — a nie 
będziecie mnie oglądać i znowu niedługo — malucz
ko, a ujrzycie mnie: bo idę do Ojca! Mówili tedy 
niektórzy z uczniów Jego mięidlzy sotoą: Cóż to ma 
znaczyć, co mówi do nas: Niedługo,-maluczko, a oglą

dać mnie nie będziecie, i  znowu niedługo, maluczko, 
a ujrzycie mnie! Sw. Augustyn, doktor Kościoła, 
przyjmuje, że powiedzenie Pana Jezusa możma ro
zumieć w dwojaki sposób:- Mówiąc: „Już niedługo, 
a nie • będziecie mnie oglądać” — Pan Jezus mógł 
myśleć: kiedy po śmierci zostanę złożony do grolbu, 
nie ujrzycie mnie, a stanie się to. już niedługo — 
bo jutro! Ale niedługo znowu mnie zobaczycie i wtedy 
smutek wasz w radość się zamieni — bo już dnia 
trzeciego zmartwychwstanę i  znowu mnie ujrzycie, 
chociaż po niedługim czasie odejdę od was, opuszczę 
ziemię i wrócę do Ojca, do nieba! To jeden sposób 
rozumienia słów Pana Jezusa.

A oto drugi: Niedługo — maluczko — ma znaczyć, 
że Pan Jezus już Wkrótce opuści ziemię i wstąpi do 
nieba, czyli już wkrótce apostołowie Go nie ujrzą. 
Ale niedługo — maluczko, a również apostołowie 
umrą i wejdą do nieba, gdzie .znowu zobaczą Jezusa 
i gdzie smutek ich w  radość się 2 am,ieni, a tej 
radości już- im wtedy nikt nie zabierze.

B. „Jiuż niedługo, a .nie- będziecie mnie oglądać, 
i znowu niedługo, a ujrzycie mnie: bo idę do Ojca” ! 
Jakkolwiek byśmy słowa te chcieli rozumieć-, jedna 
myśl w nich niewątpliwie wysuwa się na czoło: Czas 
szybko upływa! Huraganem pędzi naprzód! Jedne 
zdarzenia następują po drugich. Zmieniają się! 
A również życie człowieka jest krótkie! Lata od 
urodzenia człowieka do śmierci przepływają nilby wo
da wartkiego strumyka górskiego. O co więc idzie? 
Idzie o to, by w tym szybkim biegu naszego życia 
i dokonujących się zdarzeń zwracać baczną uwagę 
na sprawy nieprzemijające, na sprawy 'zasługujące 
na niebo! Bo maluczko — a życie nasze przeminie 
i zobaczymy się tiwarzą w twarz z Bogiem. Z po
mocą światła Bożego Rozważmy przeto temat: Troska
o sprawy, nieprzemijające.

I. W ostatnich dziesiątkach łait ogromnie szybko 
rozwija się nauka i postęp. Możemy też być^pewni 
.dalszego postępu. W miarę zaś rozwoju nauki, rośnie 
też wśród ludzi zrozumienie i umiłowanie higienicz
nego i dietetycznego życia. Wskutek poznawania praw  
przyrody i świadomego życia maleje śmiertelność 
wśród ludzi, umniejszają się choroiby, przedłuża się 
też okres życia. Widzimy to również u nas, jak 
w miarę poprawy warunków życia wskutek dosko
nałych osiągnięć nauki i dobrych wyników praktyki
— polepsza się nasza zdrowotność, a równocześnie
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Opóźniają się, przeciętnie biorąc, lata ifcfśśu życia 
ludzkiego. Jednak, choćby naiuka rozwijała się nawet 
wielkimi skokami naprzód, i choćby lata życia czło
wieka udało się jej przedłużyć do dwustu lat — 
nie uda się jej życia ziemskiego uwiecznić! Człowiek 
musi umrzeć! Prędzej czy później nadejidzie dzień, 
który będzie dla każdego z nas ostatnim dniem życia 
ziemskiego. Katolikom przypominają się tu  słowa Pana 
Jezusa: Maluczko! Już niedługo! — oraz św. Pawła 
„Postanowiono ludziom raz umrzeć”!

Czyż jednak ta. prawda ma człowieka napełniać 
pesymizmem, goryczą, melancholią? Nie, po stokroć 
nie! My zaś, katolicy, wierzymy; że po krótkim życiu 
ziemskim czeka nas życie wieczne. Bo dusza ludzka 
jest nieśmiertelna, a i ciało nasze zmartwychwstanie 

^  Dzień Ostateczny. Co nam  tedy wypada czynić? 
Musimy życie brać poważnie! Nie smętnie, tylko do
stojnie! Nie ponuro, nawet wesoło, radośnie, byle 
użytecznie!

Przecież bodaj na każdym kroku widzimy, jak giną 
i przem ijają siprawy ludzkie, sprawy nieistotne, któ
rym jednak zawsze jeszcze wielu katolików zbyt wiele 
poświęca uwagi i czasu. Maluczko! — a giną za
szczyty, kończą się grzeszne przyjemności, przemijają 
honory i majątki! Zwłaszcza majątki! Człowiek za 
bardzo dał się przywiązać do dóbr tego świata. Do 
ziemi, do domów, do mebli, do garderoby! Toć, jako 
katolicy, wiemy, że tu  na ziemi jesteśmy tylko wło
darzami, a nie właścicielami! Jakżeż piękną w tym 
przedmiocie opowieść powiedział Pan Jezus: „Pole 
pewnego bogacza obfity dało urodzą;. I , rozmyślał w 
duszy, mówiąc: Cóż uczynię, skoro nie mam gdzie 
zgromadzić plonów moich? I rzekł: Tak uczynię, zbu
rzę spichlerze moje, a pobuduję większe i tam  zgro
madzę wszystkie plony i dobra moje. I rzeknę duszy 
swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele 
lat: odpocznijże, jedz, pij, używaj. Ale Bóg rzekł 
doń: Szaleńcze, tej nocy zażądają duszy twej od cie
bie, a to, coś przygotował, czyjeż będzie?”

{Łuk. XII, 16—20).

Szybko upływa życie! Czas ucieka! Czyż' wobec tego, 
pozostawiając na uboczu pesymizm i wyrzucając za 
dziesiątą górę rozpacz i melancholię, nie powinniśmy 
życia naszego tak  rozwijać, aby je ubogacić sprawami 
i osiągnięciami nieprzemijającymi?

n .  Każdy człowiek może być wielki! Może zdobyć 
niebo, ale może też unieśmiertelnić się w dziejach 
ludzikich! W jaki sposób?

Jest w teologii katolickiej wśród wielu innych trak 
ta t pt. O zasłudze. Uczy on, że każdy nasz czyn, każda 
myśl, każda praca może mieć wobec Boga wartość za
sługującą, o ile spełniamy go będąc w łasce uświęca
jącej, z miłości ku Panu Bogu i z intencją pełnienia 
Jego świętej woli. Katolik sumiennie wypełniający 
obowiązki swego zawodu, stanu i przynależności na
rodowej — z miłości ku Panu Bogu — oczywiście bę
dąc równocześnie i możliwie stale bez grzechu — po 
krótszym czy dłuższym życiu ziemskim poprzez chwi
lową śmierć ciała przejdzie do nieba. A' więc, ogólnie 
biorąc, najważniejszą dla katolika stprawą inieprzejni- 
jającą, której nie wolno mu ani ma chwilę z oczu 
spuszczać — jest spraw a jego. całkowitego nastawienia 
sdę na Boga. Wszystko, co czyni, czynić winien z Boga, 
w Bogu i dlla Boga. Myśl te pięknie wyraża św. Paweł: 
„Czy tedy jecie, czy pijecie, czy . co innego--'czynicie, 
wszystko na chwalę Bożą czyńcie” (I Kor. X, 31).

Mówis2 pacierz rano i wieczorem mów go uważ
nie, całą duszą zatapiaj się w Bogu. Uczestniczysz w 
niedzielę lub święto we Mszy św. — łącz się świa
domie z modlitwami mszalnymi kapłana, wgłębiaj Się 
w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, której przecież Msza 
św. jest bezkrwawym uobecnieniem. Masz dzieci, 
troszcz s'ię o nie szczerze i zabiegaj około ich rze
telnego wychowania i wykształcenia. Pracujesz na roli, 
pracuj akuraitnie i gorliwie, pracujesz bowiem na zie
mi, która do -Boga należy, a owocami swymi służyć 
ma tobie i twoim bliźnim. Murujesz dom czy fabrykę, 
budujesz statek czy v samochód, wydobywasz węgiel 
czy pracujesz piórem, zamiatasz ulicę czy gotujesz 
obiad — czyń to wszystko z myślą o Boigu i Polsce, 
czyń jak najlepiej — bo w ten sposób budujesz sobie 
pomnik nieprzemijający, który różne i wietlorakie może 
nosić nazwy: uczciwość, sumienność, pracowitość, cno- 
tliwość. I choćby twej cnoty czasem ludzie' nie zau
ważyli, Bóg ją widzi i maluczko — wynagrodzi ją 
w niebie!

Widzisz potrzebującego, wspomóż go! Czasem zfou-' 
dujesz sobie nieprzemijający u Boga pomnik dobrym 
słowem, innym razem jałmużną czy własnym poświę
caniem lub umartwieniem! Udzielaj siebie innym: 
niech dobro, które w tobie jest, rozchodzi się wokoło 
i niech rodzi dobrS u bliźnich! Każdy twój czyn trwa, 
zapisany u Boga w księdze żywota! Nie przemija! Nie ' 
ginie! Zwłaszcza złotymi .głoskami notuje w niej anioł 
nasze prace dla bliźnich i dla Ojczyzny! Jeśli zaś kie
dy, to właśnie obecnie, kiedy wespół z naszymi w ła-| 
dzami odbudowujemy i budujemy nową Polskę, każdy • 
z nas może sobie budować woibec Boga nieprzemija-■; 
jące pomniki. Bo Bóg chce, aby w Polsce każdemu 
było dobrze. Aby nie było w niej więcej krzywdy, 
biedy, poddaństwa i wyzysku. Każdy więc, kto rze
telnie przykłada ręki swej i  swego mózgu do buidowa-, 
nia Polski dobra i szczęścia — pokazuje, że troszczy 
się o sprawy nieprzemijające. I słusznie postępuje. 
Albowiem chociaż on przeminie, bo umrzeć musi, cho
ciaż o jego nazwisku zapomną potomni, trwać będzie 
dzieło, do którego on ręki przyłożył, dzieło czynienia

( d. c. n a  str. 3 ).

Modlitwa poranna
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, 
który na niebios błękitów oddali 
zapalasz ranne, promieniste zorze, 
pieśń Cię serc naszych jako Władcę chwali 
i wznosi do Cię gorące błaganie:
Spójrz na nas, Boże, Ojcze nasz i  Panie!

Zachowaj w dniu tym  nas od wszelkiej skazy 
i nie odmawiaj fiam, swojej obrony, 
gdy grzech — ten wróg duszy — przez złudne obrazy 
zechce w nich zasiać swe zdradliwe plony.
Jesteśmy słabi, cnota nasza krucha, 
lecz Ty swą siłą opancerzysz ducha!
W  braterskie koło złączeni miłością 
chcemy ludzkości służyć z dobrej woli,
Ty nas ochraniaj przed wszelaką złością, 
daj sercom czystość, myślom lot sokoli — 
niech ,z dala od złych wpływów tego świata 
duch czynem zbożnym z anioły się brata!
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dobrze bliźnim, swoim współrodakom! I nie ważne 
jest ostatecznie to, żeby niektórzy z nas unieśmiertel
nili się w dziejach pod nazwiskiem swoim,/ważne jest 
to, byśmy umierając byli świadomi, że czyniliśmy do
brze na większą chwalę Bożą, a dla pożytku bliźnich 
naszych i Ojczyzny.

Tak więc nie zrażając się krótkością naszego życia, 
kimkolwiek jesteś, życie swoje tak rozwijaj, dbyś. 
przy końou swego życia na swoim koncie miał jak 
najwięcej spraw nieprzemijających! Wtedy będziesz 
umierać spokojnie, bo niedługo — maluczko, a rejestr 
swoich pozytywnych dokonań ż radością odczytasz w 
swojej księdze żywota w niebie.

C. Jest takie łacińskie przysłowie: Per aspsra ad 
astra, có po polsku znaczy: Pirzez trudy7dó gwiazd. 
I tak  jest iSitótńie. Zwłaszcza w budowie :dobra, czło
wiek często napotyka na przeszkody i rozliczne trud
ności!. Musi walczyć ze sobą i swoimi skłonnościami 
do złego, które jako skutki grzechu pierworodnego nas 
nękają — musii też niejednokrotnie borykać się ze złą

wolą lub niezrozumieniem u bliźnich, a czasem i u 
swoich przełożonych. Jednak, jeśli sami jesteśmy prze-, 
świadczeni o słuszności sprawy, starajmy się ją wy
konać, a nie zrażajmy się trudnościami! Dobro p rę 
dzej czy później zwycięży, prawda prędzej czy później, 
jak oliwa, wypłynie na wierzch. Są nieraz sprawy, 
które zrazu wydają się beznadziejne, a kiedy dó nich 
przystąpimy, jednak dajemy im radę. Talk już w życiu 
bywa, że niczego nie-zdobyw a się bez pracy, bez 
trudu, zwłaszcza dobra, cnoty. Ale tym większa radość 
wtedy, kiedy po pokonaniu trudów i cierpień, patrzy
my na dokonane dzieło. Obyśmy tedy uczciwie żyjąc 
i sumiennie pracując każjdy na swoim stanowisku 
chcieli i potrafili budować sobie jak najwięcej nie
przemijających pomników, a witedy naprawdę radość, 
jaka nas czeka w niebie, będzie też niewypowiedziana, 
wielka, nieprzemijająca i tej radości już nikt nam nie 
odbierze.

Konferencja z książki f,Ziarna Boże”, j:
która ukaże się wkrótce.

TADEUSZ APCZYŃSKI

TAJEMNICA K R Z Y Ż A
Europa dzisiejsza przekształca się iw nieopi

sany ogromny teren  m isyjny, w  którym  grupy, 
prawdziwych chrześcijan można by przyrównać 
do w ysp na m orzu luJb oaz na pustyni. Lecz 
nieustanna fala czasu wyspy te podm ywana oa
zom grozi pustynny piach gnany powiewem 
najróżnorodniejszych prądów epoki.

Weźmy tylko kraie Europy zachodniej: we 
Francji, w  Niemczech, Italii — statystyki są 
niepokojące, a fak ty  — tragicznie wymowne. 
F ron t chrześcijański załamuje się i co fa . ku 
nowym „pozycjom strategicznym ", k tóre nie za
wsze rokują przetrw anie. Nie ma powołań ka
płańskich. Sem inaria świecą .pustkami, nic nie 
lepiej dzieje się vw  Niemczech. W Italii m asy 
robotnicze są obojętne lub wrogie; w najlep
szym razie zabobon ruguje  religię.. Religię Za
chodu przygłusza- hałas nowoczesnej techniki.

Gorzej żę naw et wśród oficjalnych i p rak ty 
kujących chrześcijan wzrasta liczba statystycz
nych w iernych, którzy widzą 'w  religii przy
wilej i ren tę  i s ta ra ją  się ;izarobić“ bez wiel
kiego trudu  na niebo.

W yblakły całkowicie w  świadomości prze
ciętnych katolików bezwględne nakazy Ew an
gelii. Co dalej, oburzyliby się niektórzy kato
licy słysząc, że Bóg żąda od nich świętości (co 
nie znaczy, że m ają iść do klasztoru — klasycz
nie polskie nieporozumienie — doskonałość to 
monopol zakonników i zakonnic). Więc zamk
nąwszy dobrze do szuflady swoją m etrykę 
chrztu, siadają sobie wygodnie na statycznych 
fotelach, pozw alają^się naw et „uświęcać" (od 
czegóż księża?) i w padają w  błogą ,,katolicką" 
drzem kę, gdy wokół biją dzwony na alarm , gdy 
wokół płonie "świat.

M iejmy raz odwagę spojrzeć praw dzie w  oczy, 
choć to dużo kosztuje. Praw da zawsze wyzwala,

lecz za cenę wysoką i dlatego jest tak  często 
niewygodna! W tym  wypadku przem yślm y na
sze stanowisko i zrew idujm y pewne u tarte  po
glądy i pojęcia. Domagajmy się odpowiedzi na 

. py tan ie : jakie powinno być stanowisko chrześci
jan  wobec świata?

Istnieją dwie możliwości jaskraw o sprzeczne: 
izolacji lub współżycia.

Chrześcijanizm może się odciąć od doczesnego 
świata, w  k tórym  upatru je  niebezpieczeństwo 
dla własnej duszy, albo może w eń Wstąpić jak  
apostołowie w  pogańską Romę. Pierwsze stano
wisko jest niewątpliw ie bezpieczniejsze w  in
dyw idualnych wypadkach, a  naw et czasem 
i wskazane, bo nie może igrać z ziemskim og
niem  ten, w  k tórym  nie płonie ogień BożyrA le 
drugie stanowisko wypływa z Ewangelii, która 
zakłada ogień Boży jako znak rozpoznawczy 
swoich wyznawców. Po uczcie w  W ieczerniku 
mniej było chrześcijan na świecie niż dziś, ale 
oni jednak poszli na podbój wielkiego imperium 
rzymskiego dla Krzyża Chrystusowego.

Stanowisko chrześcijan wobec świata, który 
nie zna krzyża, zależy w  dużym stopniu od ich 
pojmowania Opatrzności Bożej w  świecie. Tu 
znowu można wyróżnić dwa aspekty tego poj
mowania: ■ aspekt optym istyczny i pesymi
styczny.

Na pierwszy rzu t oka w ydaie się zawsze 
prawdziwszy aspekt pesymistyczny m ający uza
sadnienie w  ciągłej pozornej przegranej Boga. 
Zło w ydaje1 się mocniejsze i trium fuje. Kąkol 
tłum i pszenicę i panoszy się bezkarnie. Czyżby 
Bóg był bezsilny? Bóg nie poradzi, a cóż my 
biedni poradzimy?. Czyż nie' lepiej zrezygnować 
z nierównej w alki i zamknąć się w  sobie i od
ciąć od świata?
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. Drugie stanowisko — „ewangeliczne" — to 
optym istyczne wyraźnie. Chrześcijanin wie, 
czyim jest uczniem, studiował ekonomię Bożą, 
n ie dziwi się, że zło święci błyskawiczne i zni
kome trium fy. To jest strategia Boża —* nie 
hufce anielskie bieżące z odsieczą spraw iedliw e
m u są głównym atutem , ale  krzyż.

My wiemy, że u  początku nowego przym ierza 
Bóg w ybrał sobie osobliwy tron: „Bóg króluje 
z wysokości krzyża" — śpiewa Kościół. W Jego 
największej pozornie klęsce największe odniósł 
zwycięstwo. W ielkopiątkowa szubienica stała się 
zadatkiem  zm artw ychw stania, śmierć zwycięży
ła  śm ierć: „gdzie jest, śmierci, oścień tw ój" — 
„Pożarta jest śmierć w  zwycięstwie". A zarazem 
wiem y to z testam entu  Chrystusa: „Nie jest 
uczeń nad m istrza : Jeśli m nie prześladowali 
i was prześladować będą". A więc krzyż: jest 
naszym  program em  i byłoby bardzo smutno, 
gdyby go zabrakło, bo- nie byłolby na naszych 
ludzkich poczynaniach pieczęci Bożej. Zwycię
stw o nasze tylko „przez krzyż" i nie inaczej 
i dlatego każda nasza Męska jest dla nas zadat
kiem  zwycięstwa. Oczywiście dla ludzi obojęt
nych są to spraw y nie do pojęcia gdyż są 
sprzeczne z poglądami, k tórym  hołduje świat. 
Tajem nicy krzyża n ie  pojm ie nikt, k to  by  nie 
posiadł''choć odrobinę „umiejętności świętych". 
Trudny to  przedm iot i nie objęty żadnym  uni
w ersyteckim  programem. Monopol jego zawaro- 
wał sobie Arcym istrz Duch, a  podręcznikiem są
— kolana. Więc wzrok nasz musi podążać za 
Bogiem, bo człowiek jest zbyt krótkowidzem. 
Musimy zrozumieć, że w oczach Bożych nie ma 
klęsk, a  każda pozorna klęska może się stać 
odskocznią zwycięstwa, co więcej — jest jego 
zadatk iem ., Bez W ielkiego P iątku  nie m a W iel
kiej Nocy, bez Golgoty nie ma Zm artw ychw sta
nia !

M usimy jednym  słowem przyjąć „niezgłębio
ną tajem nicę krzyża", k tóra nie od dziś jest 
zgorszeniem i kam ieniem  obrazy dla wielu.

„Jeśliś jest Bogiem, zstąp z krzyża". Ale 
C hrystus z krzyża nie zstąpił i rozczarował 
„wczorajszych wyznawców" spodziewających 
się odsieczy anielskiej. I to  m usim y pam iętać: 
Chrystus z krzyża nie zstąpił, i um arł śmiercią 
skazańca, w  opuszczeniu od nieba i ziemi...

Czym zaś jest Kościół jak  nie Chrystusem  
przygwożdżonym do krzyża czasu i przestrzeni, 
jak  nie „Chrystusem  całym ", przedłużającym  
życie swoje, swoją śmierć, leez i zm artw ych
wstanie? S trategia Boża na Golgocie wczoraj 
i ta  sam a strategia na Golgocie i dzisiaj. -i

Klęski są w  naszym  program ie nieuniknione, 
a  raczej konieczne. Nie usprawiedliw ia to  je
dnak winy zaniedbań i zdrad. Zło na świecie 
w  dużym stopniu idzie na nasze konto, ludzkie 
konto. N ikt z nas nie um y je  po  piłatowemu rąk 
„Jam  nie winien". Istnieje tajemnica solidar
ności zła i grzech bardziej indywidualny ma 
echa kosmiczne, narusza harm onię wszechświa
ta. Wobec zła, k tó re  • się panoszy, jesteśmy 
współwinni.

AJLezło nie ma nigdy ostatniego słowa. Nawet 
grzech służy często dobru. Kom entarz słów św.

Pawła: „Tym, co Boga miłują, wszystko na do
bre wychodzi" — św. A ugustyn dodaje —■ na
w et grzechy. Nie ma zbrodni tak  szkarłatnej, 
k tó ra  by nie mogła się stać szczęśliwą winą 
i zryw em  Ku Górze Błogosławieństw... Czyż 
to nie gorszący paradoks? Rękawica rzucona na
szej wierze i nadziei. Gdy patrzym y na zbrod
nie, zawiści, kłamstwa, podłości i zdrady, czy 
możemy myśleć, że one też służą sprawie. Bożej. 
Jakżeż może nam  się pomieścić w  • głowie, że 
na takiej ohydnej glebie mogą się rozwijać 
kw iaty świętości i że nieraz ogrom upadku jest 
argum entem  nawrócenia?

A jednak tak właśnie jest. Takie są drogi ta
jemniczej .Opatrzności, których n ik t do głębi 
nie pozna.

Nie zgłębiajm y jej rozumem, tajem nic się nie 
zgłębia, lecz przed nimi klęka. Pod krzyżem, 
na którym  konał Chrystus, tylko M atka w ierzy
ła, że P iła t i Kaifasz, że Herod i siepacze są 
narzędziam i w  ręku Boga, służą zamysłom 
Bożym. Dla innych 'krzyż był ty lko klę
ską, zgorszeniem i srom otną szubienicą. Nie 
trudno nam  ocenić owoce krzyża w  perspekty
wie czasu. Ale zbyt często zapom inam y,”że mę
ka Chrystusowa trw a w  Kościele dopełniającym  
wciąż i wciąż, poprzez wieki, na okręgu ziemi, 
czego jej przed dwoma tysiącam i lat „nie. dosta
ło",  ̂ jak  powiada św. Paweł-: dlatego właśnie, że 
Kościół to Chrystus cały, powtórzyć się w  nim 
muszą wszystkie tajem nice życia Chrystusowe
go, męki i śmierci.

„Konanie ogrójcowe trw a do skończenia wie
ków "' (Pascal)., Jakżeż to możliwe? Chrystus 
ciałem swym jest wciąż na ziemi. Żyje, cierpi 
i kona w  swoich żywych członkach. Każdy 
chrześcijanin cierpiąc, jest uczestnikiem krzyża 
Chrystusowego. Czyż odgadujem y tu  dokładnie 
wartość cierpienia w świadomości — cena 
k rz y ż a ! .

Święty więc to ten, k tóry jak  skąpiec ubie
gać się będzie o cierpienie, jak o „skarb zako
pany w  ziemi". -

Czemuż po takiej ilustracji wartości cierpie
nia widok jego- tak zniechęca i przytłacza nas
— nas nie „ludzi obcych, arie z domowników 
w iary", katolików praktykujących i to gorli- ' 
wych. A jednak bez zawrotu głowy często nie 
potrafim y spojrzeć w  czarną czeluść? Najpierw, 
że zło, cierpienie jest tajem nicą, k tórej rąbek 
zaledwie odsłania nasza wiara. Zniechęcenie za
czyna się automatycznie, gdy pragniem y zro
zumieć sens tego oto określonego cierpienia — 
Bóg nie uznał za stosowne wtajem niczyć nas 
w. swoje Boże zamiary. Jeśli zło (nasze) na do- . 
bro (swoje) obraca, jeśli wodę skażoną naszą 
słabą wolą, On potrafi na wino błogosławionej 
radości zamienić tak  jak  w  Kanie Galilejskiej, 
nie znaczy to  bynajm niej, że stosuje do. po
szczególnych faktów tąż samą recep tę ; Jest 
wciąż oryginalny i nigdy się nie powtarza i na 
próbę wystawia naszą w iarę i nadzieję. Gdzie 
byłalby zasługa-, gdyby nie było próby?

Jednym  głównym powodem zgorszenia, jakie 
wyw ołuje w  nas doraźne zło, jest fakt, że ży



jem y w  czasie i jesteśm y urzeczeni tym  odcin
kiem czasu, który  odmierza nasze bytowanie 
ziemskie. Wobec krzyża aktualnego stajem y 
tak, jak  apostołowie wobec krzyża Chrystuso
wego: ze zwątpieniem  w e Wszechmoc Bożą 
albo z heroiczną w iarą świętych (i apostołów 
po W ieczerniku): „Choćbyś mnie zataił, ufać 
będę“ ! Nigdy z ludzką świadomością, z rados
nym  przekonaniem, że. krzyż ten ma swój sens. 
Gdybyśmy ten sens widzieli, to  może i krzyża 
by nie było. W szak to co jest w  nim  najniższe, 
to jego pozorny absurd. Jakżeż to można po
jąc, że ten, k tó ry  woła: Lam ma Sebatthani — 
„Boże, Boże, czemuś mnie opuścił'1! w  tej właś
nie chiwili odkupuje świat? Jakżeż uwierzyć, 
że skat może być dobrodziejem ofiary i niebies
kim  dostawcą męczeńskich -palm? I że szatan 
jest „jak niewolnik nawadniający pustkowie" 
łzami i krwią? Zaślepieni widzialnością nie ro
zumiemy perspektyw y Bożej, która ogarnia 
wieki. Widzimy fragm enty historii, nigdy ca
łości, k tóra tłum aczy fragm enty. Gdybyśmy sta 
nęli wobec naszej epoki w takiej odległości jak 
do epoki Nerona, inaczej byśmy ją sądzili. Sta
jem y blisko i za blisko, dlatego w takiej per
spektyw ie epoka dziesiejsza jest jak  obraz, na 
którym  z bliska widzimy mnóstwo różnokoloro
wych plamek, dopiero z pewnej odległości mo
żemy orzec, co one przedstawiają. Zależnie od 
perspektyw y naw et arcydzieło może się wydać 
chaosem.

Chrześcijański optymizm, nie om ija tajem ni
cy krzyża,-lecz przeciwnie na niej buduje.

W W ielkim P iątku widzi argum ent zm art
wychwstania. Inaczej mówiąc: nie jest on zja
wiskiem „naturalnym " wypływającym  z pobu
dek naturalnych, ale jest owocem nadprzyro
dzonym, w yrasta z w iary i nadziei. Tego 
optymizm u nie można nauczyć ani w ytłum a
czyć, przerasta wszystkie racje naturalnego op
tymizmu, a naw et stoi z nim. w  sprzeczności 
pozornej.

I tu  tłum aczy się wprost szaleńczy i niedo
rzeczny stosunek świętych do cierpień i równo
waga i chęć przyjm owania cierpienia. To, co 
miażdży ludzi nieuskrzydlonych wiarą, na pla
nie „umiejętności świętych", k tó rą  liturgia s ła 
wi z takim  zachwytem, jaw i się skarbem  bez
cennym. „O dobry krzyżu!" wołają za apostołem 
Andrzejem. Widzą w krzyżu w eryfikację w y
roków Bożych. Całą ich ambicją, aby naślado
wać Chrystusa; a Chrystus jakże zwyciężył, je 
żeli nie „przez krzyż"?

Chrześcijański optymizm nie ma nic wspól
nego z tanim  optymizmem Russa. Widzi zło 
w całej jego grozie, iwie, co kosztuje grzech: 
wszak jest bogotaójstwem! Chrześcijański opty
mizm nie zatrzym uje się na grzechu, bo grzech 
został przezwyciężony, cena Odkupienia prze
rasta  ogrom win, nad krew  szkarłatnych; co 
w ięcej: w łaśnie grzech „takiego zjednał nam 
Odkupiciela".

Toteż w  W ielką Sobotę unosi się śpiew litu r
giczny nad grobem Chrystusowym  „Błogosła
wione wino!" „Wesel się" jest wspaniałym  
hym nem  trium falnym , jaki w ypłynął z ust czło
wieka. Zrodził się tylko na wyżynach najw ięk

szej w iary, k tóra z Bożej wysokości ogarnia 
całokształt ludzkich spraw, czeluście grzechu i 
zryw y ducha, tłumaczące się nawzajem. „Wesel 
się" — to  pieśń krzyża przezwyciężonego 
w  świtających zorzach „Trzeciego Dnia". To 
argum ent nadziei „nad śmierć m ocnej", gdyż 
oparty  na tym  właśnie, co zda się jej przeczy: 
na śmiałości. To katechizm  chrześcijańskiego 
optymizmu.

Czyż każdy grzech w  życiu człowieka nie 
może się stać „szczęśliwą' w iną". Czy zło nie 
jest po to by służyć? Czy Bóg nie ma zawsze 
ostatniego „wielkanocnego słowa", choćby go 
nawet w piątek do krzyża przybito? Czyż sie
pacze nie są narzędziami w  rękach Boga? Czy 
nie m ają racji święci w itając w cierpieniu Bra
mę Trium falną?

Dowiódł Bóg, że nie zna klęsk i naw et tym  
zwycięża, co w ydaje s ię . klęską. A jeśli „Bóg 
z nami, to kto. przeciw nam!"
. Chrześcijański optymizm jest w iarą ale nie
łatwą, ta k  jak  niełatw a jest wiara, domagająca 
się od człowieka ludzkiego punktu  widzenia na 
w ejrzenie Boże.. Ale co wielkie, nigdy łatwe 
nie bywa. Chrześcijański optymizm nie neguje 
racji, jakie, przeciw niem u w ytacza pesymizm, 
lecz widzi je inaczej, w  perspektyw ie Bożej. 
Podczas trudnej podróży w górę, drogę prze
ciął nam  potok utrudniając przejście. Ale kiedy 
go przebrniem y i spojrzym y z góry, widzimy, 
jak  ów potok rwący porusza tu rb iny  fabryk 
i służy ludziom. Ten przykład ilustru je  dystans, 
który dzieli ocenę zjawisk i faktów „od dołu" 
i „od góry" w perspektywie własnego egoistycz
nego punktu  widzenia i w m isternym  zazębie
niu o całość tłumaczącą ich rację bytu. Ale wia
domo każda wspinaczka jest uciążliwa, kosztuje.

W iara jest łaską „darmo daną", a  więc nic 
z nas, musimy i możemy przygotować jej m iejs
ce, choćby wyrzucając precz to, co jej przeszka
dza, jak sądy zbyt pochopne przerastające nas
o całą wysokość Bożą.

Zaznaczyłem na wstępie, że chrześcijanin mo
że zająć wobec „świata bez Boga" dwojaką po- ' 
stawę: współżycie lub odosobnienie i że postawa 
ta zależy od jego stosunku do Opatrzności w 
dziejach: optymistycznego lub pesymistycznego.

W dalszym c iąg u . starałem  się wykazać, że 
pesymizm nie mieści się w  orbicie chrześcijań
skiego stosunku do rzeczywistości. Że jest on 
objawem krótkowzroczności religijnej, anemii 
ducha w iary. Wreszcie uwypukliłem , że. chrześ
cijański optymizm nie da się utożsamić z op
tymizmem w potocznym tego słowa znaczeniu. 
Odznacza się on wy raźną postawą nie chowa
jącą jak  struś głowy w piasek, ale śmiało patrzy 
w  oczy cierpieniu, nawet śmierci, n ie chce obejść 
cierpienia, ale wyzyskać. Jest więc na wskroś 
realistyczny, gdyż bierze, co jest bezsporne, jak 
łzy świata i zamiast ścigać ułudy, w łaśnie to, 
■co jest, przerabia na wartości wiekuiste.

Jest chrześcijański a więc przesiąknięty du
chem Chrystusowym, który  zgłębia ta jem n ice . 
Boże, o jakich mądrości ludzkiej wcale się nie 
śni. Wie, a nie tylko wierzy, że „raz na zawsze" 
przemógł grzech i .śmierć!
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Małoduszność, trw ożna defensywa, egoistycz
na izolacja — są m u nie znane. Jest pełen dy
namizmu. Nie boi się świata, gdyż wie, że obok 
kąkolu jest pszenica, k tórą trzeba zebrać „do 
gumien bożych." Nie boi się naw et szatana, choć 
wie znacznie lepiej niż pesym izm , Schopenha
uera czym jest szatan: nie zło irracjonalne, ale 
Zły Duch, zakrzepły i bezsilny w  nienawiści, ile
kroć człowiek siły swoje z Bożymi sprzymierzy. 
Czyż nie większy jego triu m f — śm ie rć 'sp ra 
wiedliwego, nie sta ł się dlań definityw ną klę
ską? Cóż zaś gorszego może grozić Kościołowi niż 
powtórzenie tajem nicy w ielkopiątkow ej- Wszak 
jego racją by tu  i jego zadaniem jest powtarzać, 
przedłużać, unaoczniać Chrystusa! A więc to, co 
najgorsze, może być dla niego właśnie tym  co 
najlepsze, i wrogowie jego, to gleba, na któ
rej w yrastają święci. Nie prześladowania 
są nieszczęściem dla Kościła, ale byłoby 
nieszczęściem, gdyby ustały  prześladowania, 
znaczyłoby to, że Bóg odjął m u swoją 
pieczęć uw ierzytelniającą — Krzyż.

Chrześcijański optymizm z całym spokojem, 
choć nie bez bólu, rejestru je  klęski i porażki, 
nie po to, by nad nimi lamentować, lecz aby 
je  przemienić w  źródło w iary  i nadziei. Europa 
zamienia się na teren  m isyjny. Znak to, że trze
ba m isjonarzy. To apel bezpośredni do Piotra 
i Pawła, do Jana, Jakuba. To ktoś, k to woła ich 
po im ieniu: „Odtąd ludzi łowić będziesz"... Dwu
nastu zaczęło w  nieco gorszych warunkach. 
A może by tak  ich eksperym ent powtórzyć. 
Ruszyć na podbój dusz dla krzyża. Jakością 
okupić ilość. Boć przecież jeden święty, to wię
cej niż dwanaście tysięcy funkcjonariuszy pa
rafialnych. To' dynamit. A kto wie, czy dziś 
w łaśnie Bóg nie wypełnia swoich deficytów 
ilościowych rubryką jakości. Czy przedsiębior
stwa, w  których fabrykują świętych, nie p ra
cują pełną parą? Czy nie gotuje się od krańca 
do krańca ziemi ogromna ofensywa Boża jak 
dwa tysiące lat temu, zaraz po W ieczerniku? 
Nie nasza to rzecz zgłębiać myśli Boże, ale nie 
można im się oprzeć albo zagłuszyć w sobie. 
Naszą rzeczą: jest współdziałać z Opatrznością 
w dziejach, nie zaś przeciw niej. Któż z nas 
zaręczy, że „świat bez Boga" nie .jest prowokacją 
pod naszym  adresem? Czy on do nas nie. krzy
czy  głosem potężnym : „chcemy poznać prawdę
— Boga!" A m yo ia  swych wygodnych fotelach 
nie możemy się przebudzić, trzym am y monopol 
Boga w  swojej ręce nie użyczając go nikomu. 
Czy to nie czas nowego Gbjawnienia? Klimat,

w k tórym  żyjemy, sprzyja niew ątpliw ie trud 
nym  startom  na „przygodę świętości". Dość nie
raz zamknąć wszystkie ludzkie wyloty, by na
gle się nam  przypomniało, że istnieje -również 
zapomniana droga w  górę i że stać nas na nią, 
gdyż w  Bożym wianie dostaliśmy skrzydła (mo
że od la t wiszące na kołku jak  niepotrzebny 
grat,...) Świat bez. Boga po to jest, ąbyśmy Boga 
m u dali, nie ty le słowami, ale  faktem  naszej 
obecności Bogiem brzem iennej. Można dawać 
tylko z nadm iaru. Z pustego nikt nie naleje. 
Także w  sferze ducha byw ają fałszywe m onety 
w  obiegu, ale próbę dziejów przetrw a tylko to, 
co autentyczne. Na m iarę naszych czasów jest 
tylko chrześcijaństwo integralne, bez kompro
misów i odchyleń, gdyż tylko takie chrześcijań
stw o stać na heroiczną miłość dla wszystkich 
ludzi bez w yjątku, choćby to byli wrogowie 
i prześladowcy. Boga daje tylko miłość.

Na to, żeby świat Boga odnalazł, - nieśmy go 
jak żywą m onstrancję do naszych rodzin.

Ale „Bóg jest miłością" i dajem y Go o tyle,
0 ile słowa nasze, czyny m ają korzenie miłości. 
Miłością apostołowie łowili.Z ust zaciętych wro
gów wychodziła prawdziwa definicja chrześci
jan w pierwszych wiekach: „patrzcie, jak  oni 
się nawzajem  m iłują!" Tu nasza siła i źródło 
ekspansji. Nienawiść jest naturalna, sam orzutna
1 łatwa, ale prawdziwym  m ęstwem  jest kochać 
wroga i m u przebaczyć. Do tego trzeba coś w ię
cej niż siły przyrodzonej—trzeba łaski i żywego 
przykładu Chrystusa w’Kościele, k tóry  modli się 
za prześladowców, nie wyłącza ich z Odkupie
nia: owszem za ńich um iera. Optymizm chrze
ścijański jest dzieckiem nadziei i w iary, a le  
przede wszystkim  w yrasta z miłości, k tóra nie 
zna klęsk. Toteż każdy chrześcijanin to  opty
m ista: na płonących zgliszczach w ypatruje ju 
trzejszych żniw. Stosuje bez przerw y i ze świę
tym  uporem  Wypróbowaną receptę Jana od 
krzyża: „Tam gdzie nie ma miłości, zasiej m i
łość, a w  dzień plonu zbierzesz miłość"!

Sieją więc szczodrą dłonią, nie bacząc, gdzie 
ziarno padnie, gdyż każde spotkanie, każda roz
mowa, każde zdarzenie jes t dla nich prowokacją 
Pana żniwa, który posłał ich po to, by sieli. 
Religia chrześcijańska jest religią radości. Dla 
tego, który  odgadnął sens życia na ziemi, wznie
siony krzyż na Golgocie n ie grozi złowieszczym 
cieniem m ajestatu śmierci, ale spływa promie
niami złotymi tajem niczych łask, o których 
przyroda nie ma „żadnego wyobrażenia".

„NASZE POSŁANNICTWO"
winno się znaleźć w  każdym domu polskiego katolika.
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Święty Marek Ewangelista
Ewangelia Marka łączy się ściśle z początkami 

chrześcijaństwa w Rzymie. O chrześcijaństwie w Rzy- 
m ieH ieW iele wiadomo, chyba tyle tylko, że nowa 
religia przyjęła się tam i rozwijała głównie na Zaty- 
brzu, przy Porta Capena. Była to dzielnica najuboższa, 
ale ogromnie ruchliwa. Chrystianizm rozszerza się w 
Rzymie w latach 40-tych, za pm ow ania cesarza Kąli- 
guli, być może, że Kautzki md rację, gdy twierdzi, że 
chrystianizm rozszerzył się przez wędrowców, nie jest 
to jednak całkiem pewne. W  Rzymie, jak w każdym  
mieście objętym diasporą, istniały synagogi żydowskie 
i zdaje się, że chrystianizm przyszedł tam poprzez te 
właśnie synagogi. Po upływie pewnego czasu element 
żydowski maleje — zjawisko decydujące, jeże li chodzi
0 rozwój chrześcijaństwa — tak, że w 60_r.̂  zasadnicza 
część gmin chrześcijańskich rekrutowała się już nie 
z Żydów, ale z pogan. O liczebności gminy chrześci
jańskiej świadczy wzmianka Tacyta w Annałach, do
tycząca wielkiej liczby chrześcijan zamordowanych 
za Nerona.

I. OSOBA EW ANGELISTY

Wiemy na pewno, że tradycja w imionach Jana Mar
ka (Dz. Ap. 12, 25) upatruje osobę ewangelisty Marka. 
Był synem Marii, która posiadała dom, a w domu tym  
mieścił się wieczernik. Marek był prawdopodobnie 
owym człowiekiem, który szedł za Chrystusem po 
schwytaniu go w Getsemani. On również był towa
rzyszem św. Pawła w 1-szej podróży m isyjnej na 
Cypr oraz do Azji, był siostrzeńcem Barnaby. 
Z Cypru powraca do Jerozolimy, co staje się przyczyną 
sprzeczki między Pawłem a Barnabą. W  Rzymie spo
tykam y go u boku św. Pawła. Tradycja twierdzi, że 
był pierwszym biskupem Aleksandrii i tam  poniósł 
śmierć męczeńską. Istnieje nieuzasadniona opinia, 
jakoby Marek był jednym  z 72-u uczniów Chrystusa.

II. DZIEŁO 'ŚW. MARKA.

Marek jest autorem 11-giej Ewangelii. Mamy na to 
dowody zewnętrzne i  wewnętrzne. I tak świadectwa 
historyczne Ojców Kościoła popierają Marka. Marek, 
jako tłumacz Piotra, spisał wszystko to, co słyszał od 
Apostoła. Piotr nie zakazał mu pisania, powagą swoją 
raczej zaaprobował jego dzieło. Sw. Justyn znał 
tę Ewangelię pod nazwą „apomnemoneumata Petron”. 
Mówi, że w księdze, posiadającej powyższą nazwę, 
dwaj synowie Zebedeusza sęj nazwani Boenerges, na
zwa ta zaś znajduje się u Marka 3,17. Sw. Ireneusz 
mówi, ż e  sekta Dokatów przekłada Ewangelię Marka 
nad inne. Zaznacza, że znał Ewangelię Marka i cy
tuje z  niej ten sam ’ początek, jaki dzisiaj mamy 
iv Ewangelii.

Ponieważ Marek był niewątpliwie uczniem, tłuma
czem i towarzyszem św. Piotra, podczas gdy ten podró
żował po krajach Imperium Romanum, stąd chrześci
janie rzymscy proszą Marka o spisanie nauki Chry
stusa na podstawie kazań Piotrowych.

Marek zadość uczynił tej prośbie, a Piotr mu tego 
nie zganił, czego dowodzi cenne świadectwo św. Pa- 
piasza, św. Ireneusza, Klemensa Aleksandryjskiego
1 Oryginesa.

Jest rzeczą zbyteczną podawać cytaty z czasów póź
niejszych. Jeżeli Ojcowie, którzy niemal stykali się 
z Apostołami, uznają Ewangelię drugą za' pracę Marka 
napisaną pod natchnieniem Ducha świętego — to m u
simy ją za taką przyjąć, a wszelkie kroki przeciwne 
nazwać raczej mędrkowaniem niż nauką.

Jeżeli jest prawdą historycznie pewną, że Marek 
był towarzyszem św.'Piotra, to prawdą jest również, 
że ewangelia jego nosi na sobie charakter wybitnie  
Piotrowy. Jest w  niej szeroko omówiony stosunek św. 
Piotra do Chrystusa i przeciuonie. Piotr' w wielu m iej
scach występuje w  imieniu pozostałych Apostołów. 
Piotr z Janem i Jakubem należą do grona uprzywi
lejowanych Apostołów, jednak przy tym  wszystkim  
Piotr nie dąży do idealizacji swojej osoby, przeciwnie, 
raczej milczy o sobie lub mówi o swoim upadku i ża
lu. Ciekawą jest rzeczą, że nie ma w ewangelii św. 
Marka perykopy o rzekomym prymacie św. Piotra. 
Widocznie sam Piotr apostoł rpial inne zdanie o epi
zodzie opowiedzianym przez ewengelistę Mateusza (16, 
13—20) aniżeli ci, którzy z biegiem wieków zasiedli 
na wyimaginowanej przez siebie „Stolicy Piotrowej”. 
Wprost nie podobna, aby Piotr nigdy i nigdzie o tym  
nie wspominał w swym  nauczaniu, lub, by św. Marek 
nie przywiązywał do czołowej wśród apostołów roli 
św. Piotra większej wagi, Jeżeli mówi o różnych dro
biazgach, tego też nie byłby przemilczał, zwłaszcza, 
ze dla Rzymian była to sprawa przecież nieobojętna. 
Z ewangelii św. Marka nie wynika nawet, czy Piotr 
był w Rzymie czy nie.

Ewangelia św .. Marka jest najkrótszą z 4-ch Ewan
gelii i prawie cala się mieści w d,wu pozostałych 
ewangeliach synoptycznych. Ewangelia rozpoczyna się 
opisem  -chrztu Janowego, a kończy wzmianką o W nie
bowstąpieniu. W opisie działalności publicznej Chry
stusa najwięcej autor zwraca uwagi na te cuda, które 
zdolne są wykazać bóstwo Chrystusa i które niejako 
sugerują, że Chystus był Bogiem, skoro działał takie 
rzeczy. Z nauki Chrystusa wybiera Marek tylko te, 
które wolne scj od momentów polemicznych, które 
normują życie moralne w znaczeniu ogólnym. O ile 
Ewangelia Mateusza opiera się na Starym Testamencie, 
to Ewangelia Marka jest zbudowana na zupełnie in
nej płaszczyźnie. Ewangelista opiera się na podstawach 
ogólniejszych i tym  samym dostępniejszych dla świata 
pogańskiego, bardziej działających na umysłowość po
gańską. Specjalnie uwypukla autor momenty, które 
mają charakter uniwersalistyczny. Język, jakim  się po
sługuje, odznacza się wielką prostotą, a wyrażenia nie 
są wyszukane.

Markowi, podobnie jak Mateuszowi, chodzi ó udo
wodnienie Bóstwa Chystusa; dlatego już na początku 
kreśli Marek swój program. „P o c z ą t e k  E w a n 
g e l i i  J e z u s a  C h r y s t u s a  S y n a  B o ż e g o ”.

Ewangelia Marka ma swój odrębny rodzaj literacki. 
Nawet racjonaliści przyjmują, że Marek nie posługuje 
się żadnymi dokumentami pisanymi, jest to po prostu 
opowiadanie. Żaden z charakterystycznych apostolskie
mu nauczaniu czynników dogmatyczno-historycznych 
czy tym  bardziej moralnych nie stanowi tu  myśli prze
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wodniej. Ewangelista streszcza, jak umie, nauką św. 
Piotra, głoszona,, na terenie Azji.

Ewangelia powstała w Rzymie, na co wskazuje uży
wanie przez ewangelistę wyrażeń charakterystycznych 
na terenie Rzymu, których autor wcale nie wyjaśnia, 
podczas kiedy objaśnia wszystko to, co ma zioiązek 
ze Wschodem. Kiedy np. mówi o Jordanie — objaś
nia, że jest to rzeka.

Opinie uczonych są na ogół zgodne w tym , że ewan
gelia Marka powstała w latach 43—63. Najbardziej 
prawdopodobnym wydaje się świadectwo św. Kle
mensa, który ustala okres powstania ewangelii Mar
ka na rok 58—60. Wiadomo, że już przed 63 rokiem,

w którym  na pewno ukazała się ewangelia św. Łuka
sza, dzieło Marka jest znane, bo Łukasz korzysta 
z niego.

Kościół katolicki poświęca pamięci Ewangelisty 
dzień 25. kwietnia i chociaż okoliczności jego zgonu 
nie są historycznie znane — są tylko różne legendy — 
to jednak czcimy św. Marka jako męczennika. Jeden 
motyw powtarza się we wszystkich żywotach św. 
Marka, ten mianowicie, że zginał śmiercią męczeńską, 
stąd płynie prawdopodobieństwo tego faktu. Czy re
likwie, których posiadaniem szczyci się Wenecja, są 
prawdziwe — to zagadnienie zgoła inne, nie wchodzą
ce do naszego tematu.

j '  .  w * *  i j . ; .

Papirusoujy List Sarapiona do Sarap/ady, noszący datę 23 Soteris roku 3. cesarza Kaliguli, czyli 17 czerwca
39 r. po Chr. Jest to zatem pismo współczesne oryginałowi Ewangelii śiu. Marka. Możemy przypuszczać,

że oryginał eujangelii myglądał podobnie.

S Z C Z E C I
Było już po 9-tej, gdy się znala

złem przy ul. Piotra i Pawła. W stą
piłem do kościoła. Był czysty, świe
ży, jakby na wielką uroczystość 
przygotowany. Ks. dziekan Kierz- 
kowsk.i ucieszony przywitał mnie 
miłe, bo już się martwił, że pociąg 
z Warszawy już dawno przyszedł, 
a minie nie było.

Dzień szybko przemknął. Wieczo
rem nabożeństwo. Dzięki wspaniałej 
akustyce tego najstarszego w Szcze
cinie gotyckiego kościoła mówi się 
dobrze z ambony, z której przema
wiali przed laty wielcy teolodzy 
ewangeliccy.
Msza św. o 9-tej rano, wieczorem 
gorzkie żale i znowu nauka. Nastrój 
był przyjemny, stanowiliśmy wszy- 
cy zebrani w kościele jakąś ducho
wą jedność.

Przyszedł proboszcz ewangelicki 
ks. Mejer, by narodowca z Warsza
wy posłuchać, 'który mówi zbyt- po 
katolicku i tekstów biblijnych za 
mało przytacza. Witał się ze mną 
i był bardzo- serdeczny.

Niedziela była słoneczna, uroczy
sta i piękna. Liczna gromada wier
nych uklękła przed ołtarzem do sa
kram entu pokuty, -mówiłem o Marii

z Magdali, jej oczyszczeniu ducho
wym, jej wierze i miłości dla Pana, 
która aż za grób sięgała.

Największym cudem we współ
czesnym świecie — to powstanie z 
grzechu, to powrót człowieka do 
Boga,, to pozostanie pod krzyżem 
Chrystusa wśród gwaru i zgiełku 
świata. To nie przesada. Widziałem 
na twarzach, jak dokonywał się ja
kiś wewnętrzny proces w ludzkich 
duszach, jak ludzie z targowiska ży
cia do Boga wracali. Na każdym 
kroku potwierdza się moje prze
świadczenie, że nie _ ma_piękniejsźej 
pracy niż kapłańska."’

Uroczysta suma, .ko-munia św. i 
znowu nauka. Mówiłem o wartości 
wiary, która nie tylko umierać, lecz 
żyć pomaga.

Od kilku łat na Palmową Niedzie
lę przyjeżdżam do Szczecina. Stało 
się to już prawie tradycją. Znają 
mnie tam już ludziska i niektórzy 
z nich są szczerymi przyjaciółmi. 
Oni właśnie prosili, aby z nimi zro
bić wspólne zdjęcie. Zrobiłem z ty
mi najwierniejszymi.

tu monolitu, bo ludzie z różnych 
stron Polski tutaj przybyli. Są je- 
dnaik ofiarni, Kościołowi oddani i 
robią wszystko, co w tych w arun
kach jest możliwe. Ks.’ dziekan 
Kierzkowski mistykiem nie jest. 
W ciągu 25 lat jego kapłaństwa 
nikt go w ekstazie nie widział. Ale 
wszystko tu jest jakieś klarowne, 
czyste i przejrzyste. W życiu i w 
pracy jest jedna buchalteria, jedna 
moralność i systematyczność. Każdy 
z parafian pomoc w nim znajdzie 
nie tylko duszpasterską, kościelną, 
ale i tę ludzką na życie codzienne, 
a także ważną i pożyteczną. Jego 
konstruktywna praca dla parafii jest 
widoczna. Wszystko uczynił, aby 
ten zabytkowy kościół w ciągu naj
bliższych lat został odremontowani''. 
Będzie to wspaniały sukces nie tylko 
dla parafii, ale i dla kultury naro
dowej.

Późnym wieczorem wyruszyłem w 
drogę powrotną. Przyjemnie jest od 
czasu do czasu pomieszkać w ro
dzinnym domu.

Słońce wznosi się coraz wyżej, zie
mia tchnie ciepłem i życiem. Zbliża

Każda parafia ma swoją własną się czas pracy misyjnej, by w na- 
specyfikę, swoiste cechy. Szczeciń- s'zym kraju w sercach naszego na- 
ska nie należy do licznych. Nie m a 'ro d u  miłość stwarzać do Boga.



DOBRY PASTERZ
EZECHIEL 34, 1-31

1. 1 stało się słowo Jahwy do mnie, i rzekł:
2. Synu człowieczy, , prorokuj przeciw pasterzom  

izraelskim,
prorokuj a mów do pasterzy:
Tak mówi Jahwe Pan:
Biada pasterzom izraelskim, którzy samych siebie 
pasą!----------

3. Czyż pasterze nie (są) do pasenia trzody? 
Spożywacie mleko, a wełną się przy odziewacie; 
co tłustsze sztuki, (lecz) trzody nie
pasiecie.

4. Słabych nie posilacie, a chorych nie leczycie, 
Zranionych nie opatrujecie, a spłoszonych nie 
przyprowadzacie,
ani nie szukacie zagubionych.
Przeciwnie: zbyt surowo i twardo nimi rządzicie.

5. Rozproszone są i bez pasterza, a byle zwierz dziki 
pożreć je może, ponieważ się rozpierzchły.

6. Błąkają się owce moje po różnych górach i w y
żynach, ba, po całej ziemi rozproszyły się owce 
moje i nie ma (ich) kto szukać ani się pytać 
(o nie).

7. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwy:
8. Jako żyję, mówi Jahwe Pan:

Ponieważ trzoda moja stała się łupem,
a owce moje pastwą byle dzikiego zwierza, 
(Ponieważ) są bez pasterza,
a pasterze moi nie szukają mych owiec, lecz 
samych siebie pasą, 
a owiec moich nie pasą.

9. Dlatego, o pasterze!, Słuchajcie słowa Jahwy:
10. Tak mówi Jahwe Pan:

Jestem przeciwko pasterzom i wybawię owce mo
je z rąk ich, a sprawię, że przestaną paść owce.
— A by pasterze nie paśli więcej samych siebie, 
przeto wydrę owce moje z paszczy ich — a tak 
nie będą im  dłużej pokarmem.

11. Bo tak m ówi Jahwe Pan:
Patrz, ja sam będę szukać owiec moich i pytać
0 nie.

12. Jak pasterz o trzodę swoja pyta się, kiedy stanie 
wśród trzody rozproszonej, tak też ja będę się 
pytał o owce moje, aż wyrwę je z niebezpie
czeństwa, w  które wpadły za dni chmurnych
1 ciemnych.

13. Sprowadzę je z rozproszenia i zgromadzę je 
z krain. Przyprowadzę do ich ziemi i paść będę 
na górach izraelskich i nad strumieniami, po 
wszystkich miejscach sposobnych w ich ziemi.

14. Na pastwiskach wybornych będę je paść,
Na górach wysokich izraelskich będą ich pastwiska. 
Tam odpoczywać będą wśród traw dorodnych,
I paszę znakomitą znajdą na górach izraelskich.

75. Ja sam będę paść moje owce
i ja sporządzę legowiska — słowo Jahwy Pana.

16. Zgubionych będę szukać,
Spłoszoną przyprowadzę,
Zranioną opatrzę
I słabą posilę
A  tłustej i silnej będę strzec jako się należy.

17. I do ciebie, trzodo moja, mówi Jahwe Pan: Ina
czej osądzę owce jedne (inaczej) drugie, (inaczej) 
barany, a (inaczej) kozły.

18. Czyż wam nie wystarcza, że wyborną macie pa
szę — po cóż resztki swych pastwisk depczecie 
nogami? Że czystą pijecie wodę — po cóż pozo
stałą nogami waszymi mącicie?

19. A  owce moje muszą się paść tym , co byłó zdeptane 
przez was, i pić męty spod nóg waszych.

20. Dlatego tak mówi Jahwe Pan (do was):
Oto Ja osądzę inaczej bydlę tłuste, a inaczej chude.

21. Bo wy bokami i zadkami trącaliście, a rogami 
swymi bodliście wszystkie słabe, aż je porozga- 
nialiście.

22. Dlatego ja owce moje wyzwolić muszę, by na 
przyszłość nie były łupem; ja osądzę owce.

23. I ustanowię nad nimi pasterza jednego, który 
będzie je paść, a będzie je paść sługa mój Dawid, 
on będzie ich pasterzem.

24. Ja, Jahwe, Bogiem ich będę, a sługa mój Dawid 
księciem wśród nich. Ufajcie słowu memu.

25. Uczynię z nim i przymierze pokoju i wytracę zw ie
rzęta'drapieżne na ziemi tak, że będą bezpiecznie 
mieszkać na pustyni i w kniejach sypiać będą.

26. Dam również im  dokoła mej góry błogosławień
stwo:
deszcz regularnie im  ześlę, deszcz mego błogosła
wieństwa.

27. I zrodzi dzikie drzewo owoce, a ziemia wyda 
. płody.
Na ziemi swojej będą bezpieczni. Gdy zaś po
łamią się zamki ich jarzma i wyrwą się z rąk 
gnębiciełi — wtedy się przekonają, że moje Jahwy 
to dzieło.

28. Nie będą już więcej łupem narodów i zwierz 
żiemśkT pożerać ich nie będzie, lecz mieszkać będą 
bezpieczni i n ik t nie będzie ich straszyć.

29. Wzbudzę im  latorośl cudowną, aby 
głodem nie byli na ziemi nękani,
i poniżenia od pogan cierpieć nie musieli,

30. A  tak się dowiedzą, że Ja, Jahwe, Bóg ich z nimi, 
a oni dom Izraela ludem m ym  — Słowo Jahwy 
Pana.

31. Ty, ludu mój, owcami pastwiska mojego, 
a ja Bogiem twoim  — mówi Jahwe Pan.

CZYTAJCIE 
i PRENUMERUJCIE

„NASZE POSŁANNICTWO"
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Ks. E. B.

GENEZA IDEI KOŚCIOŁA NARODOWEGO
Z W IĄ Z E K  Z REFORM ACJĄ

Miliiby się ten, kto by sądził, że początków 
m yśli zorganizowania Kościoła narodowego w 
Polsce należy szukać na przełomienie wieku XIX 
i XX; że m yśl ta zrodziała się na gruncie am e
rykańskim  dzięki specyficznym  warunkom , 
w  jakich egzystowała nasza em igracja dzięki 
drążącej Polaków nostalgii za ojczyzną — a 
potem  została przeniesiona na g run t rodzimy, 
do Polski. Nie, to, eo się stało pod koniec XIX 
w. w  Am eryce i na  początku XX w. w  Polsce 
było tylko m ałą próbą zrealizowania X V I  
wiecznych haseł re formacyjnych, które na 
kró tk i 'Okres w strząsnęły um ysłam i szlachty 
polskiej, zapaliły ją do stw orzenia Kościoła n a 
rodowego. m ającego skupić cały naród: ew an
gelików, katolików, orm ian i prawosławnych.

Z kolei m yśl zorganizowania Kościoła naro
dowego w Polsce XVI w ieku  nie była również 
m yślą oryginalną Polaków. Był do ówczesny 
duch czasu przem ierzający wzdłuż i wszerz 
całą Europę. Lecz i on nie zrodził się nagle, 
n ie w ybuchnął jak  w ulkan w  jednej chwili. 
Poprzedziły go długie lata  powolnej k rysta li
zacji, tak  jak  bardzo wolno, przez kilka wieków 
narastała  w  świecie chrześcijańskim  potrzeba 
Reform acji.

Ponieważ idea Kościoła narodowego jest 
ściśle z Reform acją związana, dlatego chcąc 
śledzić jej bieg od sam ych źródeł, należy śle
dzić od tychże źródeł bieg Reform acji. W szyst
kie bowiem czynniki, k tóre przygotowywały Re
form ację, dostarczały równocześnie m ateriału  
do coraz lepszego krystalizow ania się m yśli o 
Kościele narodowym . Jest to bardzo ciekawe, 
że m yśl ta  po raz pierwszy pojawia się w  dzie
dzinie życia politycznego i państwowego, 
a stam tąd zostaje przeniesiona na platform ę 
życia kościelnego.

REN E SA N S

Aby dotrzeć do pierwszych źródeł Reforma
cji oraz m yśli o unarM rOWiem'uT^śćIóła, należy 
się cofnąć aż dó przełom u XIV i XV w. do po
czątków owego prądu umysłowego, który  zbu
dował pomost między św iatem  średniowiecz
nym  a światem  nowożytnym, do renesansu. 
Słowo to oznacza „odrodzenie”, odnowienie 
i mówi o odrodzeniu i odnowieniu życia we 
wszystkich jego dziedzinach: naukowej, spo
łecznej, politycznej i ekonomicznej.

Renesans pow stał we W łoszech., Naczelną 
jego ideą była idea wolności. M iasta włoskie, 
wzbogacone pośrednictw em  handlow ym  między 
Wschodem a Zachodem, coraz niechętniej pa
trzały  na przewagę polityczną raz Francuzów, 
raz  Niemców w Italii. Ciążył im  feudalizm 
i uniw ersalizm  średniowieczny — uniw ersa
lizm cesarstw a rzymskiego, nairodu niem ieckie

go, którem u przewodzili dwaj najpotężniejsi 
feudałowie: cesarz i  papież — kró l świata i n a j
wyższy kapłan ziemi. Wyzwolić się spod prze
wagi tego uniwersalizm u, „odrodzić Ita lię”, 
stworzyć wolną zjednoczoną ojczyznę — były 
to hasła, k tóre nurtow ały  w e Włoszech już w 
początkach XIV-go wieku. Renesans więc 
w ystępuje w  swym głównym, 'najpow ażniej
szym stadium  jako ruch  narodowy.

Renesansowa idea wolności przeniosła się z 
terenu  politycznego na inne dziedziny życia. 
W  nauce renesans zerw ał z dotychczasowym 
opieraniem  nauki na  sofizmatach, czysto teo
retycznych wywodach, na autorytetach, a zwró
cił się do bezpośredniej obserwacji i .doświadcze
nia; renesans ■ wyrobił w  ludziach samodziel
ność m yślenia i krytycyzm , który  zwrócił się 
nie ty lko p rzeciwko cesarstwu, ale., i przeciwko 
przewadze i w pływ om  Kościoła, przeciw śred
niowiecznemu pojęciu o śmierci i życiu poza
grobowym co prowadziło częstokroć do po
gardy życia doczesnego, lekceważenia sobie 
tego życia i niezwracania uwagi na jego 
piękno; renesans skierował zainteresowania 
uczonych- ku klasycznej literaturze  staro- 
żytnych Greków i R zy m ia n :W e rg iliu sz a , 
Horacego, Liwiusza, Cycerona, A rystotelesa, 
P latona i innych. Pisarze renesansu pragnęli 
pisać tak, jak  pisali tam ci, pragnęli dorównać 
im pięknem  form y i bogactwem treści.

Zamiłowanie do litera tu ry  grecko-rzymskiej 
przeniosło się wkrótce 'do^odkrycia piękna i .uro
ku  ojczystego języka, k tórym  m ożna wyrażyć 
najsubtelniejsze uczucia, piękno i grozę ota- 
cząjącej p rzy rody ,'w span iałą  wizję życia po
zagrobowego rów nię dobrze jak  językiem  Cy
cerona, czy W ergiliusza.

Zw rot pisarzy do ojczystego języka był jed 
nym  z ważnych bardzo elementów, k sz ta łtu ją
cych poczucie narodowe wśród ludów Europy. 
Wokół jednej i tej samej m owy ojczystej sk u 
piają się jak  wokół 'Ogniska wszyscy ci, którzy 
pragną stanowić jeden naród. Pierw sze u tw ory  
literackie, pierwsze pieśni kościelne i tłum acze
nie Biblii są najsilniejszym  spoiwem narodo
wościowym.

K O NSO LID ACJA NARODOSCIOW A

Idee wolności, suwerenności narodowej, jak 
ożywcze prądy przepływ ają przez całą Europę. 
Poszczególne narody, rozbite na szereg p le
mion, księstw  i dzielnic, tworzące w  średnio
wieczu wspólną jak  gdyby rzeczpospolitą 
chrześcijańską z papieżem  i cesarzem  na czele
— zaczynają łączyć się w  odrębne państwa 
i narody. Na zachodzie Europy coraz siln iej
szym m ocarstw em  sta je  się Francja, k tóra od 
Filipa IV Pięknego (1285 —  1314) podporząd

k o w u je  sobie. papiestwo, a przez.stuletnią- woj
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nę z Anglią w yrabia silne poczucie narodow oś
ciowe i sta je  się jednym  z najbardziej zw artych 
m ocarstw  ówczesnej Europy; konsoliduje się 
Hiszpania, Anglia, wzm acnia Dania, odradza 
się za Kazim ierza W ielkiego Królew stw o pol
skie, dążąc do wskrzeszenia Polski Boleśławow- 
skiej, w  której król „tylko od Boga pragnie za
leżeć własnym  praw em  i tradycjam i przodków 
być związanym ”; L itw a sta je  s ię 'co raz  potęż
niejsza, W ęgry za Ludwika łączą się w jeden 
silny naród; na wschodzie w yrasta nowa p tr 
tęga —  Moskwa.

Nowe prądy umysłowe, koncepcje polityczne 
szerzą się wszędzie, burząc dotychczasowy po
rządek rzeczy, rozrywając w  trzępy uniw ersa
lizm. cesarstw a rzym skiego i wzniecając idee 
państw  narodow ych i podryw ając na gruncie 
relig ijnym  średniowieczną koncepcję Kościoła, 
według której papież skupiał w  swym  reku 
najwyższą władzę zarówno w dziedzinie poli
tycznej jak  i kościelnej —  koronował i  detroni- 
zował m onarchów, obkładał, w  razie potrzeby, 
klątw ą poszczególne osoby, m iasta, a naw et ca
łe państw a.

Renesans niósł wolność w każdej dziedzinie:
. w  nauce, filozofii, polityce i w  religii. W m iarę 
i scalania się państw  .europejskich, w  m iarę ich 
i konsolidacji w  odrębne narody, rodziła się co- 

raz żywsza m yśl, by Kościół wyodrębnić, unie- 
; zależnie, związać ściśle z państwem, aby jed- 
; ność narodu nabra ła  przez to  jeszcze większej 
j spoistości. W renesansie przeto należy szukać 
i zarówno pierwszych przebłysków Reformacji,
; jak  też pierwszych źródeł m yśli o „Kościele na- 
; rodow ym ”. M yśli te na gruncie politycznym 
, zakiełkowały, a następnie z polityki przeniosły 
. się na g run t kościelny.

U D ZIAŁ J A N A  W IK LE F A  I J A N A  H U SA  
W  K S Z T A Ł T O W A N IU  M Y Ś L I  O KOŚCIELE  

NARO D O W YM

Jan W iklef. Na podłożu poczucia narodowego 
pow stają w XI.V i XV wieku dwa ruchy reli
gijne ściśle ze sobą związane: nauka i działal
ność Jana 'Wiklefa  w Angli ii Jana Husa w Cze
chach. Punktem  wyjścia dla nauki angielskiego 
reform atora była walka przeciw  absolutyzmo
wi władzy papieskiej i jej wpływom  na poli
tyczne i" ekonomiczne życie k raju . Anglia jesz
cze w  początkach X III w ieku popadła w  zatarg 
z papiestwem , k tó ry  nie wyszedł jej na dobre. 
Papież rzucił k lątw ę na jej k róla — Jana bez 
Ziemi, obłożył również in terdyktem  całą An
glię, a pretendentow i do tronu  Filipowi Augus
towi obiecał poparcie i koronę angielską. Wów
czas to Jan  bez Ziemi uznał się za lennika Rzy
m u i zobowiązał się płacić Rzymowi roczną da
ninę. Uciążliwe, było to  lenno, powodowało 
ustaw iczne zatargi Anglii z papiestwem  oraz 
z duchowieństwem  angielskim , w zrastającym  
coraz bardziej w  bogactwa i siłę, a pozostają
cym w porozum ieniu z Rzymem. Biskupi an
gielscy, posiadający po trzydzieści lulb czter
dzieści dworów, dzierżący w  swych rękach są
downictwo k ra ju  i najw yższe urzędy państw o

we, kierow ali ustawicznie wzrok na Stolicę 
Piótrową, wyżej ją ceniąc od własnego króla. 
Przeciwko ternu stanow i rzeczy w ystąpił w 
r. 1353 król Edw ard III, ogłaszając słynny s ta 
tu t „Praemunire” (Praem unire facias... każ 
uprzedzić takiego a. takiego), w  którym  za 
zdradę k ra ju  poczytywał ścisłe wiązanie się 
z Rzymem i przyjm ow anie przez poddanego 
królewskiego jurysdykcji cudzoziemskiej. Rów
nocześnie przekreślał obowiązek płacenia Rzy
mowi jako swem u suw erenow i rocznego po
datku  wasalskiego.

W te j walce państw a z wszechwładzą du
chowieństwa ściśle związanego z papiestwem , 
Jan  W iklef staje  po stronie rządu. Umiłowanie 
ojczyzny, uczucie narodowe kazało m u zająć 
takie stanowisko. Ono było podstawą jego nau 
ki i zasadniczym m otyw em  działania. Ono też 
doprowadziło W iklefa do k ry tyk i Kościoła oraz 
do sform ułowania pierwszych tez, k tó re  wyzna
czały drogi nowej wierze.

W ychowanek uniw ersy tetu  oxfordzkiego nie 
mógł patrzeć na zbytek i m arnotraw ne życie 
duchownych ani na zależność państw a od p a 
piestwa. Udowadniał w sw ych dziełach, że n a j
wyższym panem  wszystkich dóbr jest P an  Bóg. 
On powierza te dobra ludziom w lenno z tym  
jednakże warunkiem , że będą adm inistrow ali 
dobram i w  duchu miłości, pokory d wyrzeczenia 
się. Ponieważ Kościół zadań tych nie spełnia, 
przysługuje państw u możność odebrania m u 
tych dóbr i ograniczenia Kościoła do zadań du 
chowych. Zaprzeczał też W iklef obiektywnem u 
charakterow i władzy papieskiej, Pism o św. 
uważał za jedyne źródło w iary  i rozpoczął t łu 
maczyć je  na język angielski; zbawienie uw a
żał za osiągalne jedynie przez dobre czyny 
człowieka, a nie przez ceremonie, odpusty, 
i pokuty, W późniejszym wieku zaprzeczył 
dogmatowi obecności rzeczywistej Chrystusa 
w  Eucharystii i okazał się krańcow ym  pre- 
destyncjalistą.

Śm iały ten  i radykalny  reform ator położył 
kam ień węgielny pod przyszły narodow y Koś
ciół anglikański. W ystąpienie jego było oparte 
o uczucie narodowe, dlatego w rozw oju myśli
o Kościele narodowym  nie można go pominąć. 
W nauce W iklefa zaw arte są postulaty  zarówno 
Reform acji jak  i  Kościoła narodowego: dążność 
do zerw ania z Rzymem, oddanie państw u w ła
dzy nad Kościołem w zakresie dóbr m ateria l
nych, w prowadzenie języka narodowego do na
bożeństw, uznanie Biblii za jedyne źródło 
w iary  oraz przetłum aczenie jej na język angiel
ski, wprowadzenie skrom niejszych nabożeństw, 
których zasadnicza częścią m iało być kazanie, 
traktow ane jako poważne „słowo Boże” itd.

Sam  W iklef nie mógł przeprowadzić w  Anglii 
reform y Kościoła, aczkolwiek apostołowie jego 
ty ją c y  w ubóstw ie jak  św. Franciszek — wę
drow ali po całym  państw ie, głosząc naukę 
m istrza. Odziani w  długie szaty z w ełny na tu 
ralnej barw y, bosi, chodzili od wsi do wsi, roz
niecając wśród w arstw  uboższych zamiłowanie
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do czytania Pism a św. i rozpraw ianie na tem a
ty  biblijne: Nie ty lko lud, lecz w ielu rycerzy 
podrażnionych bogactwem Kościoła, przyjm o
wało ich życzliwie i osłaniało przed biskupami. 
Później uznano ich za ludzi niebezpiecznych 
społecznie, rozniecających wśród w arstw  upoś
ledzonych i pokrzywdzonych dem okratyczne 
idee równości i P arlam en t pod w pływ em  du
chow ieństw a w r. 1401 uchwalił s ta tu t „De 
H eretico conburendo”, k tó ry  potw ierdzał Koś
ciołowi praw o oddawania heretyków  w  ręce

władzy świeckiej. Wówczas rozpoczęły się 
prześladowania i zapłonęły stosy.

Gdy w r. 1415 sobór w  K onstancji potępił 45 
zdań z pism  W iklefa, zwłoki jego, w  oparciu
0 s ta tu t z 1401 r. w yjęto z grobu i spalano. 
Nie zaginęła jednakże śm iała m yśl angielskiego 
reform atora, m yśl stw orzenia Kościoła naro
dowego; podchwycili ją i na swój g runt p rze
szczepili czescy husyci, na których czele s ta 
nął wielki patrio ta  czeski, męczennik za wiarę
1 ojczyznę — Jan  Hus.

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Solą ziemi i światłością świata na
zwał kiedyś Jezus apostołów, i ucz
niów, którzy mieli głosić Ewangelię 
wszystkim  narodom, mieli kontynu
ować Jego zbawczą misję i budować 
Królestwo Boże na ziemi. Stawiał 
im  wysokie wymagania, żądał po
święcenia, wyrzeczeń i ofiar. Znał 
słabą naturę ludzką i do grzeszni
ków odnosił się z wielką wyrozu
miałością. Od tych jednak, których 
sam wybrał i sam powołał do „kró
lewskiego kapłaństwa”, żądał zna
cznie więcej, żądał ludzkiej dosko
nałości i swoją pomoc, swoje 
błogosławieństwo warunkował czy
stością serca i zachowaniem Jego 
nauki.

Nic się nie zmieniło od tego czasu.

Praw swych nie odwołał i wymagań 
w stosunku do swoich kapłanów, 
głosicieli Słowa Bożego, nie zrewi
dował. Człowiek w swojej istocie 
pozostał ten sam mimo zmieniają
cych się stale form życia na ziemi.

W każdym okresie historii oczy 
wierzących i niewierzących zwróco
ne będą na kapłana, który ma re
prezentować Chrystusa, na jego ży
cie codzienne, na jego postawę wo
bec praw Boskich i ludzkich.

Kościół nasz nie posiada bogactw 
materialnych, długoletniej tradycji 
organizacyjnej ani politycznego po
parcia.

Zasadniczym warunkiem naszej 
przyszłości jest jedność z Chrystu

sem, głoszona przez nas prawda i 
nasza siła moralna.

Nie kryjm y. Wojna, okupacja i 
uboczne procesy każdego z tych 
zjawisk obniżyły „morale” całego 
narodu, nie wyłączając kapłanów. 
A trudno jest leczyć innych, gdy się 
samemu jest chorym. Dlatego reko
lekcje zamknięte dla kapłanów, któ
re odbyły się w Warszawie w dniach
10 i 11 marca były jakąś logiczną 
i moralną koniecznością.

O stronie techniczno-organizacyj
nej wspomnę krótko. Była na, po
ziomie. W szystko zharmonizowane, 
przemyślane w najmniejszych szcze
gółach.

Zgromadziło się około 60-ciu ka
płanów. Po Mszy Sw. odprawionej
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Rozrywki umysłowe
1) Uzupełnianka

I

E I I

Y E E

Niżej wymienione spółgłoski na
leży wpisać w  puste k ratk i taik, 
aby czytane pionowo dały imię 
i nazwisko znakomitego pisarza 
polskiego.

C H K K N N R S W Z

2) Rebusiki literowe

BŁA/S

ARSE
Ł

R/HU

3) Zagadki

1) Połowa litery — dźwiga książki 
i papiery.

2) Często o mnie prosizą i na mnie 
czekają,
A gdy ' się pojawię, to wnet 

się chowają.

3) Jest zielona na twarzy,
Chociaż zimna, lecz parzy. v

Rozwiązania należy nadsyłać do 
dnia 25, m aja br.

Tu wpisać rozwiązanie rozrywek:

Rok III Warszawa, Kwiecień 1959 r. Nr 4

PRZYMIOTY BOŻE
Bóg jest wszechmocny.. Znaczy to, że może On czynić wszystko, co ze

chce. „V Boga wszystko jest możliwe’’ mówi św. Mateusz (19, 26). O wszech
mocy Bożej świadczą liczne cuda, kitóre uczynił.

Bóg jest święty, czyli kocha to, co dobre, chce dobrego, a brzydzi s.ię 
złym. Dlaitego dał nam przykazania Swoje i upomina nas mówiąc: „Bądźcie 
świętymi, jako i ja świętym  jestem ”. Wszelka świętość ludzka jest tylko 
odblaskiem świętości Bożej. Drogą do świętości jest naśladowania Chry
stusa Pana. .

Bóg jest sipriawuedlliwy. A więc za dobre daje nagrodę, a za zle karze. 
Nawet najdrobniejsze czyny sprawiedliwość Boża wynagrodzi. „Albowiem  
kto by dał wain kubek wody do. picia w imię moje, dlatego żeście Chry- • 
stusowi, zaprawdę powiadam wam nie straci zapłaty swojej’’ (Mar. 9, 40). 

y „Natomiast z każdego słowa próżnego, które by ludzie wyrzekli, zdadzą 
sprawę w dzień sądny” (Mat. 12 ,36). ’

Bóg jest nieskończenie dobry. To znaczy, że Bóg miłuje wszystkie stwo
rzenia Swoje i świadczy im niezliczone dobrodziejstwa: Miłość Boża obja
wia się szczególnie■ w dziele odkupienia, w czynach i osobie Zbawiciela. 
Szczytem miłości Bożej jest ofiara krzyżowa i ofiara'M szy św. „ Dziękuj
cie Panu, albowiem dobry jest” czytamy w Psalmie (Ps. 1C6, 1).

Bóg jest miłosierny. Przebacza więc nam grzechy, jeśeli szczerze za nie 
żałujemy. Świadczy o miłosierdziu Bożym łaska przebaczenia, jaką dał 
Marii Magdalenie i żałującemu łotrowi na krzyżu „Jako żyję — onówi Pan 
Bóg •—• nie chcę śmierci niebożnego, ale ażeby się nawrócił niezbożny od 
drogi swej, a żył” (Ezeoh. 33, 11).

Bóg jest prawdomówny. Zawiszę objawia tylko prawdę i ani mylić się, 
ani nas omylić nie może.
, Bóg jest wierny, czyli dotrzymuje każdego przyrzeczenia Swojego. Bóg 
wywiódł Żydów z niewoli egipskiej i zesłał obiecanego Mesjasza. „Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” —  czytamy u św. Mate
usza (24 3R).______________________ ._________♦________________________

D odatek „N aszego P osłannictw a” dla dzieci.
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NIESPODZIANKA
— No, to  do zobaczenia! Kłaniajcie się rodzicom! A tu macie na culkier^d

— powiedział wujek na pożegnanie i trzy banknoty pięciozłotowe powędro
wały do kieszeni Romka, ą trzy takie saime dostał Maciek. Chłopcy zbiegli 
uradowani ze schodów i natychmiast na ulicy zaczęły się pdamy i narady 
na temat: co kupić?

— Wiesz ćo„kupimy czekoladę i dużo cubienków mliętowych — zapro
ponował Romek.

— Ach, nie, miętowe niedobre... — Maciek zatrzymał się nagle przed 
dużą szybą wystawową, za kitórą, stało w rzędzie kilika słoni, wisiały pla
katy informujące o -koncertach i nowych fiikn&ch i ogromny plakat przed-* 
stawiający Tatry w zimowej szacie.

-— Gdzie ty się wybierasz? To przecież Orbis, a za piętnaście złotych nie 
dojedziesz daleko — żartował Romek.

— Nie chcę wcale jechać nigdzie, Już wiem, co kupię! Los na  loterię! 
Wygram dużo pieniędzy i wtedy toupię sobie sto'-czekolad! Kup s©ibie także 
los! Brat jddsnak nie dał się namówić i kiedy zaczerwieniony Maciek wy
szedł ze sklepu z ćw iartką losu w kieszeni, zajadał już czekoladki. Przez 
całą -drogę podiartowywał z Maćka, a w domu obwieścił, bardzo 'halaściwie, 
że Maciek ma zamiar zostać milionerem i do lęońca życia jeść wyłącznie 
czekoladę. Żartom nie było końca, aż mama ulitowała się nad biednym 
Maćkiem.

— Nie m artw  się, Maćku. Może rzeczywiście -będziesz miał szczęście wy
grać, a wtedy kupisz to, o czym marzysz. Jest .takie przysłowie: „ten się 
śmieje najlepiej, kto się śmieje ostatni”. \

— Ja wcale nie chcę kupować zapasów czekolady, mamusiu. Ja  bardzo 
chciałbym mieć rower — zwietrzył się po cichu mamie.

Następnego dnia jeszcze Romek mówił o losie, aile klasówka z matema
tyki, potem kino, do którego poszli z ojcem sprawiły, że zapomnieli o tym 
obaj.
, ' Każdy dzień przynosi coś nowego w domu i w szkole. Kieidy więc po 
czterech tygo-dai-ach rodzice ogłosili uroczyście, że m ają dla nich- wielką no
winę, o której powiedzą po obiedzie, nie pomyśleli nawet, że to może mieć 
jakiś związek z loterią. Zgadywali, że przyjdzie ciocia Marysia, że pójdą do 
teatru, a może do opary...

Bardzo się cieszymy wszyscy — ale nowina dotyczy właściwie tylko 
Maćka — uśmiechnęła się mama.
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— Ty się o mnie nie martw, matusiu. Ja  wyzdrowieję, na  pewno wyzdro
w ieję. Ale gdybym, m iała Jóeltoowego misia — choć tylko na chwilę — to 
jeszcze prędzej bym wyzdrowiała. Żebym tylko mogła -popatrzeć na niego, 
położyć na łóżeczku, pogłaskać po główce. To nawet nie przykrzyłoby mi 
się tak, gdy mafbuś' idizie dio pracy, a  ja jestem  sama.

Poszłam -ja w ięc-do Jćlzka i mówię:
— Józi-k, pożycz ty  mojej Bognie twego misia. Ona ci go nie .zmiszozy. 

— Ty zaś sprawisz, jej wiele radości. A z tej radości to ona prędzej wyz
drowieje.

A Jćizifc na to.
— Nie mogę dać wam mojego misia, bo już go komuś obiecałem. Bardzo 

.mi go żal. Ale 'za tego misia 'dostanę coś, co . będzie mi jeszcze droższe. 
Mamo, ty  przecież wiesz -o wtszystf.aim. Prawda, że dać nie mogę?

— Namyśl się, Józek. Możesz -dać Bognie misia- —• ale wtedy...
— Tak, wtedy nie dostanę małego Jezusa — powiedział Józek. Niewiele 

z tego zrozumiałam, ale nie prosiłam więcej i poszłam do domu.

' Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co zrobił Józek, przeczytajcie
książkę pt. „Dziecię z Betlejem”, którą nabyć można w  na
szym Wydawnictwie.

N A G R O D Y
S pośród  dzieci, k tó re  n ad es ła ły  p ra 

w id ło w e rozw iązan ia  ro z ry w e k  um ysło
w y c h  „S łon eczk a” , n ag ro d y  książkow e 
w ylosow ali:

G rzesiak  A ndrzej — W ałbrzych, W entrys 
Ja d w ig a  — B olesław , P rz y d a te k  M aria  — 
O só w k a  N ow a, K ędzio r Jó z e f  s. J a n a  — 
B ażanów ka, S tad n ick i Je rz y  — G rudki, 
M ączka R ysio —* H u tk i 7, M rożek  J a n i
n a  — B olesław , F a b e r  D an u ta  — Rze
szów , K onieczna Ja n in a  — B ażanów ka, 
B u rz y ń sk i Jó z ef — B ażanów ka, F ra n t 
W ładysław  — K osarzew , S agań sk a  Ja n in a
— K osarzew  G órny, B o rk o w sk i S tan is
ła w  — E lbląg , K ap u t Z ofia — Jaw orze  
D olne, W otkow iak B ożena — Poznań .

K siążk i zostaną  w k ró tc e /w y s ła n e  pocz
tą .  R ed ak c ja  p ro si o p o tw ierdzen ie  od
b io ru .

U w aga: P rz y  losow aniu  n ag ró d  b ran e  
.są pod  u w agę ty lk o  dzieci, k tó re  n adeślą  
p raw id ło w e  rozw iązan ia  w szy stk ich  roz
ry w e k  um ysłow ych  zam ieszczonych  w  
d a n y m  num erze .

ODPOWIEDZI REDAKCJI
S taś z E lb ląga  — d z ięk u jem y  za poz

d row ien ia . O sta tn ie  o siągn ięc ia  w  dzie
dzin ie  lo tów  m ię d zy p lan e ta rn y ch  w sk a
zu ją  n a  to , że w  c iąg u  n ajb liższych  
k ilk u n a s tu  la t  człow iek  złoży p ierw szą  
w izy tę  n a  księżycu . B ę d ą  to  je d n a k  lo ty  
dośw iadczalne, k tó ry c h  p asażerow ie  pod
d an i zostaną  sp e c ja ln y m  b adan iom  i 
p rzeszko len iu .

N ajw iększym i d rzew am i n a  św iecie są  
d rzew a ro sn ące  w  K a lifo rn ii o nazw ie 
„C hlebow iec". M iędzy k o rzen iam i tych  
drzew , w y ra s ta ją c y m i w ysoko  ponad  zie
m ią, m ogą p rze jeżdżać  w ozy.

Ja n in a  K onieczna  — B ożanów ka — 
d z ięk u jem y  za m iły ’ lis t i  życzenia.

M ary lk a  ze Szczecina — D zięku jem y 
za b ardzo  m iły  lis t i  p ozd row ien ia . K siąż
k i o k tó re  py tasz , m ożna k u p ić  w  każ- 
ie j  k s ię g a m i „D om u K siążk i".
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NAJPIĘKNIEJSZY DAR
Skończyła się właśnie gwiazdka u ministrantów. Jeszcze ostatnia kolę

da, chóralne „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i chłoraey pełni 
wrażeń, opuścili swoją „Przystań”. Jedynie trzej najmłodsi: Witek, Ro- 
rotfi i  Józek jeszcze zastali .parzy choince. Z'-zachwytem wpatrywali się w 
m aleńką figurkę Dzieciątka na siainku złożonego. W drżącym > blasku do
gasających świeczek mały Jezus wyciągający ręce wydawał- się jiaik żywy.

Ręka księdza proboszcza. spoczęła na 'głowie Józka.
—■ Go się taili pilnie wpatrufjesiz w Dzieciątko?
— Ja... ja bardzo chciałbym mieć takiego małego Jezusa. Ksiądz ma 

ich tyle i w  domu, i w kościele, a my tnie mamy żadnego. Broszę księdza,, 
niech nam ją ksiądz .podaruje. r . ■

Ksiądz proboszcz zastanowił -sią chwilę. '
— Dobrze, dam ją .temu, k to  przyniesie najpiejkoiepszy dar dla Dzie

ciątka. Macie całe jutrzejsze przedpołudnie na przygotowanie podarunku. 
Czasu jest więc dosyć. Zapracujecie sobie rzetelnie na małedp Jezusa.

Z okrzykiem wielkiej radości chłcncy wybiegli z pokoju, w drodze .nic 
do siebie nie mówili. Każdy bowiem już myślał o tym, co trzeba zrobić,, 
aby jego d ar był najpiękniejszy.

Koło południa pierwszy nadbiegł Witek.
— Czy już przyszli? Nie ma ich. A więc jestem pierwszy. To może 

i dobrze. Bo, proszę księdza, . ja  dostałem na gwiazdkę kanairka. I przynio
słem go Jeziuskowi, aby Mu śpiewał śliczne piosenki.

Foteiń nadbiegł Romek, cały Spocony z dalekiej drogi. Z trudem (dźwi
gał 'diużą torbę pełną .jabłuszek i pierników.

— Pilnowałem, diżiecii sąsiadki, gdy ona była w  pracy. Dostałem z a 'to  
jabłek i pierników.- I ter.az oddaję je Jezusowi.

Ostatni .nadszedł Józek.
— Ja  nic nie mam dla Jezusa, ja nic nie mam  — wolał już od furtki.. 

Miałem, śliczne; 10, pluszowego misia — aile już nie mam. A oni co przynieśli?
— Ja.k to miałeś, a  teraz nie masz, — coś zrobił z. misiem, Józku — 

pytał ksiądz proboszcz.
Ale Józek nic więcej nie chciał powiedzieć.
Wtem dewcneik zadzwonił u dr.zwi frontowych. 'Pnofooszicz otworzył i do; 

pokoju wesala pani Przybylaków®.
— Niech będizdę pochwalony Jezus Chrystus. — Szłam tu  za Józkiem,, 

chciałam m u podziękować — bo w domu nie zdążyłam. ,
—■ Proszę pani, nie trzeba, niech pani nic nie mówi ■—• wtrącił zaczerwie

niony chłopiec.
Ale ksiądz zwrócił się do Przybylakowej.
—. Proszę mówić dalej, może się czegoś dowiemy.
— Wczoraj koło wieczoru poszłam dó mieszkania rodlziców Józka. Sie

dział tam  Józek i tulił do siebie dużego, ślicznego misia. Tego misia to 
on dostał od swego stryja z Kanady. Był to wspaniały miś. Chodził i m ru
czał i robił takie różne śmieszne miny. Tego misia to zazdrościły Józkowi 
dizieci z całej (kamienicy. A już najwięcej podobał .się mojej Bognie. Wciąż,
o nim myślała. Bogunia to słonko mojego życia.. Przedwczoraj mi ciężko 
zachorowała. Wczoraj m iała dużą gorączkę, ale do mnie mówiła:
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— Tylko jeden bilet do opery — westchnął Romek.
Kiedy uspokoiły się okrzyki i dzikie skoki pod sufit, kiedy już dwie są

siadki przyszły zapytać, czy nie stało się coś złego chłopcom, ojciec po
wiedział:

;— To są twoje pieniądze, synu, i możesz nimi rozporządzać, jak chcesz, 
Słyszałem, że marzysz o rowerze, informowałem się już nawet, za tysiąc 
dwieście złotych można kupić ładny i porządny roweir.

Maciek promieniał, przez cały dzień przemierzał w  myśli na swoim .rowe
rze dziesiąfti kilometrów, robił dalekie wycieczki. Romek cieszył się raz-am 
z nim. Ale wieczorem bohater dnia spoważniał, przestał się odzywać i sie
dział zamyślony. Mama .uznała, że to zmęczenie wrażeniami i wysłała chłop
ców . wcześniej do łóżka.

Nazajutrz przy. Obiedzie zebrali Się już wszyscy, a  Maćka nie było.
—• Pewnie ogląda na wysitawach rowery — powiedziała mama podając 

zupę. Niepokoili się jednak, i z radością powitali dzwonek. Ramek po
biegł i oto wszedł Maciek czerwony J a k  burak, spocony i obładowany 
paczkami, a uśmiechnięty — od ucha dó ucha! •

— Co się stało? Wyglądasz jak święty Mikołaj!.... Co to się stało?...
— Bo tatuś powiedział, że mogę z tymi pieniędzmi zrobić, co zechcę, 

a ja już nie chcę roweru...- Ja  długo myślałem wczoraj... i j>uż tak posta
nowiłem... Mnie byłoby przykro, że tylko ja coś mam. RDmek tak się 
'cieszył ze mną. I mamusia mówiła kiedyś, że chciałaby mieć taki ma
teriał na sukienkę, jatoi był pa wystawie... O, tu je:t, w tej paczce... Py
tałem ekspedientki, ile trzeba kupić. A tatuś ma już taki zniszczony ka
pelusz, chciałem, żeby tatuś kupił sobie, a dla Romka i dla mnie wieczne 
pióro i książki. A resztę, m am usia,, złoży na książeczkę PKO. i będę składał 
na ten rower...

— Ghcdź, niech cię uściskamy milionerze. Zrobiłeś nam prawdziwą 
niezpo.dziankę! — powiedziała mama ze łzami w oczach.
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SZCZĘŚLIWE DZIECI
W czasach, kiedy Pan Jezus uczył-w żydowskiej ziemi i byi oaiy dzień 

na usługi lairî .i, czuł się nieraz bardzo, a  bardzo zmęczony. Pawnego razu 
po takim ciężkim diniu Chrystus odpoczywał sobie siedząc w cieniu drzew.

Wieczór był ciepły, słońce miało niedługo zachodzić i ptaki umilkły już 
w  gałęziach.

Wtem daleko na drodze prowaęteącej ze wsi zobaczył zbliżających się 
ludzi. T.o różne matki mieszkające w okolicy prowadziły do Niego swe 
dzieci, ażeby je przygarnął i pobłogosławił.

Uczniowie i Apostołowie siedtaieli opodal. Wiedzieli, że ich Pan jest 
bardzo spracowany, nie dopuścili więc gromadki do Jezusa. Kobietom 
i dzieciom zrobiło się strasznie przykro!

_ ja k  to — zaczęli pytać uczniów. Mamy wracać z niczym do dpmu
i nie zobaczyć Pana, nie dostać Jego błogosławieństwa? Puśćcie nas do 
Niego, prosimy!' Nie odpędzajcie nas od Jezusa! _

Ale Apostołowie nie chcieli słuchać, bo żal im było zmęczonego Mistrza
— Cóż począć — pomyślały zasmucone kobiety — trzeba nam będzie 

odejść i kiedy indziej próbować.
Cała gromadka miała już powracać, skąd przyszła, gdy stała się rzecz 

nadzwyczajna. Oto Chryistuis, który wszystko wudział i słyszał, powstał, 
zbliżył się /lo  matek i dzieci i pierwszy wyciągnął ku nim swe ręce.

— Co roibisiz, Panie! Nie zajmuj się tymi dziećmi, skoro jesteś zmęczony! 
Nie chcieliśmy, by Ci przeszkadzano — zawołali uczniowie.

Ale Pan Jezus nie zważał na mowę swych przyjaciół i odpowiedział im 
tylko: „Dopuśćcie dziatkom iść do mnie i nie zaiwaniajcie im”.

Słysząc to uczniowie i Apostołowie ustąpili. Teraz dopiero zrozumieli, 
jak bardzo Chrystus kocha dzieci, kiedy nawet wtedy, gdy najbardziej 
znużony, nie chce ich od siebie oddalać!

Chrystus usiadł Więc w wieczornej ciszy wśród gromady dzieci, obej
mował je i błogosławił, one zaś całkiem już ośmielone otaczały Go, brały 
Go za reikę i. kładły głowę na Jego kolanach. Dzieci bardzo się cieszyły, 
że są tak blisko Pana Jezusa. Niiektóre-z nich dawały Mu zerowane w dro
dze kwiatki, inne z Nim rozmawiały, a kto wie, może były i takie, co 
usiadły sobie cichutko, u Jego stóp, patrzyły na Niego i mówiły sercem: 
Jakiś Ty dobry, mój Jezu! Jakiś Ty dobry, kochany...

On zaś każde najcichsze słowo słystzał i każdym kochającym wejrzeniem 
się cieszył.

Szczęśliwe dzieci, które były tak blisko Jezusa. Mój mały bratanek Ma
ciek powiedział md raz: — Dawniej, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi,
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było bamłzo dobrze, można Mu było coś powiedzieć i czymś się przysłu
żyć, a teraz to nic. t

Tak powiedział Maciek, ale cwi się myli! Cóż z tego, że nie rruożma 
Go ugościć, ani położyć głowy na Jego kolanach, kiedy kaiżdy z was 
mioże Miu inaczej swą miłość okaziać. Oto Pan powiedział, że wszystko, 
co robimy dobrego ludziom, to  tak  jakbyśmy Jem u samemu robili. 
Widzisz więc uśmiech staruszka, który patrzy na ciebie z wdzięcznością, 
słyszysz głos chorego dziecka, któreś roziweselił, a nie domyślasz się, że 
w  tej samej chwili Pan Jezius dziękuje ci za przysługę i przymuje ją  
z taką radością, jakby On sam był tym starcem i tym chorym dzieckiem.

Nie, mój bratanek nie miał stanowczo racji mówiąc, że nie można już 
służyć Pamiu Jezusowi. Powiedziałem mu to i wam też, moje dzieci, 
powtarzam..

O DOBRY BOŻE!
Gdy m rok przysłoni 1 dużo dobrej
nieba skry, woli daj,
ten gwiezdny splot choć nić
i zorze  —■ żywota  krucha:
daj m yślom  naszym  nie strwoży serca
górny lot, moc ni grzmot!
o dobry Boże! Nic nie osłabi

w  nas ducha!

CZY WIECIE 2E . . .
...Papier nauczono się wyrabiać 

w Chinach na początku II w. n. e. 
Sztukę wyrobu papieru do Europy 
przenieśli Arabowie.

...Sztukę drukowania wynalazł 
Niemiec — Jan Gutenberg z Mo
guncji w 1440 r. ■

...Obwód Ziemi wynosi około
40 000 km.

...Iilość gwiazd na niebie widocz
nych gołym okiem sięga 3 000, 
a ilość wszystkich gwiazd wynosi 
około śtiu miliardów.

...Największą planetą . w naszym 
układzie planetarnym jest Jowisz.
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przez ks. biskupa Pąkalą duchowe mniejszym lub w iększym  stopniu cepcję i wykonanie można ocenić
kierownictwo objął wikariusz gene- ulegają wszyscy, i wskazał środki, tylko pozytywnie,
ralny ks. dr Maksymilian Rode. które Pan zostawił swoim wiernym, „Błogosławieni czystego serca” i
Prowadzał rekolekcje do końca. do pełnego życia, do życia w łasce tylko ludzie o czystym sercu są zdol-

Nie były to ani filozoficzne w y-  * Powrotu do Boga. Trzy dni trwały ni do prowadzenia innych i kiero-
kłady, ani mistyczne wzloty. Była te duchowe ćwiczenia, to zatrzyma- wania. Nie może ślepy ślepego pro-
to głęboka analiza stosunku człowie- nie się na stacji w podróży przez wadzić.
Ira rlr, Ttnna nn tlp niwńłczesneao życie, jak to w przenośni określił czci- Rekolecje kapłańskie nie pozosta-
życia. Oderwani od codziennego Sodny rekolektant. Była dostatecz- ną bez w pływ u na życie Kościoła i
zgiełku i pracy robiliśmy obrachun- na sposobność, aby każdy się przyj- pracę naszych duszpasterzy,
ki z Bogiem. Czcigodny rekolektant rzał kliszy własnej duęzy, a potem Kapłani nasi dali tem u wyraz po
ks. prof. M. Rode w  szeregu wygło- pojednał się z bliźnimi i z Bogiem i zakończeniu rekolekcji. Ksiądz ju-
szonych nauk omówił najbardziej wrócił do domu i do ołtarza pokrze- bilat J. Kwolek, ks. dziekan Osmól-
zasadnicze problemy, z  którymi P™nV> silniejszy mocą nie z tego ski serdecznie dziękowali w  kościele
duszpasterz spotyka się co dzień, świata... w  imieniu wszystkich księdzu reko-
W nikliwie i ze znajomością praw Zamknięte rekolekcje kapłańskie lektantowi za jego trud i pracę, za
Boskich i ludzkich ukazał schorzenia były niecodziennym wydarzeniem cząstkę duszy włożonej w  każdą
moralne naszych czasów, którym w ostatnich lat i dlatego samą kon- naukę. E. N.

DO
KSIĘDZA BRONISŁAWA SŁODZIŃSKIEGO 
PROBOSZCZA RZYMSKO-KATOLICKIEJ PARAFII

W  PRU SKIEJ PO W. A U G U S T Ó W

LIST OTWARTY
Wielebny, Księże:

To nie przypadek sprawił, że dragi życia naszego 
wzajemnie się przecinają.
Nie jest także przypadkiem, że od pół roku' sąsia
dujemy %e sobą i jako kapłani .opowiadający tego sa 
mego Chrystusa wiernym, duchowni jednego Koś
cioła dwóch różnych wyznań.

Ksiądz, jako przedstawiciel „starego” Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego i ja — duchowny maiło jesz
cze ananego w  - społeczeństwie polskim Kościoła 
Polsko-Katolickiego, albo jak 'to się zwykło mówić: 
Kościoła Narodowego.

W określeniach Księdza wypowiadanych z ambony 
i w rozmowach prywatnych jestem „heretykiem”, 
„kapłanem nieważnym”, „intruzem”, który w k ie
rowanej przez Księdza parafii „sieje zamęt”, odcią
ga ludzi od wiary i ^prawdziwego Kościoła”, którym, 
według Księdza wyjaśnień, jest tylko Kościół Rzym
sko-Katolicki.

Każde kłamstwo jest obliczone na nieświadomość 
tagio, w stosunku do 'którego m a być użyte.

Kłamstwa rozsiewane przez Księdza są o tyle 
gorsze od itzw. kłamstw pospolitych, że pochodzą 
z ust człowieka wykształconego, księdza znającego 
Pismo św. i historię Kościoła, cieszącego się auto
rytetem wśród otoczenia, a nadużywającego tego 
autorytetu dla celów bardzo przyzliemnych.

Konieczną więc jest rzeczą napisanie i ogłoszenie 
tego listu, tym bardziej, że „prawdom” głoszonym 
przez Siebie „pomaga” Ksiądz nieznaną w dotych
czasowej Jego pracy „gorliwością” i samozaparciem

Cóż więc jest przyczyną, że jako słudzy Kościoła 
Powszechnego zajmujemy krańcowo różne postawy. 
Nie zaprzeczy Ksiądz chyba, że jego stanowisko 
w stosunku do mieszkańców Wólki Karwowskiej,

wioski stanowiącej do niedawna część składową Jego 
parafii jest określone przez bezpośrednich przełożo

nych, Kurię Biskupią w Łomży.
Rozumiem, że prawo Kanonicznie Kościoła naka

zuje bezwzględne posłuszeństwo Władzom Kościel
nym. Wiem jednak, że to samo praw o nie aabrania 
bronić pokrzywdzonych, że mateaziuje troskę o dobro 
duchowe wiernych, że proboszcza parafii czyni 
współodpowiedzialnym za szczęście doczesne i zba
wienie wieczne dusz powierzonych Jego pieczy.

Nie skorzysta! Ksiądz z tego prawa. Przeciwnie —1 
wykorzystując swoją specjalną pozycję społeczną 
stanął Ksiądz przeciwko Swoim parafianom, zbu
rzył Ksiądz ich spokój sumienia i przeświadczenie 
zakorzenione od wieków, że obowiązkiem, a nawet 
nakazem Księdza jest czynić dobrze.

Stanowisko zajęte przez Księdza było bardzo 
stronnicze. Czym bowiem, jeżeli nie stronniczością ze 
strony Księdza w  stosunku dio parafian było pub
liczne wyszydzanie ich z ambony, urządzanie „m isji” 
w czasie których uprzednio „'Uświadomieni” misjo
narze lżyli ich publicznie — rzucali klątwy, kazali 
pierwej włosom rosnąć na  dłoni, aniżeli starać się 
zainteresowanym o uzyskanie zezwolenia na budowę’ 
kościoła w wyklętej wsi.

Czym, jeżeli nie stronniczością, można wytłuma
czyć pośpiechj z jakim Ksiądz prowadzi adaptację do 
potrzeb kultu  zajętych w  Pruskiej budynków, służą
cych dawniej za kuźnię?

A założenie cmentarza w Pruskiej przy równo
czesnym zaniedbaniu starego cmentarza w  Wólce 
Karwowskiej, kitóry raczej rumowisko a nie cmen
tarz przypomina?

Walka ma to do siebie, że w m iarę jej trwania 
coraz więcej pochłanlia ofiar.

Ta walka obok ofiar w  postaci zachwianej wiary 
w jedynozbawczość rzymskiego Kościoła i chrzęści -
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jańskie pośrednictwo jego -kapłanów przyniosła jed
nak pozytywne owoce.

pozytywnym przecież jest zjawiskiem, że miesz
kańcy Wólki Karwowskiej przeciwstawili się hand
lowi swojej, wioskowej ziemi. Nie pozwolili zabrać 
sprzedanego przez Księdza kamienia z fundamentów 
po 'spalonym przez Niemców kościele. Zaczęli szukać 
takiego rozwiązania zagadnienia, które by dozwoliło 
im zachować i dalej pielęgnować potrzeby w ierze
nia i życia według wiary przy równoczesnej obro
nie własnych praw  nabytych ciężką pracą.

Leży przede m ną list — prośba wysiana przez nich 
na adres prymasa, księdza kardynała Wyszyńskiego.

Na czterech stronicach maszynopisu — łzami d ser
cem pisana prośba do najwyższego dostojnika Koś
cioła, któremu Ksiądz służy.

Przypuszczam, że zna Ksiądz jej treść. Maim wszel
kie podstawy ku temu, aby sądzić, że pierwej, ani
żeli powierzono ją poczcie — 'była w iręik)ach Księdza.

Mam także oryginał odpowiedzi Sekretariatu P ry 
masa Polski z dnia 9 grudnia 1957 roku.

Nie przypuszczam, aby Ksiądz znał treść tej 
odpowiedzi, pozwolę więc sobie przytoczyć z niej 
kilka wyjątków:
. . . .  uprzejmie przypominamy, że Pan Jezus rządy 
w Kościele oddal w ręce Ojca św. oraz Biskupów 
(następców Apostołów): „Kto Was słucha, Mnie 
słucha; a kito Wami gardzi, Mną gardzi”.
. . .  .W tej myśli składaliśmy Śluby Jasnogórskie 
Przyrzekamy wierność Bogu, Kościołowi, Pasterzom. 
„Pasterzem jest Biskup i kapłan przez Ks. Biskupa 
przysłany”.

Abstrahuję od naiwności użytych w odpowiedzi 
argumentów. Chciałbym zwrócić uwagę Księdza na 
momenty de"nagogiczne w niej zawarte. Momenty, 
które wykluczały jakąkolwiek nadzlieję pozytywnego 
załatwienia sprawy.

Cóż mieli zrobić mieszkańcy Wólki Karwowskiej ?
Mogli albo podporządkować się życzeniu „następcy 

Apostoła”, uderzyć w pokorę i ucałować rękę, która 
biła ich po twar.zy, albo też wybrać walkę o prawdę 
i sprawiedliwość. Od pół roku trw a walka o czysty 
katolicyzm, a ja z racji powołania swego znajduję 
się w  samym jej środku. Rozumiem sytuację, w 
jakiej się Ksiądz zniaiazł. Zaplanowana z góry 
i skwapliwie realizowana przez Księdza postawa 
odniosła wręcz odwrotny skutek aniżeli ten, fetory 
miał być ^osiągnięty.

Wprawdzie nie na kościelnym placu, ale tuż obok 
niego stanęła kaplica. Skromna, nie dokończona jesz
cze, służąca już jednak od trzech miesięcy właści
wemu przeznaczeniu.

Ziemię m ającą być przedmiotem zamiany przejęli 
jej prawowici właściciele. Mieszkańcy Wółki wed
ług zasad Kościoła Narodowego kształtują swoją 
wiarę, -która wcale inie jest inna od wyznawanej 
przez nich dotychczas, jest jednak ipr.zez potoki Obrzą
dek bliższa i zrozumiała.

Rozumiem, że zajęta przez Księdza postawa wy
nika z konieczności samoobrony. Ona też dyktuje 
Księdzu metody walki, pomaga dobierać argumen
ty, każe szukać środków zaradczych.

To wszystko rozumiem. Nie mogę .jednak pojąć, 
dlaczego te metody, te argumenty i środki, którymi 
się Ksiądz posługuje, są tak niechrześcijańskie.

To bardz© łatwo przekonać nie umiejącą czytać 
kobietę, że w  Wólce odprawiane .są „nieważne nabo
żeństwa przez nieważnych księży, a przed krzyżem 
na narodowej kaplicy nie iniależy zdejmować czapki”... 
To bardzo łatwo „przekonać”, że dobro - „świętej 
wiary wymaga ćnd prawdziwych katolików publiczmej 
obrony”.

To także łatwo kolportować, wizględnie 'ułatwiać 
kolportaż ulotek szkalujących Kościół Narodowy 
i jego przewodników.

Trudniej natom iast udowodnić, na czym ta nie
ważność polega, trudniej ją  uzasadnić na podstawie 
Pisma św. i tradycji Kośoiloła, kitórym po wniebo
wstąpieniu Chrystusa kierowali Apostołowie.

Zupełnie nie da się udowodnić, dłaczegio krzyż na 
wieży kościoła rzymskiego albo samotnie stojący 
przy drodze — j'es!t przedmiotem czci, a  ten isam 
krzyż na szczycie wanadowej feaplicy istaje się „ka
mieniem obrażenia”.

Nie rozumiem także, dlaczego w dwudziestym wieku 
ludzie aż publicznie muszą bronić prawdziwości 
rzymskiego katolicyzmu. Wiem, że dwadzieścia wie
ków chrześcijaństwa i tysiąclecie Misko supremacji 
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce powinny 
dostatecznie uzasadniać, że jest tak, jalk Ksiądz n a 
ucza, a  całe pokolenia wierzyły ibez zastrzeżeń.

Przypuszczam, że nie potrzebuję odsyłać Księdza 
do wertowania historii Kościoła, aby Gio przekonać, 
że jeżeli tak nie jest, to nie dzieje się to wcale 
z winy wiernych.

Historia obok Pisma św. najbardziej przekonywu
jąco udowadnia, że reprezentowany przez Księdza 
Kościół zawiódł pokładane w nim zaufanie m ilio
nów swoich wyznawców.

Począwszy od dziewiątego wieku aż po dzień 
dzisiejszy trw a walka całych ispołeczeństw wierzących 
chrześcijan o przywrócenie pierwotnego chrystia- 
nizmu z czasów/’ apostolskich.

Nie zaprzeczy chyba .Ksiądz, że w historii naszego 
narodu walka trwa od przeszło czterech wieków.

I nie można zaprzeczyć taikże tej prawdzie histo
rycznej, że ilekroć Kościół bywał odłączony od 
wpływu na kształtowanie się polityki izagraniciznej 
i stosunków wewnętrzne kraijowych — Polacy sta
wali w pierwszych szeregach państw  i  narodów 
walczących o postęp i sprawiedliwość Społeczną.

Wie Ksiąidz również dobrze, że najpiękniejsze karty 
hisitoniii naszego Narodu tworzyły się wtedy, gdy 
Kościół tracił swiaje wpływy. Wtedy, gdy wpływy 
te odzyskiwał — państwo 'staczało się na dno waśni 
religijnych i politycznych, powracał obskurantyzm, 
ciemnota i izacofanie.

Obskurantyzmem należy nazwać akcję prowadzoną 
na terenie kierowanych przez nas parafii.

Akcji tej patronuje Ksiądz, kapłan chrześcijański 
i przedstawiciel rzekomo jedynie prawdziwego Koś
cioła.

Zbawiciel nasz Boski powiedział przed dwoma 
prawie tysiącami lat, że po owocach pracy wierni 
poznają prawdziwość kapłańslkieoo powołania swoich 
pasterzy.

Powfediział także, że drzewo, ikitóre nie jest dobre — 
nie ' może rodzić dobrych owoców.
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Cierpkie'musiały być owoce pracy Księdza, jeżeli 
Jego " parafianie 'wypowiedzieli mu posłuszeństwo.

Złe tez musiało być drzewo, które zrodziło takie 
owoce. Wie’ Ksiądz zresztą, ze twierdzenia tego nie 
opieram tylko na sprawie Wólki Karwowskiej.- Ta
kich Wólek, proszę Księdza, na terenie Polski są 
tysiące. Tysiące miejscowości i setki tysięcy ludzi 
protestuje przeciwko prowadzonej przez Kościół 
rzymskokatolicki akcji, która m a wszystkie cechy 
działalności politycznej. Nie ma natomiast nic 
z chrześcijaństwa.

Według zaleceń Chrystusa — wszystko, co cesar
skie, Kościół miał pozostawić cesarzowi. Miał się 
zająć duchowym przeobrażeniem człowieka, miał 
na ziemi budować Królestwo Boże i m iał nas uczy
nić Jego budowniczymi. Jeżeli Kościół nie spełnił 
dotychczas itego zadania, to tylko dlatego, że sprze
niewierzył się testamentowi Swego Założyciela,, że 
zapalił się Chrystusa, że :z im ienia ii nauki Zbawi
ciela uczynił szyld, pod którym stara się ukryć bar
dzo ziemskie cele.

Nie jest izamiiarem moim przekonywać Księdza
o iilości i  jiakośoi błędów mieszczących się w  dokt
rynie Kościoła, któremu Ksiądz służy. My, wyznaw
cy Narodowego Kościoła, stoimy na stanowisku, że 
każdy człowiek ma prawo, a nawet obowiązek — 
szukać prawdy Bożej, tak, jak każdy z nas ma obo
wiązek wyznawaną przez siebie wiarę potwierdzać 
codziennym życiem.

Dlatego właśnie w wystąpieniach swoich publicz
nych w Wólce nigdy nie szkalowałem Kościoła rzym
skokatolickiego. Przejawy działalności teigo Kościoła, 
których w Wólce, było i jest tak dużo, w zupełności 
wystarczą aa siebie.

Jeżeli jednak stanowisko zajęte przez Księdza 
zmusza mnie do wypowiedzenia . się. .— przyznaję 
szczerze, chciaiłbym ito uczynić możliwie spokojnie, 
bez niepoważnych argumentów, których nie mógłbym 
później powtórzyć.

I dlatego w  imię chrześcijańskiej uczciwości 
chciaiłbym Księdza zapytać, czy rzeczywiście Ksiądiz 
wienzy, że Kościół Narodowy jest herezją, jak to 
obszernie omawia kolportowana pod kościołem w 
Pruskiej broszura?

'Powinniśmy obydwaj wiedzieć, że język, w jakim 
nauczał Jezus z Nazaretu, był językiem używanym 
w mowie powszechnej przez tych, którzy go słuchali.

Wiemy także obydwaj, że pierwsze parafie Koś
cioła Powszechnego,. zakładane przez Apostołów — 
były Kościołami Narodowymi. Wiemy, że żaden 
z " Apostołów nie przypisywał soibie prawia „namie
stnictwa” Chrystusowego, ponieważ ani oni, ani też 
ich następcy przez długie wieki nie wiedzieli, że 
takie stanowisko w  Kościele Chrystus ustanowił.

Wiemy, że dążenie biskupa rzymskiego do supre
macji nad Kościołem Powszechnym było bezpoś
rednią przyczyną pierwszego rozłamu Kościoła. Wie
my, że dogmat o nieomylności toislkiuipa rzymskiego 
został ogłoszony dopiero w roku 1870 i że próby 
podjęcia odinośnej uchwały przez sobór watykański 
spotkały się z ogromnym sprzeciwem wszystkich 
uczciwie myślących przedstawicieli Kościoła.

Chciałbym, aby Ksiądz przeczytał spokojnie mowę 
biskupa Sitrosmayera na tym  soborze wygłoszoną. 
Chciałbym, aby Ksiądz spokojnie przewertował h is
torię Kościoła i zechciał spojrzeć na dzieje biskupów

rzymskich ze- stanowiska uezeiwer.io. ś wia dom eg.) 
swego powołania księdza katolickiego i 'Polaka.
" prżypuszcźam, że' wtedy dopiero potrafi Ksiądz 

dostrzec zasadniczą różnicę pomiędzy systemem 
organłzacyjno-poliitycznym, reprezentowanym przez 
Kościół rzymski, a chrześcijaństwem.

Proszę, ażeby .zwalczając powstanie w Wólce K ar
wowskiej parafii. Kościoła Narodowego—  kierował 
się ksiądz chrześcijańską i kapłańską uczciwością, 
do której z racji swego stanowiska jest On zobo
wiązany.

Wie Ksiądz o tym, że święceń kapłańskich księży 
Kościoła Narodowego n ik t z teologów katolickich nie 
kwestionuje.

Uczono- Go o tym w  czasie studiów i  w  każdej 
chwili imoże lto Ksiądz sprawdzić w  podręczniku do
gmatyki.

Z racji ważności świeceń wypływa ważność wszys
tkich funkcji kapłańskich sprawowanych przez księży 
Kościoła Narodowego.

Uczciwości więc tyflkio potrzeba i  'odrobinę konse
kwencji, ażeby nie kłamać. Byłbym bardzo wdzięczny, 
gdyby Ksiądz w  dalszej swojej pracy i walce, jeżeli 
tak być już musi, konsekwentnie stał na stanowisku 
kapłana, wierzącego człowieka i uczącego innych 
wierzyć tak, jak  tego wymaigia Chrystus.

Świadomie napisałem „wierzyć tak, jak tego wy
maga Chrystus”, a nie Kościół, któremu Ksiądz służy.

Wierzymy obydwaj, że Chrystus jest Synem Bożym, 
drugą osobą Trójcy św., Bogiem, który dobrowolnie 
stał się człowiekiem, aby wszystkie pokolenia odkupić 
i zbawić. Obydwaj Wierzymy także, że nauka Jezusa 
Chrystusa jest niezmiennym prawem, które obowią
zuje tych wszystkich, którzy „przez imię Jego 'Otrzy
m ają odpuszczenie grzechów”.

Potrzeba więc, abyśmy obydwaj i wszyscy, których 
Pan Bóg do kapłaństwa powołał, realizowali naukę 
Boskiego Zbawiciela. Każdy na swoim odcinku — 
obydwaj z tym  samym pragnieniem, aby chrześci
jaństwo nie słowem, ale stawało się ciałem.

Nie zaprzeczy Ksiądz, że pracy mamy ogromnie 
dużo. Tyle chwastów napleniło się na glebach ludz
kich serc, tak  trudno nieraz pogodzić dzień po
wszedni chrześcijanina z zasadami wyznawanej 
wiary. Tylu ludzi świadomie i z premedytacją łamie 
zakon Jezusa, że życie staje się zaprzeczeniem nauki 
Bożej. Przyznać jednak musimy, że większość tych 
ludzi to przecież teoretyczni wyznawcy zasad Jezusa 
Chrystusa i członkowie Kościoła rzymskiego, którego 
jedynozbawczości Ksiądz tak broni.

I tutaj jest dla nas i dla wszystkich ludzi dobrej 
woli ogromne pole działania. Nauczmy ludzi wyżej 
nad nienawiść stawiać miłość chrześcijańską. Naucz
my przekładać dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczci
wość i wszystkie inne cechy chrześcijaństwa — nad 
kłamstwo, obłudę, krzywdę i nieuczciwość.

Chciejmy przykładami swojego życia i owocami 
naszej wiary przekonywać nie tylko siebie wzajem
nie, ale całe nasze otoczenie. Stawajmy do najpięk
niejszego z zawodów, zawodu o przywrócenie w na
szych środowiskach oblicza prawdziwego chrześci
janina.

Bo i cóż ma z tego Kościół Chrystusowy, gdy ludzie 
zaczną się wzajiemnie nienawidzić, wyszydzać wza
jemnie przynależność swoją do tej, czy innej pa
rafii, gdy w  rodzinach naszych współwyznawców-
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ifcamiast Chrystusa d Jego miłości zacznie królować 
grzech, nienawiść, zła wiola?
. Gzy spodziewa się Ksiądz, że szykanami i oszczer
stwem potrafi przekonać o 'słuszności zajmowa
nego przez siebie stanowiska?

Czy sądzi Ksiądz, że sąsiedzkie i rodzinne waśnie 
przyspieszą realizację Królestwa Bożego na ziemi?

Nic się nie dzieje ibez przyczyny. Przyczyn, które 
złożyły się na to, że musimy wzajemnie współist
nieć i Współżyć, jest bardzo wiele. Ta jest różnica 
między Bożymi a ludzkimi prawami, że pierwsze 
radzą się z nieomylności Stwórcy i Jego wszech- 
obecności — 'a nasze, ludzkie prawa, zmieniające 
i doskonalące się ciągle, są wynikiem protestu prze
ciwko złu, które w takiej czy innej formie niepokoi 
człowieka.

Protestem przeciwko złu, któremu Ksiądz świa
domie patronował, było powstanie w  Wólce Karwow
skiej parafii Kościoła Narodowego.

Parafia ta , proszę Księdza, pozostanie. Pozostanie, 
aby w  trudnych warunkach, przeciwstawiając się 
złej woli ludzi, do których liczby przecież i Ksiądz 
należy, budować swoją przyszłość w oparciu o naukę 
Jezusa Chrystusa, Jegio Kościół i przywiązanie do 
ziemi i mowy ojców swoich.

Bez- względu na to, czy to się Księdzu podoba, czy 
jest w  zgodzie z planami Księdza i Jego przełożo
nych — gromadka wierzących i  Wiernych Jezusowi 
ludai pójdzie drogą Chrystusową.

W pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie

to droga łatwa. Nleraa jeszcze napotykamy na 
świadomie z premedytacją tworzone przeszkody.

Będziemy je pokonywali. Wierzymy bowiem, że 
na: 'drogę, którą idziemy, wprowadził nas Chrystus. 
Wierzymy, że konieczną jest rzeczą prawdy przez 
Niego głoszone i  powierzone Jego Kościołowi udos
tępnić tym, którzy w opaircŁu o naukę Kościoła 
pragną kształtować swoje życie.

Jeżeli realizacja tego spotka się ize sprzeciwem tak 
potężnej organizacji, jaką w  społeczeństwie naszym 
jest Kościół rzymskokatolicki, my nie zejdziemy 
z raz obranej dro@i.

W zakończeniu tego listu przypomnę Księdzu 
argumenty Gamaliela o konieczności pozostawienia 
w spokoju Apostołów, wypowiedziane w  Radzie ze
branej na wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa 
w Nazarecie: . . . .„Jeżeli ta  .sprawa .z Boga wzięła 
początek, nic jej nie poradzimy. Uważajmy, 'abyśmy 
walcząc z. nimi, nie prowadzili walki z Bogiem”.

Tej walki z praw dą głoszoną przez nasiz Kościół, 
proszę Księdza, nie da się wygrać, mimo że jest 
prowadzona przy użyciu najbardziej wyszukanych
i — zdawałoby się — wypraktykowanych w prze
szłości metod.

— Nie daje ona dotychczas rezultatu.
Trzydzieści siedem la t walki m a w Poilsce Koś

ciół Narodowy* poza sobą. Wielki to szmat czasu. 
Ogromne źródło doświadczeń i w ielki zarazem 
sprawdzian, że sprawa nasza . . . .  „z Boga wzięła 
początek”

Ks. BOLESŁAW SIKORSKI

E. MONTWIŁŁ

WRACAMY DO CH YLONII
Sprawa chylońska głośna była w swoim czasie na 

całym Wybrzeżu. Arcynieprzyjemma ingerencja pełno
mocnika W atykanu ks. biskupa Kowalskiego z Pelpli
na w życie parafii chylońskiej i jej proboszcza ks. 
dr Stanisława Maćkowiaka rozgoryczyła, wielu wie
rzących ludzi, wielu otworzyła oczy, a wielu oddaliła 
od Boga.

Rozumowanie parafian było proste: jeżeli lud zado
wolony z proboszcza, a proboszcz z ludu, jeżeli życie 
religijne rozwijało się w pełni, to pasterz, „gdy jest 
pasterzem owiec”, może się tylko cieszyć i błogosławić.

Ale proboszcz chyloński, ks. dr Maćkowiak, nie 
przypadł do gustu pasterzowi z Pelplina. Wprawdzie 
razem studiowali,, w jednym dniu byli święceni, ale 
Waitykan bliższy niż przyjaciel. Pisaliśmy już na ten 
temat, jakich metod używał ks. bp. Kowalski,, by 
ks. Maćkowiaka z Chyloni! usunąć.

Polak i kapłan katolicki, ks. dr Maćkowiak, odszedł 
z Chylonii, ale i opuścił dotychczasowego pasterza, 
który jest i pozostanie „najemnikiem” Watykanu.

A oto są fakty, które rzucają światło na politykę 
kościelną biskupów Kościoła rzymskokatolickiego.

Na miejsce k s ..d r Maćkowiaka proboszczem parafii 
w Chylonii mianowany został ks. Kirsitein, b. pro
boszcz z Gniewu.

Wietrzący ludzie w Chylonii potrzebowali duszpaster
skiej opieki. Niektórzy jednak — zranieni przez bis
kupa z Pelplina w uczuciach polskich i katolickich — 
stanęli z dala od mianowanego przezeń proboszcza, in

ni zaś, dla których kapłan rzymskokatolicki jest uoso
bieniem polskości, otoczyli go opieką. Ale cóż od 
Gniewu do Chylonii nie jest itak daleko. Przekleństwo 
złego czynu ściga nie tylko zwykłego człowieka, ale
i kapłana. Ostatnia wojna była dla nas wielkim egza
minem z człowieczeństwa i polskości. Niie wszyscy 
zdali ten egzamin. Jeżeli w  ciągu pięciu lat pobytu 
w seminarium w okresie kształtowania psychiki mło
dego człowieka i jego charakteru, wpaja się w niego 
przekonanie, że w pierwszym rzędzie ma służyć spra
wie uniwersalistycznego Kościoła rzymskiego, jeżeli 
stawia się mu przed oczy jako wzór do naśladowania 
Dominików, Ignacych Lojolów, Janów Bosco, obcych 
nam ludzi duchem i kulturą, często odczło wleczonych, 
to nic dziwnego, że sprawy narodowe odsuwają się 
na plan dalszy, a świadomość narodowa tępieje. Jest 
on pod każdą szerokością geograficzną przede wszyst
kim rzymskokatolickim kapłanem, którego władze 
naczelne znajdują się w Rzymie.

W końcu lutego br. w „Głosie Wybrzeża” ukazało 
się kilka artykułów. Były to wspomnienia działaczy 
Ruchu Oporu. W yjątek cytujemy:

W  bunkrze znajdowało się tylko parą osób. 
Większość ludzi była w ustawicznym ruchu. Do
cierali do kurierów, przejmowali m eldunki do
starczali je do bazy. Materiał informacyjny gro
madził się stertami na stole dowódcy. Oprócz 
meldunków agentów były tu  także liczne notaki 
„obserwatorów”. Ci ostatni mieli za zadanie w y-
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kry w ać i obserwować niemieckich sługusów. 
Notatki te skrzętnie składano do archiwum, 
przesyłając ważniejsze fragmenty do „Centrali”, 
w radiogramach. Dotyczyły one różnych ludzi 
i pochodziły z różnych miejscowości..

Oto, na przykład, „obserwator” z Gniewu no
tował obszerne . uwagi o działalności miejsco
wego proboszcza, księdza Kirsteina, który nawet 
staruszkom odmawia spowiedzi po polsku i tropi 
w kościele ludzi z polskimi książeczkami do 
nabożeństwa.

„Kirstein — głosił meldunek „obserwatora”
— skończył przed wojną polskie seminarium  
w Pelplinie i jest synem polskiego nauczyciela 
z Gdyni. Obecnie odżegnał się od polskości 
i prześladuje wszystko, _ co polskie. Kiedy pani
S. poszła do niego, by odprawił mszę świętą za 
zaginionego w Oranienburgu, Kirstein odpowie
dział, iż za „politische Verbrecher” modlić się 
nie będzie. Ksiądz Kośtiik, z parafii w Janowie, 
co kończył niemieckie seminarium w Marien- 
werder, mówi o nim, tj. o księdzu Kirsteinie, 
że jest on bardzo niebezpieczny, bo wysługuje 
się Niemcom. Ludzie muszą chodzić potajemnie 
aż do Janowa, za Wisłę, do księdza Kośnika, 
który w wielkiej tajemnicy spowiada po polsku. 
Dobrze by było, żeby partyzanci „odwiedzili” 
Kirsteina i kazali mu zaśpiewać „Jeszcze Polska 
nie zginęła...”. Na pewno już zapomniał tak 
samo, jak to, że był Polakiem...”

Takich meldunków, było mnóstwo. Na nie
które reagowano natychmiast, o ile zachodziła 
obawa, że wskazany „typek” mógł się okazać 
niebezpieczny dla Polaków.

W irski ślęczał nad całym materiałem informa
cyjnym, opiniował go i bądź odkładał na bok, 
bądź też zlecał szyfrantom opracowanie radio
gramu, który Zoja natychmiast wystukiwała w 
eter.

Gdybyśmy 12 lat temu przeczytali takie wspom
nienie, krew zakipiałaiby nam  w żyłach i tęt
no uderzałoby mocniej. Trudno nam byłoby iść przed 
ołtarz chyloński po błogosławieństwo lub słuchać 
nau ;<i ks. Kirsteina o miłości bliźniego. Dziś zabliźniły 
się rainy i czas złagodził wiele bólów. W Gniewie 
i w Chylonia zniknęły na zawsze niemieckie napisy. 
Język polski rozbrzmiewa, a w  portach poskich ło
począ polskie bandery. A jednak... ciekawy przyczy
nek.

Losy dwóch kapłanów, ks. dr Stanisława Maćko
wiaka i ks. Kirsteina, mają siwoją wymowę. Pierwszy 
prawie cały okres okupacji spędza w więzieniu nie
mieckim poniewierany w swej narodowej i ludzkiej 
godności, drugi — z niewolniczą duszą — stara się 
umocnić tysiącletnie panowanie Trzeciej Rzeszy.

A jednak po wojnie w okresie ludowładztwa, ks. 
Kirstein bliższy okazał się sercu pasterza z Pelplina. 
Największa cnoita i największa zasługa kapłana Rzym
sko-katolickiego to wierność Rzymowi i ślepe posłu
szeństwo jego' przedstawicielom. Wszystko inne 
nieważne.

Biskupi rzymsko-katoliccy w  Polsce pam iętają o sło
wach Skargi: „Pierwej Kościoła i dusz luidizkieh 
bronić niźli oijczyzny... Jeśli zginie doczesna, przy wie
cznej się ostoirn... Lepiej szkodę mieć na tańszej rze
czy niźli na droższej”. Ta zasiada obowiązuje ich 
-od przyjęcia chrztu po dzień dzisiejszy.

W okresie blisko półtorawiecznej niewoli kiedy Pol
skę wymazano z mapy Europy, Rzym wciąż nad na
szym narodem panował, wyklinał powstańców, kazał 
czcić cara i wierzyć. Konopnicka daje temu wyraz 
w swym wierszu „Ojcowie Zamartwyichwstańcy”, gdy 
mówi:

„Wzgardzeni i zaparci sierocy grosz dajem,
Za Rzymem tęskjiimy jak za własnym krajem... ■ 
Rzym to druga ojczyzna i lepsza, bo z ducha... 
Dzwonią w Rzymie — to Polska na kolanach słucha. 
Błogosławieni, którzy obalają krzyże.
Którzy kapłanów Pańskich trzymają w jasyrze! 
Błogosławieni, którzy panują nad światem,
Bo tych następca Piotra opowie się bratem!

Bij jeszcze, bij, godzino, aż dobijesz czasu!
Rośnijcie jeszcze drzewa krzyżowego lasu!
Cierp jeszcze, Zbawicielu,' kupczących w świętyni,
Aż się zorza zapali i dzień twój uczyni —.”

Chciałoby się chylońskiemu ludowi przeczytać wez
wanie Konopnickiej:

„A ty, l u d u .................
. ................... niech się już nie czołga
Twa dusza, u ^ych progów! Tu nie masz obrony,
Tu jesteś cudzy, obcy, tu jesteś wzgardzony!
Apelujże ty odtąd do Chrystusa Pana,
Bo tylko z Nieba męka Twoja jest widziana!”

Zrozumiał to ks. dr Stanisław Maćkowiak i rozu 
mie to coraz więcej kapłanów katolickich, którzy 
pragną być Polakami i buidiuiją polski Kościół kato
licki ucząc, że wiara jest darem Boga dla każdego 
człowieka, dla każdego narodu i z zagranicy nie 
należy jej importować.

Jesteśmy głęiboko przeświadczeni, że ludzie w pa
rafii chylońskiej czujący po polsku i po katolicku, 
ludzie, którzy potrafią odróżnić katolicyzm od wa- 
tykaniznuu, podziękują ks. Kirsłeiinowi i jego moco
dawcy z Pelplina za duszpaszteirską opiekę, jak przy
stało Polakom miłującym wolność, i pójdą za da
wnym duszpasterzem budować wolny polski Kościół 
katolicki.

„NASZE POSŁANNICTWO"
PISMEM POLSKICH KATOLIKÓW
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Ks. E. N.

BYŁEM NA REKOLEKCJACH

Grudki: księża i parafianie

Kilka godzin zaledwie trw a podróż 
z Warszawy do Lublina i zmęczyć 
się jest trudno. Dzięki życzliwości 
jednego z moich przyjaciół lubel- . 
skich „Warszawą” szyibko dotarłem 
z Lublina do Grudek. Była sobota. 
Zapadł już zmierzch. Na odgłos 
dzwonów zgromadziło się trochę lu
dzi w kościele. Odprawiłem niesz
pory i wygłosiłem pierwszą naukę.

W niedzielę o dziewiątej już było 
ludno w kościele. Mszę św. ̂ odprawił 
miejscowy proboszcz, a kazanie wy
głosił ks. Bazarnik z Elbląga. Na 
sumie, którą odprawiłem, wypełnił 
się kościół. Przyjemnie jest mówić 
do licznych słuchaczy, którzy myślą, 
rozumieją i czuiją.

Pieśni śpiewane w grudczańskim 
kościele m ają jakąś lokalną specyfi
kę: są rzewne, tęskne, m ają w so
bie coś ze skargi i coś z radości i 
siły.

Parafia w Grudkach jest w ogóle 
jakimś ideowym monolitem, gdzie 
Kościół narodowy głęboko wrósł w 
serca ludzkie. Żyją nim ludzie aa 
codzień, są z niego dumni, bronią 
go, zdolni byli, jak  wykazała his
toria 'teij parafii na przestrzeni wielu, 
lat do wyrzeczeń, poświęceń i ofiar. 
Jest sprawą bezsporną, że (to przed
ostatni proboszcz, ks. Bolesław Si
korski, w ciągu dwunastoletniej 
pracy ukształtował oblicze' moralno- 
ideowe parafian i dał się poznać 
jako wzorowy duszpasterz, dofory_ 
gospodarz i ofiarny społecznik. Jego 
działalność, troska o 'każdego czło
wieka zjednały mu szacunek nie

tylko wśród swoich, lecz i obcych.
W ciągu trzech dni zibierał się 

lud wiemy, aby słuchać słowa Bo
żego i pić z odwiecznej krynicy 
Prawd Bożych. Takie spotka-nie ka
płana z wierzącym ludem, który 
pragnie d.o Boga się zbliżyć i du
chowo umocnić, jest pożyteczne 
również i dla kapłana. Cauije się on 
potrzebny na świecie, jest zwdązany 
diuchowo ze społecznością, jego ży
cie i praca nabiera określonego 
sensu.

Pięknym i niezapomnianym mo
mentem było wtorkowe nabożeń
stwo. Po wygłoszonej nauce o po
wrocie marnotrawnego syna do ojca 
pochylił się lud wierny niby łan 
ziboża przed Panem Utajonym w oł

tarzu, aby się przed Nim spowiadać 
i przez usta kapłana, sługi Kościoła, 
uzyskać przebaczenie. Mieniły się 
barwne chusty, kłoniiły się głowy 
szronem siwizny pokryte obok mło
dych i słychać było tłumione west
chnienia, gdizie niegdzie łzy z tru 
dem powstrzymywane płynęły po 
twarzy. Rozmodleni czuli obecność i 
bliskość Boga. Uroczystą sumą i 
hymnem „ T y l e  l a t  m y  Ci,  o 
P a n i e ” zakończyliśmy rekolekcje.

Praca miejscowego proboszcza, ks. 
Benedykta Sęka, i jego troska o 
rozwój parafii jest widoczna na 
każdym kroku. Jest godnym następ
cą swego zasłużonego poprzednika.

Praca wśród dzieci i młodzieży, 
nowa dzwonnica, czynne życie reli
gijne w kościele jest tego wyrazem. 
Po rekolekcjach w plebanii zebrała 
się Rada Parafialna.

Dziękowano mi za przybycie, za 
wygłoszone nauki i informowano o 
życiiu gospodarczym parafii. Proszo
no mnie także o poparcie w Kurii 
ich prośby o m aterialną pomoc na 
remont kościoła. „Dotąd radziliśmy 
sobie sami. To, co ks. redaktor wi
dzi, powstało z naszej pracy. Teraz 
jednak potrzebna naim jest pomoc 
Kurii, bo sami nie możemy pora
dzić”.

— „Moi drodzy” — mówiłem — 
„ja na finanse Kurii tyle mam 
wpływu, co bractwo różańcowe z 
Turobina na rozwój energii atomo
wej. To nie jest mój dział ani moja 
specjalność”. Ale oni nie byli prze
konani.
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W tym roku obchodzą 3(Ktą rocz
nicę powstania parafii i chcieliby, 
aby wypadła jak najbardziej uro
czyście i imponująco w odmalowa
nym olejno kościele.

Przyjemna była rozmowa z grud- 
czańską Radą Parafialną. Widziało 
się, że ci ludzie wiedzą, czego chcą 
od Boga, Kościoła i życia.

Przed wyjazdem odwiedziłem je

szcze 2 miejscowym profooszczem 
jednego z najświetlejszych parafian 
w Grudkach, Bolesława* Stadnickie
go, od szeregu, miesięcy przykutego 
chorobą do łóżka. Doznałem jednego 
z najbardziej przykrych uczuć, ja
kim jest uczucie bezradności wobec 
cierpienia, któremu ulżyć nie można. 
Modliliśmy się wspólnie, aby Naj
lepszy Lekarz, tan który nawet

zmarłych wskrzeszał, zadecydował 
w tej sprawie. Godny podziwiu był 
spokój wewnętrzny chorego, ufność 
w Bo,gu i jakaś duchoiwa pogoda.

Nazajutrz rano o wschodzie słoń
ca żegnał nas proboszcz, a jeden z 
oddanych parafian odwoził d:o auto
busu. Ks. Bazamik odjeżdżał do 
Elbląga, a ja — do Tarnogóry.

Prymicje kapłańskie w  Poznaniu
Są chwile, które głęboko zapadają w pamięć. 

Takim niezapomnianym dniem dla parafii poznańskiej 
była niecodzienna uroczystość prymicji kapłańskich. 
Ranek niedzielny 22 lutego był słoneczny. Słonecznie 
też było w duszach parafian. Nie szczędząc trudu wraz 
ze swym proboszczem przygotowali wszystko, by god
nie wprowadzić do Ołtarza Pańskiego świeżo wyświę
conego młodego kapłana.

Od plebanii w procesjonalnym pochodzie przeszedł 
p.ym icjant do Kościoła. Gustownie udekorowana świą
tynia jaśniała. Ołtarz przybrano żyw ym i białymi kwia
tami.

Ksiądz Zygmunt ^G.nyp rozpoczął pierwszą w swym  
życiu Ofiarę Mszy świętej. Jego wzruszony głos na 
przemian ze starannie przygotowanym chórem roz

brzmiewał polskimi słowami liturgicznej modlitwy. 
Z braterską troskliwością młodemu kapłanowi asysto
wał przy ołtarzu ks. Proboszcz. Okolicznościowe kaza
nie wygłosił ksiądz mgr J. Matuszyński z Warszaiuy.

Kiedy na zakończenie nabożeństwa ksiądz prymiciant 
udzielał wszystkim  swego pierwszego kapłańskiego 
błogosławieństwa, licznie zebrani wierni słali modły 
do Pana. Dziękowali za nowego pracownika na pol
skiej niwie katolicyzmu. Prosili, by swemu młodemu 
słudze hojnie Bóg błogosławił w jego kapłańskiej 
pracy.

Oby coraz częściej dane nam było uczestniczyć 
w tak pięknej uroczystości.

Parafianie

Mgr, inż. MIKOŁAJ ORLICKI

KONSPEKT ASTRONOMICZNY
O zaćmieniach.

W 1959 r. — przypadają 2 zaćmie
nia Księżyca i Słońca.
1. Częściowe zaćmienie Księżyca 

24 marca, widoczne w Polsce. 
Moment największej fazy (0,27)
o g. 21,11 cz. śr.-aur. Koniec częś
ciowego zaćmienia g. 20,6 cz. śr. 
eiir.

2. Obrączkowe zaćmienie Słońca 
8 kwietnia, niewidoczne w Pol
sce.

3. Półcieniowe zaćmienie Księżyca 
16/17 września, widoczne w ' Pol
sce. Moment największej fazy 
<1,01) 17 września o g. 2,2 ez. 
śr. eur.

4. Całkowite zaćmienie Słońca 2

października w Polsce widoczne 
jako częściowe zaćmienie.

Niekiedy przy swoim ruchu na
około Ziemi Księżyc znajduje się w 
cieniu rzuconym, przez Ziemię. Oś
wiecona przez Słońce Ziemia rzuca 
cień w stronę przeciwną do Słońca. 
Stąd Księżyc może dostać się do 
cienia ziemskiego tyliko wtedy, kiedy 
jest odwrotnie ułożony do Słońca 
względem Ziemi, tj. w bliskości peł
ni. Dostając się do cienia ziemskie
go. Księżyc przestaje być oświetlony 
przez Słońce, w następstwie czego 
rozpoczyna się zjawisko zaćmienia.

Zaćmienie Księżyca moiże wystę
pować nie częściej niż trzy razy do 
roku, w niektórych zaś latach nie 
występuje ono w ogóle.
■ Gdyby Ziemlia Rie miała atmosfe

ry, to podczas całkowitego zaćmienia 
Księżyc nie byłby widoczny. Ale 
promienie słoneczne, przechodząc na 
krawędziach Ziemi przez jej atmos
ferę, z lekka oświetlają przestrzeń 
wewnątrz cienia ziemskiego, a więc 
i Księżyc. Czerwono-bury kolor 
Księżyca, który często widzimy 
przy zaćmieniu, pochodzi stąd, że 
atmosfera ziemska, przepuszczając 
na wskroś białe słoneczne światło, 
utworzone ze wszystkich kolorów 
tęczy, zatrzymuje sine i zielone pro
mienie. A  więc tylko czerwone pro
mienie padają wówczas na Księżyc.

Bywa też, że przechodząc międży 
Słońcem a Ziemią, Księżyc niekiedy 
znajdiuje się na linii, łączącej te dwa 
ciała niebieskie. W tych miejscach
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Ziemi, gdzie wówczas padnie maleń
kie -piętno cienia księżycowego, ob
serwujemy zaćmienie słoneczne. 
Promienie Słońca są zatrzymane 
przez Księżyc, który całkowicie za
gradza Słońce i powoduje całkowite 
zaćmienie słoneczne, trwające zwy
kle dziesiątki sakund. Naokoło pięt
na cienia księżycowego, w wymiarze 
nie wyżej niż 2i50 km. rozpościera 
się półcień Księżyca, i tam dla ob
serwatora ziemskiego Słońce jest 
zakryte tylko częściowo — zachodzi 
częściowo zaćmienie Słońca. Tak 
więc zaćmienie Słońca, zwłaszcza 
całkowite,. może być widoczne tylko 
w niektórych miejscach Ziemi.

Rocznie-bywają nie mniej niż dwa 
zaćmienia słoneczne. Jednak znaj
dując się na jednym i tym samym 
miejscu, można byłoby widzieć cał
kowite zaćmienie słoneczne tylko 
jeden raz na kilika stuleci. Uczeni 
organizują specjalne ekspedycje na

te tereny Ziemi, gdzie w danym 
roku występuje zjawisko zaćmienia 
słonecznego, bo podczas zaćmień 
można ściśle zbadać teorię ruchu 
Księżyca i Ziemi, można też obser
wować niektóre inne ciekawe i do
niosłe zjawiska astronomiczne. Np. 
w roku 1936, aby obserwować za
ćmienie słoneczne, przyjechali do 
ZSRR uczeni innych krajów, a y /  
roku 1947 — uczeni wielu krajów 
jeździli do Brazylii. Czas początku 
zaćmienia uczeni obliczali z góry 
z dokładnością do jednej sekundy.

Dnia 30 czerwca 1954 r. zdarzyło 
się w Polsce bardzo rzadkie zjawis- 
sko astronomiczne; przez północno
— zachodni zakątek naszego kraju 
(SuwalsEczyzna) przeszedł pas cał
kowitego zaćmienia Słońca. No po
zostałym obszarze kraju zaćmienie 
było widoczne jako częściowe. Zdję
cie chromokineimatograificzne zaćmie
nia wykonano w Obserwatorium w 
Krakowie metodą znakomitego

astronoma prof. T. Banachaewicza, 
zmarłego w roiku 1854.

Obrączkowe zaćmienie Słońca po
lega na tym, że cień Księżyca ma 
niekiedy podczas nowiu długość 
mniejszą niż odległość Księżyca od 
Ziemi i nie dosięga powierzchni 
ziemskiej. W tym wypadku _ obser
watorzy, dla których środki tarcz 
Księżyca i Słońca przy tym zaćmie
niu zlewają się, widzą, że,Księżyc 
przy największej fazie zasłania tylko 
wewnętrzną część tarczy słonecznej, 
pozostaje n a to m ias t nie zasłonięta 
zewnętrzna obrączka.

Całkowite zaćmienie Słońca będzie 
widziane 2 października 1959 r. 
tylko na Wyspach Kanaryjskich i 
w Afryce Środkowej. Najbliższe cał
kowite zaćmienie Słońca, w euro
pejskiej części ZSRR, .nastąpi dopie
ro 15 lutego 196:1 r., w  Polsce zaś 
całkowite zaćmienie Słońca będą 
mogli obserwować nasi potomkowie 
i to dopiero po dwustu kilkudzie
sięciu latach.

EGIPSKIE KONTRASTY

Chociaż w podręcznikach historii 
Egipt zalicza się do najstarszych 
krajów świata, w rzeczywistości jest 
krajem  jednym z najmłodszych. Jest 
to paradoks i kontrast, właśnie 
Egipt jest krajem  pełnym kontras
tów, jak i wszystkie najmłodsze 
państwa świata. Słyszałem o Bra- 
zylijczykach, że podobno są dzicy, 
którzy z drzewa wskoczyli od razu 
do „Cadil'lac’a”. Egipcjanie współ
cześni robią podobne wrażenie. 
Mieszanina najnowszej cywilizacji 
z najstarszym prymitywem. Wszy
stko tu  jakieś inne, dziwne. Kont
rasty na.każdym  kroku. Oto kilka 
przykładów:

Architekci egipscy czerpią swe 
natchnienie w  najbardziej postępo
wym budownictwie Zachodu, zwła
szcza w architekturze włoskiej. Tak 
w centrum, jak i na peryferiach 
buduje się piękne, nowoczesne 
gmachy, które m ają miły . oku wy
raz lekkości i piękna. Ale tuż Obok 
stoją gliniane chatki bez dachów, 
przypominające raczej nasze kur
niki, czy gołębniki. Piękne wille 
otoczone bujną afrykańską roślin
nością sąsiadują z wydrążonymi w 
ziemi norami, zamieszkałymi przez 
półnagich fellachów i ich .wychu
dzony inwentarz — psy, osły czy 
wielbłądy — a wokół p.uściutkie 
pole czy wręcz pustynia — ibez jed
nego drzewa, bo Arabowie nie lubią 
drzew, najchętniej przebywają pod 
gołym niebem, uciekają od cienia. 
Wielu Arabów spędza noc na ulicy 
tuż obok luksusowych hoteli, dla 
turystów.

Ulice miast egipskich zalane 
mnóstwem au t i limuzyn najnow 
szych modeli, a wśród nich zaplą
tany osiołek ciągnący przeładowa
ny wózek z czasów faraonów. W sa
mochodach dobrze ubrani panowie 
i eleganckie panie z „high life’u” 
należące do grona klientek luksuso
wych domów towarowych przy ul. 
Fuada, a na chodnikach zbyt dużo 
jeszcze żebraków i nędzy.

Wystawy sklepowe urzekająco 
wspaniałe, obfitość towaru np. obu
wia — a większość mieszkańców 
Egiptu chodzi boso i w nader ską
pym odzieniu.

Chodniki nie służą tu do chodze
nia, a jezdnie do jeżdżenia. Na cho
dnikach stoją kram iki kuprów, 
jako, że co drugi Arab to kupiec. 
Na chodnikach rozkłada się towar 
np. książki lub wieczne pióra, tu taj 
się pracuje — np. odnawia dywany, 
tu taj się śpi pod operacją silnego 
słońca. Na chodnikach gotuje się 
potrawy np. brukiew i rozkłada go
towane (obrane ze skorupki) jajka, 
chociaż z balkonu spada kurz z 
trzepanego 'dywanu. Na chodniku 
wreszcie gościnni właściciele res
tauracji czy barów rozstawiają 
krzesła dla klientów, którzy mają 
ochotę palić tytoń z długiej na dwa 
m etry fai i gawędzić na tem at prze
chodniów.

Z konieczności więc spieszący się 
przechodzień schodzi na jezdnię 
i lawiruje pomiędzy stojącymi w 
dwóch rzędach autami. Chociaż bo
wiem Kair czy Aleksandria mają 
bez porównania więcej garaży niż 
Warszawa, jest to wszystko za mało 
i samochody parkują na jezdniach,

...

[Ę-mŚOGKJ
a często i na chodnikach/’Niemniej 
nie ma na jezdniach zatorów.

A oto jeszcze jeden dziwoląg z 
życia ulicy egipskiej. Arab jest ,z 
natury powolny, nigdy mu się nie 
spieszy, nie ma poczucia punktual
ności. Ma chyba na to wpływ 
i w iara w przeznaczenie mówiąca, 
że jeśli mam zdążyć, to i tak zdążę. 
Gdy tenże sam gnuśny Arab usią-^ 
dzie za kierownicą samochodu lub 
na rowerze, pędzi z możliwie naj
większą szybkością, bo to w Egip-

■

Wieża meczetu
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cie jest dozwolone. Autobusy oso
bowe na zakrętach nie zwalniają, 
chociaż obładowane są pasażerami, 
jak autobusy warszawskie. Obowią
zuje w nich podział na dwie klasy
— z pierwszej klasy mogą korzys
tać obywatele u'brani po euro
pejsku, opłacający dwa razy drożej 
za przejazd.

Pieszych, nie obowiązują przepisy 
drogowe. Jeśli więc w sumie- weź
mie się i to ostatnie, :i mnóstwo po
jazdów, i nieograniczoną szybkość — 
wniosek tylko jeden: dużo wypad
ków. Tymczasem nic podobnego. 
Przez trzy miesiące włóczenia się 
po ulicach egipskich nie widziałem 
sam żadnego wypadku, poważnego 
zderzenia lub przejechania czło
wieka i nie widzieli tego inni, któ
rych o to pytałem. Wszyscy roz
mówcy pytani o przyczynę, podają 
zasadniczo jedeti powód: Arabowie 
nie używają alkoholu, bo im zabra
nia ich religia. O ile  foy tak  można 
określić, Arabowie _ mają wrodzoną 
trzeźwość — matkę jasnego myśle
nia, i błyskawicznego refleksu niez
będnego na jezdni. A zawdzięczają 
to przestrzeganiu zasad. s,węj,Jręligii.

Warszawa nie posiada ani dzie
siątej części sklepów z zegarkami, 
biżuterią i innymi świecidełkami, 
jakie posiada Kair. Lecz gdy u nas 
po godzinie 19-ej wszystkie te cen
ne przedmioty są zasłonięte szczel
nie deskami lub usunięte z wy
stawy, w K.air_zę_wszystko, pozostaje 
jak za dnia, nie ma obawy ra 
bunku. Arab nie tylko się boi kraść, 
ale się_t.eż-i wstydzi złodziejstwa. 
Za to z przyjemnością, oszuka każ
dego, któ się da oszukać, gdyż jest 
entuzjastą zasady: Śmierć fra je
rom — zwłaszcza zagranicznym.

Inna' rzecz, że ‘kradzieżom pie 
sprzyja lofofite oświetlenie ulic nie 
tyle przez latarnie, co przez bajecz
nie kolorowe neony.

Wiadomo, że Egipt jest państwem 
policyjnym i ostatnio przybysza 
uderza wielka ilość’ ludzi, w m undu
rach podobnych do ubrań naszych 
kominiarzy, tylko że w beretach 
lub białych angielskich hełmach. 
Możliwe, że system polityczny

działa -tak sprawnie, że interwencji 
państwa w  życie obywateli prawie 
się nie odczuwa. Owszem wyczuwa 
się wielką swobodę i dowolność pod 
wielu względami. Jak już zazna
czyłem, policją nie zwraca uwagi 
na przechodniów, którzy chodzą jak 
i gdzie chcą, policja nie utrudnia 
życia kramarzom na chodnikach. 
Sklepy otwiera się i zamyka wed- 
ług^.fantazji właścicieli. Jest też do
wolność _w wyborze dnia wolnego, 
od_ pracy. Urzędnicy państwowi 
i robotnicy fabryk świętują po ma- 
hometańsku w piątek, ’ kupcy zaś 
po europejsku ~w niedzielę. P la
cówki . dyplomatyczne w Kairze 
również się dzielą pod tym  wzglę
dem. I tak Czesi świętują w nie
dzielę, a Polacy w piątek.

Arabowie są bardzo religijni, 
zwłaszcza że ich religia nie - jest 
skomplikowana, podaje bardzo pro
ste nakazy. Jednym :z mich jest ńa 
wzór chrześcijańskiego .Wielkiego 
Postu, post itamadan trwający 40 dni.

Mahometanie patrzą z politowa
niem na chrześcijan, którzy rze
komo poszczą, a jednak jedzą i piją, 
bo mahometanin post rozumie do
słownie, tan. cały dzień nie przyj
muje żadnych posiłków, nie pije 
i nie pali tytoniu.

Jest rzeczą zrozumiałą, że tak 
pojęty post ogromnie wyczerpuje, 
zwłaszcza-przy wielkim upale, dla
tego praktycznie w  okresie Eama- 
danu urzędy państwowe nie funk
cjonują, a z kupcami arabskimi nie 
można przeprowadzić żadnych tran 
sakcji. Życie społeczne i gospodar
cze w owe dni zamiera — podtrzy
mują je tylko chrześcijanie. W Ko- 
„ranie są jednak pewne ulgi. X tak 
od~pos"tu wolni są wszyscy będący 
w podróży. Więc mahom etanin-po
siadający samochód wyjeżdża za 
miasto, jest w  podróży, więc -może 
się posilić, ile tylko zechce,.a..w za
mian za to może dać biednym jał
mużnę. Ale kto nie podróżuje po-

Wpływiowi reiligSi można toy przy
pisać jeszcze inne dodatnie zja
wisko życia społecznego Egiptu. 
Arabowie, jak wszyscy . południow
cy, szybko się urioszą i zacietrze
wiają w rozmowie. Nawet spokojna 
rozmowa na obojętny temat wyg
ląda na kłótnię. Kair_ma trzy razy 
więcej mieszkańców niż Warszawa 
na przestrzeni chyba niewiększej, 
niż nasza stolica. Jęst_to w ięc.w iel
kie skupisko Judzkie o poziomie 
kultury raczej niskim. A jednak 
tak z własnej obserwacji, jak i z 
uwag wielu moich rozmówców wy
nika, że w Kairze n ie  ma problemu 
chuligaństwa, nie ma bijatyk czy 
zabójstw na skalę innych podobnie 
wielkich miast Europy czy Ame
ryki. Tu kłótnie kończą się prze
ważnie na słowach przy obfitym 
wymachiwaniu ram ion-— bez ręko
czynów. Kanał Sueski
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ści sum iennie,^  jednak tylko w 
dzień, bo ipoist *trwa tylko 40 'dni, 
a nie nocy. Dlatego podczas Rama- 
danu' życie rozpoczyna się z nadejś
ciem zmroku* Po zachodzie słońca 
można jeść i pić dowoli.

*
Mahometanie modlą się zawszę 

zwróceni twarzą w stronę Mekki, 
miasta leżącego w Arabii Saudyjs
kiej, gdzie urodził się Mahomet. 
Marzeniem każdego wyznawcy Pro
roka jest odbycie wędrówki do 
Mekki. Za głowę Islamu uznaje się 
króla Arabi Saudyjskiej. Tam Ko
ran jest jedyną Konstytucją, a wola 
królewska prawem państwowym.

Wiadomo, że w  Arabii Saudyjskiej 
jest handel niewolnikami,że chrześ
cijanie nie mogą zajmować żad
nych stanowisk państwowych, że 
nie m a tam  ani teatrów, .ani kin, ni 
restauracji,.' ni barów, niedozwolone 
są tańce i muzyka, a mężczyzna 
spotkany na  ulicy z kobietą dostaje 
od żandarmów 40 batów. Do Arabii 
nie wolno przywozić instrumentów 
muzycznych np. gramofonu, (ale 
wolno mieć radio) jest zakaz 
importu i  produkcji nie tylko wina, 
lecz i piwa, (dlatego im portuje się 
i pije wodę kolońską). ;

Sytuacja jest tym bardziej przy
kra, że nafta Arabii Saudyjskiej 
przynosi dużo dolarów, ą nie ma 
ich gdzie i na có wydać.

*

Bogatsi poddani króla Sauda, czy 
to jako .kupcy, czy po prostu jako 
turyści, jadąc w świat by się zaba
wić i zaczerpnąć trochę kultury, za
haczają najehęifciiej o Egipt, gdzie 
przyjm uje się ich prawie jak turys
tów amerykaństaieh. Dla nich buduje 
się wspaniałe hotele np. -ostatnio 
Nil-Hilton, ( w którym ’ceny wahają 
się od 3 do 6 funtów dziennie), dla 
nich stoją otworem wszystkie lo
kale rozrywkowe z niezwykle atrak 
cyjnym programem. Tzw. nocne 
kluby porozmieszczane przeważnie 
n a ' peryferiach Kairu czy Aleksan-
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*drii są zapełnione samymi mężczyz
nami, którzy pachną dolarami
i arabską naftą. Pieniądze można 
wydać i w domu gry w  Kairze, na 
Makkatanie, (czyli na wysokim, za 
Cytadelą, piaskiem tylko pokrytym 
wzgórzu) gdzie obok' zagłuszającej 
radiostacji, są wille, bary i kluby 
prowadzone przeważnie przez Wło
chów. Bo organizacją rozgrywek .za
jęli- się cudzoziemcy: Włosi, Grecy 
czy Francuzi, i z tychże narodo
wości przeważnie grupują się a r
tyści lokali rozrywkowych. Oprócz 
śpiewów,. tańców i muzyki euro
pejskiej dla arabskich widzów, daje 
się też miłe ich sercu melodie ludo
we, niezwykle monotonne & hałaś
liwe, bo wykonywane na piszczał
kach przy akompaniamencie tam  — 
tamów. Z zasady pokazuje się te ż . 
w  kilku odmianach rdzennie 
arabski „danse orientale”_ pospolicie 
zwany tańcem „brzucha”, bez któ
rego Arabowie nie wyobrażają so
bie rozrywki. Taniec ten wykonują 
tylko dziewczęta arabskie i to w y - . 
łącznie solo.

ŻYCIE PRYWATNE EGIPCJAN

Przy okazji patrzenia na  „danse 
orientale” ciśnie się do głowy re 
fleksja na tem at prywatnego ży
cia tych ludzi, którzy są na wido
wni. Myślę o ich życiu rodzinnym.

Arab jest z natury  miły, ugrze- 
czniony, / wylewny, życie egipskie 
zdaje się być bardzo uchwytne, 
gdyż płynie^szeroko ulicami Kairu 
czy Aleksandrii, w rzeczywistości 
jednak Arabowie są skryci i o ich 
prywatnym życiu niewiele wiemy.

Cale żyeie społeczne, gospodar
cze i religijne należy wyłącznie 
do mężczyzny. Kobieta jest w . cie
niu. Arab jest bardzo powściągli
wy, gdy mowa o jego .rodzinie, i to 
nie tylko wobec cudzoziemców. Jest 
w złym tonie pytać go o*, zdrowie 
żony lub przesyłać jej pozdrowie
nia. To ostatnie ma chyba przyczy
nę i w  wielożeństwie, bo nie wia
domo, którą żonę się pozdrawia.

*
Koran poizwala mieć kilka żop. 

Korzystają z tego nie ty l^ zamożni, 
zeuropeizowani Muzułmanie, ile 
raczej chłopi po wioskach, a to z 
prostej kalkulacji handlowej: słu
żącej trzeba płacić za pracę, a żo
nie .— nie. Zubożały fellach bierze 
kilka młodych kobiet na żony, by 
pracowały darmo przy żmudnej 
uprawie bawełny i nawadnianiu. 
Gdy któraś z nich nie nadaje się 
do pracy, mąż mówi jej trzy razy 
(wg Koranu) „Ja się. z tobą rozwo
dzę” — i może wziąć sobie nową
— siłę roboczą.

Mężczyzna jest panem i. władcą, 
kobieta — wołem roboczym. Złoś
liwi mówią, że po ostatniej wojnie 
coś się pod tym względem zmieni
ło, bo o to . . .  i tu  następuje aneg
dotka: Przed wojną Hassan jechał 
po pustyni na ośle, a za nim szła 
jego żona' z ciężkim bagażem na 
głowie. Po wojnie zmiana: Przodem 
idzie żona — już bez bagażu, a za 
nią na  ośle Hassan -z bagażem. 
Spytany dlaczego tak postąpił, od
powiada: Podczas wojny Iglezi (An
glicy) pozakładali na pustyni groź

ne miny, niejeden człowiek wyle
ciał do Allacha, więc nie można 
narażać ani siebie, ani osła-, ani 
też to w a ru ... A żona? — Można., 
wziąć drugą.

Koran to przedziwna mieszanina 
pogaństwa, mozaizmu i chrześcijań
stwa, ale gdy chodzi o życie ro
dzinne i o pozycję kobiety w  .spo
łeczeństwie, islam nie wziął niczego 
z chrześcijaństwa, a niewiele od 
Mojżesza. Mahomet, nakazał obrze
zanie, ale obowiązuje ono nie tylko 
chłopców.

W .prawowiernych rodzinach ma- 
hometańskich kobiety wychodzące 
na ulicę muszą nosić zasłony i nig
dzie nie mogą chodzić same, bez 
towarzystwa. Nie tylko nie widać 
ich w  lokalach, ale naw et-w  domu 
nie mogą „bawić” gości. Kobiety 
z rodzin zeuropeizowanych ubierają 
się po europejsku. Ponieważ jednak 
takich rodzin jest mało, większość 
egipskich niewiast nosi tradycyjne, 
długie do kostek czarne suknie, a 
na głowie czarne chusty. Każda 
nosi kolorowe koraliki, w uszach 
koła, a branzolety nie tylko na rę
kach, lecz i na bosych nogach.

Młody inżynier agronom zaprosił 
mnie do swej willi, pokazał wspa
niale utrzymany ogród, ładne mie
szkanie, ugościł arabskimi przysma
kami, lecz nie zapoznał z nikim 
że swej rodziny. Jest kawalerem, 
mieszka z m atką i siostrą. Wie, że 
w Europie, w której często bywa, 
gościa przyjm uję się w  gronie ro
dzinnym, lecz on czuje się ■ Arabem
i zachowuje tradycje narodowe, 
przekonanym będąc, że są one mo
ralnie wyższe od zwyczajów euro
pejskich. Arabska kobieta, ..a tym 
bardziej arabska 'dziewczyną,, nie 
zasiądzie ,z mężczyznami do stołu, 
by ucztować czy rozmawiać. Nic 
dziwnego też, że jeśli się zdarzają 
małżeństwa mieszane, tzn. arabsko- 
-europejskie, to zawsze stroną 
chrześcijańską jest kobieta. Powo
dem — oprócz innych czynników 
•—• jest nakaz Koranu, by dzieci by
ły wychowywane w religii ojca.

Wiejska droga uj Dolinie Nilu
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Piramida schodkowa in Sakkara

W Europie głównymi bodźcami, 
zachęcającymi dziewczynę do mał
żeństwa jest miłość do przyszłego 
męża lub nawet tylko chęć wy
zwolenia się spod ' władzy rodzi
ców i izdobycia samodzielności. W 
krajach arabskich nie ma ani jed
nego, ani drugiego. Jest tylko "wola 
rodziców. Mąż nie jest „wybranym 
serca”, ' gdyż faktycznie wcale go 
się nie zna- do chwili „ślubu”. Sam 
fakt ślubu jest raczej upokarzają
cy, w naszym przynajmniej pojęciu, 
gdyż po związaniu rąk  chusteczką 
przez muzułmańskiego kapłana na
stępuje prawie publiczne badanie 
dziewictwa panny młodej' i od wyr 
niku próby uzależnia się ważność 
małżeństwa. :

W biednych rodzinach uderza 
wielka ilość potomstwa. Choć bose, 
brudne i bardzo skąpo ubrane, 
dzieci egipskich proletariuszy są 
bardzo ładne, wszystkie bez wy
jątku m ają ładne oczy, czym zre
sztą odznaczają się wszyscy Egip- 

• cjanie. Niejednego Europejczyka 
wyprowadziły w pole niewinne, pię
kne oczy egipskich spryciarzy, mó
wiących ciepło o wielkiej przyjaź
ni. Na peryferiach miasta lub w 
wąskich uliczkach, zatłoczonych od 
dzieci pachnących oliwą, cudzozie
miec może przejść spokojnie, przez 
nikogo nie zauważony. Natomiast 
na ulicach o wyglądzie europejskim 
trudno się ruszyć bez towarzystwa 
dzieciaków wyciągających rączki 
po _ „bakszSsz” dla „mangareia” 
(jeść). Ściska się serce ze współ
czucia, gdy widzę siedzącą na chod
niku wychudzoną m atkę karm iącą 
dzieciątko i beznadziejnie proszą
cą o pomoc. W Egipcie wprawdzie 
jest praw na ochrona dziecka i moż
na domagać Się od ojca, by płacił 
na utrzymanie swego potomstwa, 
jednakże praktycznie wygląda to 
niedobrze, chociażby dlatego, że 
większość Egipcjan nie ma jeszcze 
stałego zatrudnienia — nie ma więc 
z czego tej powinności egzekwować. 
Ciepły wsizakże klim at pozwala na 
to, by dziecko noszące tylko ko
szulkę, uchodziło za ubrane, a o 
jedzenie też niezbyt trudno, bo ja
rzyny i owoce są świeża przez cały

rok i  to dosyć tanie. Gorzej jest 
z mlekiem. Krów, a raczej bawolic, 
jest mało, o karmę dla nich trud
no, więc mleiko jest około dziesię
ciokrotnie droższe niż w Polsce.

ŻYCIE KULTURALNE
Rozmawiałem z młodą sprzedaw

czynią w  magazynie. Zapytałem, 
skąd tak  doskonale zna język an
gielski. W odpowiedzi otrzymałem 

. całe opowiadanie. Gdy jej ojciec 
umarł, zostawił dwoje małych dzie
ci, ją  i młodszego brata. Zapobie
gliwa m atka oddała ją  do szkoły 
angielskiej prowadzonej przez du
chownych anglikańskich, którzy da
li je j wykształcenie i pełne utrzy
manie pod w arunkiem  przyjęcia 
w iary anglikańskiej. Chciała stu
diować na uniwersytecie, lecz w 
międzyczasie^ matka wyszła za mąż 
za wdowca z . czworgiem dzieci, 
który wkrótce um arł i nie tylko nie 
było pieniędzy na kształcenie się, 
(gdyż czesne jest bardzo wysokie) 
lecz należało matce pomóc w wy
chowaniu drobiazgu. Pracuje bar
dzo ciężko i pożegnała się ze swy
mi marzeniami. Zapytała, z jakiego 
jestem kraju — nazwa Pol.and nic 
jej nie powiedziała. — Nie wie, 
gdzie to  jest — chyba gdzieś koło 
Holandii. (I&„a3»teta^JPę>lstau-.to 
albo Polanda albo. Bulanda — To 
ostatniej bardziej pospolite, gdyż- w 
alfabecie arabskim brak litery P, 
a samogłoslti jdobiera się wedle gu
stu, gdyż pismo arabśkTe żńa"'tylko 
spółgłoski).

Szkoły egipskie są państwowe lub 
prywatne. Te .ostatnie są wyzna
niowe, czyli prowadzone przez du
chownych przeważnie z Anglii, Nie
miec, Francji i Włoch, a opłata w 
nich wysoka. Zapoznałem się z jed
nym z nauczycieli Szkoły Francus
kiej.' Jest to Polak; przed wo:jną 
wyjechał do Francji do Zgroma
dzenia Braci Szkolnych, które po 
wojnie wysłało go do Egiptu. Opo
wiadał, że dygnitarze egipscy swych 
dzieci ńie posyłają do szkoły pań
stwowej, lecz do szkół wyznanio
wych nie ze względów religijnych, 
lecz z powodu wyższego poziomu

nauczania. W szkołach chrześcijań
skich obowiązuje nauka Koranu. 
Szkoły Państwowe' są lekceważone, 
może dlatego, że bezpłatne, a może
i z powodu niskiego poziomu umy
słowego i moralnego nauczycieli 
(na porządku dziennym przekupy
wanie nauczycieli, by stawiali dobre 
stopnie, a nawet nauczyciele sami 
ten warunek w klasie stawiają już 
na początku lekcji). Na ogół szkół 
jest za mało i zaledwie czwarta 
część dzieci w wieku szkolnym po
biera naukę, Iktóra jeszcze nie jest 
obowiązkowa. -

Egipt ma -kilka wyższych uczelni, 
w których studiują też dziewczęta 
z zamożniejszych, rodzin. Ponieważ
i tu poziom nauki jest niski, więc 
sporo młodzieży studiuje za granicą
— głównie w Niemczech Zachod
nich, czemu sprzyja przewidująca 
polityka niemiecka.

Język niemiecki staje się coraz 
bardziej znany i znane są mapy 
niemieckie, według których J Wroc
ław i Szczecin w roku 1958 nale
żą do Ni-emiec. Taiką mapę, zajmu
jącą całą ścianę, widziałem na wiel
kiej Wystawie Przemysłu i Rolni
ctwa Egipskiego i byłem pierwszy, 
który na to zwrócił Egipcjanom 
uwagę. Dla -nich to jednak nic nie 
znaczący drobiazg. O Polsce i ci 
wykształceni nic nie wiedzą.

poznałem dość dokładnie dwa 
główne miasta egipskie: Aleksan
drię i Kair. Pierwsze, jedno z na j
starszych miast nad Morzem Śród
ziemnym, robi wrażenie miasta czy
sto europejskiego, bo i jest za
mieszkałe głównie -przez Europęj- 
czyików — Greków i Włochów (1 800 
tysigcy-mieszkańców). _Kiedyś sław
ny ośrodek k-ultury hellenistycznej 
obecnie Aleksandria, mą ...sławę, .wiel
kiego portu, a idtem ściąga tu ry
stów ze względu na doskonałe w a
runki .. plażowe.

W przeciwieństwie do spokojnej, 
greckiej Aleksandrii, Kair jest 
miastem arabskim. ,W głębi gorą
cej -półdzikiej Afryki, otoczone pu
stynią, staje się., zlewiskiem, do 
którego^ płynie rzeka koczowniczych 
Beduinów i  zubożałych fellachów 
szukających pracy i zbytu . na swe
towary. K air..nadaje ton nie-ty lko
Egiptowi, lecz całemu Bliskiemu 
Wschodowi — a przynajmniej ma 
ku temu ambicje. Stwarza wielkie 
pozory miasta należącego'~d'o "wiel
kiego świata i na  pierwszy rzut 
oka Warszawa czy Wiedeń wydają 
się głuchą prowincją w porówna- 
nin ze stolicą Zjednoczonej Repu
bliki. Przy bliższym jednak kon
takcie widzi się, że cywilizacja 
współczesna ma tu jeszcze dużo do 
zrobienia (zwłaszcza jeśli chodzi o 
czystość ulic i higienę), a kultura 
w naszym pojęciu -płynie tu nikłym 
strumykiem.

Nie ma opery ni teatru  (jest 
jednak gmach zwany operą i plac 
Opery). Można tylko korzystać z 
mnóstwa kin. W rodzimej, ubogiej 
kinematografii naiwny patos z czar
nymi i białymi charakterami. Gra 
aktorska pozostawia jeszcze dużo do 
życzenia. Największą frekwencją cie
szą się płytkie obrazy amerykańskie 
(pif-pafy). Poważne filmy nie ma
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ją widzów. Wszyscy obserwatorzy 
europejscy zwracają Uwagę na dźi- 
wną reakcję tutejszej widowni. Gdy
należałoby raczej... płakać, EgiP"
cjamin się śmieje. Obrazy ukazują
ce .poniżenie Anglików wywołują 
wielką uciechę, chociaż etyika _ i 
sprawiedliwość nakazuje im współ- 
czuć stosownie do treści filmu.

*
Na zacofanie Egiptu m iała wielki, 

wpływ okupacja angielska. Wpraw
dzie Anglicy uregulowali Nil, po
budowali ulice, drogi i 'koleje, ska
nalizowali miasta, założyli w nich 
parki i ogrody, lecz w umysłach 
Egipcjan pozostawili kompleks niż
szości. Reakcją na poniżenie jest 
wybujały nacjonalizm, zwłaszcza u 
młodzieży, a starsi obawiają się 
pozostać w tyle. Na cudzoziemca 
patrzy się przychylnie, gdy wystę
puje jako turysta przywożący de
wizy. Natomiast pracujących cu
dzoziemców otacza ‘niechęć, a na
wet wrogość. Anglików i Francuzów 
prawie już nie ma, inne narodo
wości przygotowują się do emigra
cji. Zdobycie pracy staje_ się coraz 
trudniejsze i jest uzależnione od 
religii. Posadę państwową może o- 
trzymać tylko mahometanin. _ To
leruje się p rż y 'ty m  koptów, czyli 
chrześcijan, którzy oderwali się od 
Kościoła Powszechnego jeszcze _ w 
V-tym wieku n.e. Są to prawdziwi 
potomkowie starożytnych Egipcjan.

* ' • .

Wodzem nacjonalizmu i panarab- 
skiego imperializmu jest prezydent 
Nasser. Nie ma gazety, z której 
nie wyglądałaby młodzieńcza, 
uśmiechnięta tw arz tego szczegół-

Kobiety noszą ciężaru na głoujie

nego człowieka. Grubo płatne ogło
szenia w prasie nader często za
wierają życzenia jakiejś handlowej 
firmy dla głowy Republiki. Np. 
wielka firm a Bata podaje: „W je

dnom yślnej radości dołączamy na
sze życzenia do tych, które cały 
lud izasyła Wielkiemu Prezydento
wi”. Nasser występuje w . każdej 
Kronice Filmowej, przecina taśmy 
przy otwarciu nowej fabryki, p rzy j- 

.muje polityków, przemawia do ty 
sięcy. A (każde przemówienie, za
czyna i kończy modlitwą, do Alla
cha — nierzadko przemawia z Ko
ranem w  ręku.

Gdy w promieniach wschodzącego 
słońca, przelatywałem w drodze do

Warszawy nad egzotycznymi zie
miami starałem się podsumować 
swoje wrażenia. Chiciałem sobie dać 
odpowiedź na pytanie, czy te w ra
żenia są dodatnie czy ujemne. Od
powiedź nie jest prosta, jest tru 
dna li skomplikowana, jak skompli
kowane jest życie ludzi Wschodu. 
Ma ono jaskrawe blaski, ma i b ar
dziej niż gdzie indziej ponure c i e - . 
nie. Wróciłem jednak z prawdziwą 
przyjemnością, nie tylko dlatego,^ że 
w Egipcie nadchodzi pora upałów, 
a w  Polsce przemiła wiosna, lecz
i dlatego, że wracające do kraju 
bociany powiedziały mi, że chociaż 
gdzie indziej może być dobrze, to 
jednak najlepiej w damu.

WPŁATY OD RODAKÓW NA OBCZYŹNIE
Następujące paratfie kościoła Narodowego z Ameryki 
nadesłały należność za ro zaprzedane egzemplarze „Na
szego Posłannictwa” za pośrednictwem Ks. Fr. S. 
Banasia. '

Ks. S. Stryjew ski Sit. Joseph’s Parish 
Westfield, Mass . 15.00

/  Ks. Sen. Józef 
Jakobsche

Kaczorowski 
Ks. Ludwik

Ks. J. Urban

S. s. Peter & Paiul’s Parish 
Passaic, New Jersey . . . 31.50 

% L'
Tranisfiguiration of our 
Lord Parish
New Briitatfn, Conn . . . .  9.00

Div.ine Providence Parish 
Norwich, Coinin . . . .

Hioly Mother of Sorrows 
Pamiish

Ks. Antoni Rysz Dupont, Pemna . . . .

Ks. Władysław  
Hyszko

Ks. J-an Chwiej

St. Johin’s Parish , 
Manchester, Conm .

Holy Family Parish 
Chicago, Illinois '. .

Holy Cross Pairish 
Wilkes-Barre, Pa

Ks. Józef s t. Mary’s Parish .
Zawistowski ml. South Bend 19, Indiana

Ks. Sen. Adam  
Walichiewicz

Ks. Józef Blyn

St. Mairy’s Parish 
Albany, New Yorik

St. Pau l’s Parish 
Belleview, Florida .

Marcin Boibola 
Wiillimanisett, Mass .

PRENUMERATY 
Joseph A. Skalski South Deerfield, Mass .

4.30

15.00

5.00

5.00

11.00

Jan Nikucki

Ks. Sen. J. L. 
Zawistowski

Stanley
Mrozowski

. Rev. Thomas 
Wosikowski

Jakub Twardzik

Soranton 4, Pen.na

ChiCopee, Mass . . .

Chicago. 30, Illinois . .

Johson City, >New York 

Chicago 30, Illinois . .

. 9.00

. 46.50

. 5.00

. 2.25

2.50

3.00

W. A. Głowacki Lawrence, Mass . . . 

Karolina Lis Detroit 20, Michigan .

. 5.00 

. 5.00

5.00

5.00 

. 5.00 

. 5.00
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SPRAWY PRAKTYCZNE
Inż. J. G.

W maju obsadzamy balkony i okna kwiatami
Pięknie udekorowane kwiatami 

balkony i okna mieszkań są praw 
dziwą ozdobą domów. Wielu miłoś
ników kwiatów, zwłaszcza tych, 
którzy nie posiadają ogródków, od
daje się tej pracy z w.ielką staran
nością, uzyskując później diuże efek
ty piękna nie tyle kosztownośćią zu
żytego do obsadzenia materiału, ile 
raczej przez bardzo troskliwą opie
kę nad posadzonymi roślinami oraz 
rozumne i celowe przystosowanie 
dekoracji kwiatowej do otoczenia i 
położenia.

Poza trzema, podstawowymi ele
mentami, jakimi są: ziemia, naczy
nia, w których sadzi się rośliny 
(tak zwane korytka) oraz rośliny, 
należy również uwzględnić położe
nie balkonu czy okna odnośnie na
świetleń La, kolor ścian domów i od
ległość względnie wysokość balkonu 
czy okna od ulicy. W zależności ód 
wyżej wymienionych czynnikowa na
leży dobrać odpowiednie rośliny i 
kolory kwiatów, aby stworzyć h ar
monijną całość z otoczeniem.

Byłoby wskazane, aby. lokatorzy 
jednego budynku omówili wspólnie 
sposób obsadzania wszystkich bal
konów i okien. Uzyskuje się w ten 
sposób jednolity charakter dekoracji 
całego domu i zapobiega. spotykanej 
nieraz dysharimonii.

Najbardziej odpowiednie dla 
wzrostu roślin są skrzynki drew
niane. Drzewo jest złym przewod
nikiem ciepła, toteż ziemia * w 
skrzynkach drewnianych mniej wy
sycha niż w korytkach blaszanych 
lub kamionkowych. Korytka drew
niane należy przed użyciem wyma
lować wewnątrz i zewnątrz gorącym 
pokostem, aby zwiększyć ich trw a
łość. Na zewnątrz maluje się skrzyn
ki olejną farbą białą — jeśli zamie
rzamy obsadzić je roślinami kw itną
cymi czerwono, różowo lub niebie
sko oraz gdy ściana domu jest 
ciemna; na zielono maluje się ko- 
rytika, gdy tynki budynku są jasne.

Wielkość korytka zależy od tego, 
jakie rośliny chcemy w nich posa
dzić. Dla większości kwiatów, jak 
pelargonie, fuksje, petunie i inne 
wystarczy zupełnie wysokość wew
nątrz 16 cm, szerokość ‘18 cm, dłu
gość przeważnie l m  — zależnie 
zresztą od szerokości okna czy b a l
konu. Dla roślin silnie rosnących, 
zwłaszcza pnączy, jak  dzikie wino 
(glicynia, dematis-powojmik), używa 
się większych skrzynek; 25 a n  wy
sokich i 30 cm czer. Dla wzmocnie
nia obija się korytka taśmówką 
względnie klamrami. W spodniej 
desce wierci się kilka otworów — 
V2 cm dla odpływu nadm iaru wody. 
W korytkach ustawionych w wysta
wach południowych nie trzeba robić

otworów odpływowych. Jako zasadę 
należy przyjąć, że skrzynki nie po
winny być zbyt duże, gdyż nieraz 
ma się wrażenie, że elementem de
koracyjnym jest skrzynka, a nie 
rośliny w  niej posadzone.

Ziemia używana do korytek po
w inna być bardzo pożywna nie za 
lekka, gdyż niewielka ilość tej zie
mi musi wyżywić posadzone w  niej 
rośliny, zabezpieczyć dostateczną 
ilość Wilgoci. Niezależnie od zasob
ności tej ziemi stale zasilamy rośli
ny dodaitkowo, przynajmniej jeden 
raz na tydzień, rozpuszczonymi' w 
wodzie nawozami pomocniczymi, 
które można nabyć w handlu. Nor
m alnie ibierze się zwykłą ziemię 
ogrodową, którą miesza się na pół 
iz ziemią gnojową lub dobrym kom
postem. Poza tym dodaje się mąkę 
względnie wióry rogowe — jako 
wolno działający nawóz azotowy i 
niewiele nawozu gołębiego oraz 
tomasyny. Na 50 kg ziemi można 
dodać po 1 kg mąki rogowej i to
masyny. Skrzynki są wystawione na 
zbyt silne nasłonecznienie, wskutek: 
czego ziemia traci dużo wody przez 
wyparowanie. Dla stworzenia więk
szej pojemności dla wody dodaje się 
'do ziemi nieco gliny i torfu ogro
dowego. _

Obserwując dekorację balkonów
i okien trzeba stwierdzić, że w wie
lu  wypadkach obsadza się je co ro
ku tymi samymi gatunkami roślin. 
W celu uniknięcia pewnej mono
tonii, powinno się dążyć do tego, 
aby zmieniać rośliny, co nie spra
wia żadnej trudności, gdyż jest tyle 
■materiału roślinnego, że do woli mo
żna robić zestawy, nieraz bardzo 
małym kosztem, przy- użyciu roślin 
jednorocznych, które wysiewa się 
wprost do korytek lub które z ła t
wością można wyhodować w  miesz
kaniu.

Przy obsadzaniu ważny jest dobór 
roślin, a zwłaszcza kolorów kwia
tów, które należy tak zestawić, aby 
odbijały się zdecydowanie od kolo
ru muru. Na. czerwoną ścianę domu 
nie będą odpowiednie rośliny kwit
nące na czerwono lub różowo i na 
odwrót — biały kolor kwiatów gi
nie n a  białych tynkach.

Podobnie muszą być zgrane kolory 
w jednym korytkru, dlatego łączy się 
na przykład kolor niebieski i lila 
z kolorem żółtym. Kolor jasno czer
wony harmonizuje najlepiej z bia
łym. Z ciemnoczerwonym można ze
stawić jasnożółty, jasnoniebieski al
bo lila. JeśM chcemy zesitawić rów
nocześnie trzy kolory, to najlepiej 
odpowiada kolor ciemnoczerwony, 
jasnoniebieski i żółty albo ciemno
niebieski, różowy i biały.

Sprowadzając powyższe wskazów
ki do konkretnych i efektow nych; 
obsadzeń balkonów czy okien poda-' 
my poniżej kilka przykładów;
1. Szkarłatnoczerwone pelargonie z 

■białymi petuniami wielkokwiato
wymi.

2: Drobnokwiatowe żółto kwitnące 
pantofelniki (Caleeolaria rugosa) 
z czerwonymi pelargoniami blu
szczowymi (zwieszające się).

3. Szkarłatnoczerwone szałwie i bia
łe pelargonie bluszczowe.

4. Żółte pantofelki i  niebieskie pe
tunie.

5. Różowe pelargonie z jasnoróżo- 
wyrnii pelargoniami bluszczowy
mi.

6. Czerwone pelargonie z żółto 
kwitnącą nasturcją.

7. Różowo kwiitnąee begonie bul
wiaste i stroićzka jasnoniebieska 
z białym oczikiem (Lobelia sap- 
hir).

8. Ciemnoczerwony płomyk letni 
(Phlox Drummondi) z żółtym na- - 
gaetkiem (Calendula).

9. Niebiesko kwitnący żeniszek 
(Ageratum coelestinum) z siarko- 
wożółtą aksamitką '(Tagetes sul- 
phurea).

Lepszy wzrost i kwitnienie wska
zują rośliny na stanowiskach pół 
zacienionych niż na pełnym słońcu.

Specjalnie dużo słońca znoszą pe
largonie, szczególnie bluszczowa, na
stępnie petunie, szałwie i pantofelki.

W półcieniu rosną pelargonie, pe
tunie, nasturcje, płomyki i fuksje. 
W miejscach zaciemnionych można 
sadzić; begonie bulwiaste, fuksje, 
stroiczkę (Lobelia).

Z roślin pachnących nadających 
się do obsadzeń balkonów należy 
wymienić; wilec (Ipomea), sępot 
(Cóbaea scendens), groszek pachną
cy (Lothyrus odoratus), chmieł ja 
poński (Humulus Japomicus), glicy
nę, powojnik (Clematis), dzikie 
wino.

Nieraz stosuje się dodatkowe ob
sadzenie wiosenne, a po przekwit- 
nieniiu normalne obsadzenie według 
wyżej podanych kombinacji. Jako 
materiał roślinny służą wtedy roz
maite cebulkowe, jak; tulipany., hia
cynty, narcyze, żonikile, 'krokusy, 
śnieżki, które się zwykle sadzi w 
jesieni do doniczek, a wiosną stawna 
z doniczkami do korytek, przykry
wając ziemią lub mchem.

Poza tym mozma wykorzystać z 
dwuletnich roślin przede wszystkim 
bratiki i niezapominajki oraz z by
lin: pierwiosnki, aułxrecje, płomyki 
płożące i inne.



Zabezpieczamy
Z nadchodzącą wiosną zaczynamy 

przegląd letniej garderoby domow
ników, a rzeczy zimowe chowamy 
do szaf czy kufrów.

Przed schowaniem rzeczy zimowe 
trzeba bardzo | starannSe wyczyścić, 
wszystka, co się da, wyprać, futra 
dokładnie wytrzepać, by nasze rze
czy nie stały się pożywieniem dla 
moli.

Te latające mole, które staramy 
się złapać i uśmiercić, są już zwykle 
nieszkodliwe. Są to, albo zupełnie 
niegroźne samczyki, albo samiczki 
już po zniesieniu jajeczek, które i 
tak lada chwila zginą. Wełnę, futro
i nawet czasem jedwab jadają gą- 
sieniczki moli. I one właśnie sta
nowią niebezpieczeństwo dla na
szych ubrań.

Po wyczyszczeniu i wytrzepaniu 
ubrań przeznaczonych do schowa
nia przygotowujemy miejsce, gdzie 
będą na lato złożone. Dna i ścianki 
kufrów i walizek, wnętrza schow
ków, czy szaf smarujemy miejsce 
przy miejscu płynnym „Azotoxem” 
(jest do nabyeia w każdej drogerii). 
Poczekamy chwilę, aż przeschną, 
wykładamy gazetami i układamy 
łub wieszamy w nich garderobę.
O ile układamy rzeczy warstwami, 
dobrze jest jeszcze między poszcze
gólne warstwy położyć gazety. „Azo- 
toxem“ płynnym nie spryskuje się 
ubrań bezpośrednio, ale powflnny

zimowe rzeczy
znajdować się w zasięgu jego dzia
łania. Dla lepszego zabezpieczenia 
można jeszcze same ubrania posy
pać „Azotoxem” w proszku. Po 
wyjęciu jesieni ą trzeba będzie je 
tylko dokładnie wytrzepać, wysz- 
czotkować i przewietrzyć.

Zimowe obuwie należy również 
zabezpieczyć aa lato. Buty narciar
skie stawiamy na całą noc podesz
wami w olej lniany (można też do 
tego celu użyć nieświeżego, bezuży
tecznego tranu). Najlepiej olej wy
lać na płaski szeroki półmisek. Olej 
zapobiega zbytniemu zsychaniu się
i twardnieniu podeszwy, a równo
cześnie działa uszczelniająco. Wierz
chy butów narciarskich w ciągu 
dnia kilkakrotnie smarujemy pę
dzelkiem, lub gałgankiem macza
nym w oleju. Następnie dokładnie 
wypychamy wnętrze butów zgnie
cionym papierem, lub gałgankami, 
by buty nie straciły fasonu i po 
zawinięciu w papier chowamy. In
ne zimowe obuwie powinno być 
przechowywane na prawidłach. 
Przed schowaniem należy je bar
dzo dokładnie oczyścić z błota
i kurzu, podeszwy, o ile są skó
rzane, wysmarować olejem, w ie
rzchy zapas tować 3 wyeayścić do 
połysku. Obuwia zamszowego, rzecz 
jasna nie pastujemy, ale również 
bardzo starannie czyścimy szczo
teczką z włosia, a w miejscach

splamionych szczoteczką drucianą, 
lub gumową, ewentualnie specjal
nym proszkiem do czyszczenia zam
szu.

ODPOW IEDZI REDAKCJI

P . Z dzisław  K loc — T a m o g ó ra  —
Z nad esłan y ch  w ierszy  — n ie s te ty  — nie 
sko rzy stam y . Są b ardzo  su row e. Radzi
m y P a n u  dużo czy tać  zw łaszcza poetów  
n am  w spółczesnych . B a rdzie j szczegóło
w ą ocenę sw oich  w ierszy  znajdzie  P a n  
w  Uście, k tó ry  n iebaw em  do  P a n a  w yśle
m y. P rz esy łam y  w y razy  zach ę ty  do dal
szej p racy .

P. F ra n c iszek  G óral — C hojnów  —
L ist P a n a  o trzym aliśm y . D zięk u jem y  za 
pozdrow ien ia . K a len d arz  k o lo row y  na  
ro k  1959, z  p rzy czy n  n ieza leżn y ch  od 
R edakcji, n ie  u k aza ł się.
P rz esy łam y  pozdrow ien ia.

P. W ładysław  K luska — Kraków —
Z książek* o k tó ry ch  p rzy słan ie  P a n  
p ro si, u k aza ł się  n a  raz ie  ty lk o  „K ate 
ch izm ", k tó ry  w ysła liśm y  n a  a d re s  P a n a  
11 k w ie tn ia  b r.

P . W ładysław Garbowskl — Zgorzelec
— W ładze N aczelne S tarokato lick iego  
K ościoła M ariaw itów  m a ją  sw o ją  sie 
dzibę  w  P ło ck u , u l. W ieczorka 27, tam  
też  p roszę  zw rócić się  o po trzeb n e  P a n u  
in fo rm acje . Ł ączym y pozdrow ien ia .

P. M onika Odma*—Bielsko — zam ów iona 
tu m e ry  p rzesy łam y , p ro s im y  o rozpow 
szechnian ie  naszego  p ism a  i  bliższą 
w spółpracę. Ł ączym y p ozd row ien ia . .
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