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Dogmatyka katolicka po
ucza, że Bóg jest żywotem, 
jakiekolwiek inne życie jest 
tylko słabym Jego cieniem. 
Czytamy, że z niezliczo
nych możliwości stworze
nia istot, w  których od
zwierciedlałaby się istota 
Boża, Bóg powołał do bytu 
tylko niektóre i ten Jego 
akt woli jest właściwym 
aktem stworzenia. Stwo
rzenia zawdzięczają swe 
istnienie mądrości i miłości 
Bożej. Oprócz świata wi
dzialnego stworzył — mó
wi Pismo św. — Bóg świat 
niewidzialny tj. aniołów, 
których Pismo św. wylicza 
na wielu miejscach. W  roz
dziale drugim części dru
giej „Dogmatyki starokato
lickiej”1) czytamy:

„Kiedy Abraham chce 
ofiarować swego syna Iza
aka, „oto anioł Pański z 
nieba zawołał, mówiąc: 
Abrahamie, Abrahamie!... 
Nie ściągaj ręki swej na 
dziecię, ani mu nic nie 
czyń” (Ks. Rodz. XXII, 11). 
Zachariaszowi ukazał się 
„anioł Pański stojący po 
prawej stronie ołtarza ka
dzielnego” (Łuk. I, 11). „A 
miesiąca szóstego posłany
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S I E D E M N A S T A  N I E D Z I E L A  PO Z I E L O N Y C H  Ś W I Ą T K A C H

(Do Efezjan 4, 1—6)

JD racia: Proszę was ja, więzień w 
-O  Panu, abyście postępowali w 
sposób godny powołania, do którego 
wezwani jesteście, ze wszelką pokorą 
i łagodnością, z cierpliwością znosząc 
jedni drugich w miłości, starając się 
zachować jedność ducha, złączeni 
węzłem pokoju. Jedno ciało i jeden 
duch, jako wezwani jesteście do jed
nej nadziei wezwania waszego. Jeden 
Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Je
den Bóg i Ojciec wszystkich, który 
panuje nad wszystkimi, działa przez 
wszystkich i jest we wszystkich nas. 
Który jest błogosławiony na wieki 
wieków. Amen.

EWANGELIA
(Sw. Mateusz 22, 35—46)

01 nego czasu: Przystąpili do Jezusa 
jaryzeusze. I zapytał Go jeden z 

z nich, uczony w Prawie, kusząc Go: 
Mistrzu, które jest największe przy
kazanie w Prawie? Rzekł mu Jezus: 
Będziesz miłował Pana Boga twego 
ze wszystkiego serca twego i ze 
wszystkiej duszy twojej i ze wszyst
kiej myśli twojej (Powt. Pr. 6, 5). To 
Ąest największe i pierwsze przykaza
nie. A drugie podobne jest temu: Bę
dziesz miłował bliźniego twego jako 
siebie samego (Kapł. 19, 18). Na tych 
dwóch przykazaniach cale Prawo za
wisło i prorocy.

A  gdy się zebrali faryzeusze, zapy
tał ich Jezus mówiąc: Co sądzicie o 
Chrystusie? Czyim jest synem? Mó
wią Mu: Dawida. Rzekł im: Jako te
dy Dawid w duchu zowie Go Panem, 
mówiąc: Rzekł Pan: Panu memu, 
siądź po prawicy mojej, aż położę nie
przyjaciół Twoich podnóżkiem nóg 
Twoich. (Ps. 109, 1). Jeżeli więc Da
wid nazywa Go Panem, jakże jest sy
nem jego? A  nikt nie mógł Mu odpo
wiedzieć słowa, ani też nie śmiał Go 
od onego dnia więcej pytać.

„Będziesz miłował Pana Boga twego... 
a bliźniego twego jak siebie samego“.

Fundament chrześcijaństwa
A. W  Starym Zakonie istniało prawo Boże. 

Jego podstawą byl Dekalog, czyli Dziesięć 
przykazań Bożych. Jednak uczeni w Piśmie 
potworzyli cały szereg nowych przepisów i z 
powodu ich wielości sami nie wiedzieli, jakie 
przepisy są najważniejsze. Jedni np. uważali 
za czasów Chrystusa, że najważniejszym 
przykazaniem jest prawo o skrupulatnym 
święceniu szabatu, inni, że składanie ofiary 
w świątyni jerozolimskiej, jeszcze inni sta
wiali inne przykazania na pierwszym miejscu. 
A  wszyscy oni nienawidzili Proroka z Naza
retu. Szukali skrzętnie okazji, aby Chrystu
sa skłócić z ludem i w  ten sposób uniemożli
wić Mu wprowadzenie nowego Prawa, no
wego porządku. Te usiłowania faryzeuszów 
podchwycenia Chrystusa na błędnej odpo
wiedzi opisuje również dzisiejsza ewangelia. 
Spodziewali się, iż Chrystus, jakąkolwiek da 
odpowiedź, narazi się jednym, lub drugim, 
lub jeszcze innym. Postawili przeto pytanie: 
„Mistrzu, które jest największe przykazanie 
w Prawie?”

B. Chrystus nie miał trudności z odpowie
dzią. Znał dobrze Prawo, znał Boga, znał sie
bie jako Syna Bożego, znal też przewrotność 
faryzeuszów, i w ogóle ludzi i jaki powinien 
być ich stosunek do Boga. Przeto przedsta
wicielowi uczonych w Prawie, który Mu po
stawił pytanie odpowiedział: „Będziesz mi
łował Pana Boga twego ze wszystkiego ser
ca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze 
wszystkiej myśli twojej. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. A  drugie podobne 
jest temu, Będziesz miłował bliźniego twego 
jako siebie samego. Na tych dwóch przykaza
niach cale Prawo zawisło i prorocy”.

1. Pierwsze przykazanie streszcza się w 
bezwarunkowej miłości Boga. Nie wymaga to 
obszerniejszego uzasadnienia. Dla człowieka 
bowiem wierzącego Bóg jest wszystkim: 
Stwórcą, Zachowawcą, Opiekunem, Ojcem 
najlepszym stworzeń, które powołał do bytu 
i w nim utrzymuje, a zwłaszcza człowieka. 
Dlatego Boga, jako wieczną, najwyższą i naj
lepszą Istotę trzeba miłować z wszystkich 
swoich sil, zawsze, stale i wszędzie i bezwa
runkowo. Bóg jest naszym Ojcem, my Jego 
dziećmi, Bóg chce być i jest również naszym 
Przyjacielem, a my Jego powinniśmy być 
przyjaciółmi. Księga Przypowieści poucza: 
„Na każdy czas miłuje, kto jest przyjacie
lem”. (XVII, 17) Sw. Paweł zaś określa bez- 
warunkowość i stałość naszej wobec Boga 
najwyższej miłości pisząc w Liście do Rzy
mian: „Któż tedy odłączy nas od miłości 
Chrystusowej: utrapienie czy ucisk? Głód
czy nagość? Niebezpieczeństwo, prześladowa
nie czy miecz?” (VIII, 35). Boga więc nic nam 
nie może przesłonić i nic nie może spowodo
wać, abyśmy Go nie czcili, nie uczęszczali na 
Msze św„ nie przystępowali do Sakramentów 
Sw.

Czyż słusznie więc postępują ci, którzy np. 
dlatego, że im się ksiądz czy biskup nie po
doba nie chodzą do kościoła, albo z powodu 
księdza przestali wierzyć. Nie ma w takich 
ludziach wiary, owszem, nie ma tej bezwa

runkowej miłości Boga, która jest fundamen
tem prawdziwego chrześcijaństwa. „Kto ma 
przykazania moje i zachowuje je, ten jest, 
który mnie miłuje" (Jan XIV, 21).

2. Pan Jezus mówi również o drugim przy
kazaniu, które „podobne” a chciałoby się po
wiedzieć równe jest pierwszemu: o miłości 
bliźniego. Nie mówi Chrystus bezpośrednio
0 miłości siebie, mówi wpierw o miłości bli
źniego, którym jest każdy człowiek. „Bę
dziesz miłował bliźniego twego jako siebie 
samego”. Tak, dzieckiem Bożym jest każdy 
człowiek. Kochając więc Boga, nie można nie 
kochać Jego dzieci, oczywiście i siebie sa
mego. Ale kryterium miłości bliźniego ma 
być własna miłość. Tego wszystkiego, czego 
w ramacha Prawa Bożego chcę dla siebie, 
dla swojej rodziny., tego wszystkiego muszę 
pragnąć i życzyć bliźnim, tak wszystkim, 
wszystkim bliźnim. Rzecz ja^na, że przed
miotem tej miłości poza pomyślnością ziem
ską jest przede wszystkim zbawienie swej 
duszy i duszy każdego bliźniego. W  miłości 
bliźniego będącej promieniem miłości same
go siebie mam widzieć Boga. Bliźni ma i mo
że mi przypominać Boga, jeśli swój do niego 
stosunek będzie kształtowało bogactwo mi
łowania siebie samego. Stąd pięknie i słusz
nie pisze Sw. Jan: „Jeśliby kto powiedział, 
że miłuje Boga, a znienawidziłby brata swe
go, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje bra
ta swego, którego widzi, Boga, którego nie 
widzi jakże miłować może. A  takie przyka
zanie otrzymaliśmy od Boga, aby jeśli kto 
miłuje Boga, miłował i brata swego” (I J. 
IV, 20—21). A  Sw. Paweł wykłada jasno, że 
żaden uczynek nie ma wartości zasługującej 
bez miłości, że właśnie miłość Boga i bliźnie
go jest fundamentem chrześcijaństwa. „I gdy
bym na żywienie ubogich rozdał wszystką 
majętność swoją, a ciało swoje wydal na 
spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie 
pomoże” (I Kor. XIII, 3).

C. Faryzeusze nie chcieli uznać bóstwa 
Chrystusa. Dlatego też w drugiej części dzi
siejszej ewangelii na pytanie Chrystusa dają 
wymijającą odpowiedź, widzą w  Nim tylko 
potomka Króla Dawida, że zaś Dawid nazy
wa przyszłego Mesjasza, Jezusa, Panem tego 
nie chcieli właściwie sobie wyinterpretować. 
Jednak uprzednia odpowiedź Chrystusa i 
z kolei przez Niego postawione pytanie spo
wodowało, że: „nikt nie mógł Mu odpowie
dzieć słowa, ani też śmiał Go od onego dnia 
więcej pytać”.

Chciejmy przeanalizować naszą miłość wo
bec Boga i wobec bliźniego. Niech miłość 
nasza będzie miłością bezwarunkową Boga
1 bliźniego jak siebie samych, wtedy dopiero
o chrześcijanach współczesnych będzie moż
na powiedzieć, że realizują słowa Chrystusa: 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali. Po tym poznają wszys
cy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość bę
dziecie mieć jeden ku drugiemu”. Amen. 
(J. XIII, 35).
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M. PIJARSKI

S Z U K A Ć  P R A WD Y  
I  
ŻYĆ P R A W D A

„Jam się na to narodził i na to przysze
dłem na świat; aby dać świadectwo praw
dzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu 
mego” (J. 18, 37) — wyjaśniał kiedyś Jezus 
Piłatowi cel swego posłannictwa.

„Co to jest prawda?” — zapytał wówczas 
Piłat. A le  pytanie pozostało bez odpowiedzi. 
Namiestnik cesarza jej nie chciał, rozmowa 
bowiem z prawdą jest kłopotliwa. Wprawdzie 
człowiek jest dzieckiem Boga, czyli synem 
prawdy, ale przez zetknięcie się z grzechem 
zaciążyła na nim skłonność do fałszu. Praw 
da dla niejednego z ludzi byłaby zbyt bole
sna. Dlatego Piłat nie czekał na odpowiedź.

Mimo słabości ludzkiej natury skłonnej do 
potykania się na wyboistych drogach życia 
jesteśmy jako katolicy „synami światłości” . 
„Jestem synem ziemi i nieba gwiaździstego, 
a ród swój od bogów wywodzę” — głosi dum
ny napis na jednym z pogańskich pomników 
starożytności. Tym  bardziej my, którym Bóg 
dał zaszczyt obywatelstwa w  Królestwie 
Prawdy, mamy odżegnywać się od wszelkiego 
kłamstwa, zwalczać w  sobie połowiczność 
i żyć prawdą. Niewątpliw ie wymaga to w iel
kiego wysiłku, bowiem, jak mówi poeta:

,,D w ie  dusze m am  U) zaprzęgu w iecznym  i za
m ęcie . Jedna się pazuram i p rze  w ziem ią zawzię
cie. D ruga  z oparów  ziem sk ich  pod-nosf się w n ie 
bo, N iezw alczona zaświatów w ieczystych  -potrzebą“

(G oethe: ..Faust'*)

Na każdym z nas ciąży to, co moglibyśmy 
nazwać „owidiuszowskim urazem” , albo 
skarga św. Pawła o rozdwojeniu natury, 
„która nie czyni dobra, którego chce, ale zło, 
którego nie chce” (Rzym 7, 19).

A le każdemu z nas dostępna jest również 
Laska, przez którą „wszystko mogę w  Tym, 
który mnie umacnia". Mamy wiedzieć, że 
,.synami Bożymi nazywamy się i jesteśmy” 
(I Jan 3, 1). Aby zadość uczynić tej godno
ści i chrześcijańskiemu posłannictwu, musi
my żyć prawdą. „Wszelki, który jest z praw
dy, słucha głosu mego” — mówi Chrystus 
Pan, skazując jednocześnie kłamstwo na o 
gień wieczny. Jezus brzydził się wszelaką 
obłudą i kłamstwem, co widoczne jest w 
Ewangelii jak na dłoni. Zasłonił przed gra
dem kamieni cudzołożnicę, przebaczył kona
jącemu skazańcowi, ale nie darował kłam
stwu: ..Wy z ojca diabla jesteście. On jest 
mordercą od początku: w prawdzie nie w y
trwał, bo nie ma w nim prawdy. On mówi 
tylko kłamstwo, bo kłamcą jest i ojcem 
kłamstwa” (Jan 8, 43—45).

Zatem „synowie światłości", dzieci praw
dy, powinny słuchać nauki o prawdzie. Szu
kać jej.

Gdzie je j szukać? Może nie w systemach 
filozoficznych. Wywody scholastyczne nużą 
nasz umysł wychowany na wrażeniach zmy
słowych. Zresztą tamci, z epoki św. Toma
sza, mieli czas, my zaś śpieszymy się. Być 
może. że jest to jeden z największych błędów 
naszej cywilizacji, pośpiech bowiem jest o j
cem powierzchowności i niedoskonałości m y
śli. A le my nad średniowieczem mamy prze
wagę na polu doświadczenia. Dla nas prawda 
przestała już być przedmiotem spekulacji u- 
myslowej, stała się natomiast wyłącznie 
prawdą życia.

Gdzież ona zatem jest?
Źródłem prawdy może być m. in. Boska 

Księga przyrody. Szukajmy je j zatem na po

lu, w lesie, w  laboratoriach biologicznych, 
fizycznych. Budowa tkanki roślinnej czy 
zwierzęcej, tajemnice wewnętrzne atomów, 
powiązanie pierwiastków, cały mikro i mak- 
rokosmos, życie owadów, ptactwa, zwierząt — 
to źródło najgłębszej, doświadczalnej, filozo
ficznej i teologicznej prawdy. Jej logika kie
ruje życiem maleńkiego ziarenka zboża, które 
choć jest nikłym związkiem roślinnym sub
stancji, kryje w sobie wielką moc chleba, 
zachowując ludzkie życie. Jej piękno zach
wyca barwą kwiatów i powagą śnieżnych 
bieli. Jej potęga dźwięczy w śpiewie ptasząt 
i wstrząsa siłą nawałnic. Chwałę je j głoszą 
niebiosa. Jasność zorz porannych i cichy 
zmierzch wieczoru — gwiaździste noce i spie
nione kłębowiska chmur — kształty, barwy, 
wonie, dźwięki, z których składa się piękno 
kosmosu, jego mądrość, celowość, pożytek — 
cała „uroda życia” , która olśniewa, urzeka 
i wzrusza prawdą. Napełnia ona dobrem ser
ca, budzi w  nich najszlachetniejsze uczucia, 
porusza utajone energie, jest motorem wszel
kiego ruchu, siłą ożywiającą i wprowadzają
cą w  czyn wszystkie potencjały życia. Rze
czywistość świata widzialnego, tę rzeczywi
stość przede wszystkim i nade wszystko M Y 
ŚLI wszechmocnej, celowej i dobrej.

Tej rzeczywistości na wskroś obiektywnej, 
popartej wymiarami zważonej, podpadającej 
pod zmysły, rzeczywistości prawdy zamknię
tej w  myśli, a uzewnętrznionej w  materii — 
nie da się obiektywnie zaprzeczyć. A  jeśli 
są ludzie, którzy nie chcą jej uznać, czy nie 
czynią tak dlatego, że stworzyli o rzeczywi
stości swój subiektywny sąd i odrzucają 
wszystko, co do sporządzonego przez siebie 
obrazu nie pasuje?

A  rzeczywistość jest przecież taką jaką 
jest sama w  sobie i prawda polega na tym, 
aby sąd nasz był zgodny z tą rzeczywisto
ścią.

Prawdę, która w pewnym momencie dzie
jowym ludzkości ucieleśniona w  drobnym 
ciele Syna Bożego, zajaśniała przed światem
— dostrzegli najpierw pasterze, znawcy pól, 
łąk i trzód. A le tej samej prawdzie oddali 
cześć trzej magowie, przedstawiciele wiedzy. 
Pasterze mieli w i a r ę .  Trzej magowie ze 
wschodu, badacze gwiazd, szperacze ksiąg — 
niecg_ dłużej, ale nie mniej gruntownie, do
szli do tego samego celu — doszli do niego 
w i e d z ą .  Jedni i drudzy uklękli przed tą 
samą R z e c z y w i s t o ś c i  ą, przed tą samą

Dokończenie na str. 5

WIETNAM POŁUDNIOWY 
BROCZY KRWIĄ

Mieliśmy okazję wspomnieć o 
krwawych rządach Diema w 
Wietnamie południowym. Krwa
wy terror panuje w  tym kraju. 
Codziennie leje się krew ludzka. 
Przeciw Diemowi są wszyscy je
go współrodacy. Młodzi i starzy. 
Liberalna burżuazja i młodzież 
akademicka i szkolna. Mnisi bud
dyjscy i rolnicy. K rwawy dykta
tor, sprawujący rządy w  Sajgo- 
nie czuje się tak „pewnie” w  
stolicy swego kraju, że w  dzień 
i w  nocy jego luksusowej rezy
dencji strzeże trzy tysiące uzbro
jonych po zęby żołnierzy.

Warto i należy poinformować 
naszych czytelników na temat 
przedmiotu sporu, jaki istnieje w 
Wietnamie płd.

Kiedy mnich buddyjski Thich 
Guang Duc popełnił w  centrum 
Sajgonu samobójstwo przez sa
mozapalenie — wiadomość ta ze
lektryzowała cały świat. W te
dy to otworzyły się oczy tym 
wszystkim, którzy nie rozumieli 
problemu wietnamskiego.

Jak wiadomo Wietnam jest po
dzielony. Wietnam północny jest

postępowy. Wietnam południowy 
natorjiiast znajduje się we w ła
daniu kliki finansowanej, przez 
USA. które uczyniły z tego kraju 
przyczółek wypadowy. Podczas 
gdy w Wietnamie północnym 
władza należy do ludu i prze
prowadzone zostały zasadnicze 
reformy społeczne, w  Wietnamie 
południowym trwa wszystko po 
staremu. A  ludność domaga się 
reform. Żąda uspołecznienia środ
ków produkcji, nadzielenia bez
rolnych ziemią, robotnicy doma
gają się prawa koalicji i żądają 
uregulowania zagadnienia pracy 
i płacy. Młodzież kategorycznie 
żąda nieskrępowanego dostępu 
do szkół i wyższych uczelni. Na 
te postulaty władcy Wietnamu 
południowego odpowiadają krót
ko: N I E !  Rozdźwięk między
społeczeństwem a dyktatorem i 
jego kliką pogłębiło przejście do 
zdecydowanej opozycji mnichów 
buddyjskich, którzy czynnie w y
stąpili przeciw Diemowi. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że w  tym 
kraju 80 proc. ludności stanowią 
wyznawcy buddyzmu, którzy od
bywają swe praktyki w  czterech 
tysiącach pagód (świątyń), to 
jasne jest, że buddyzm jako do
ktryna religijna panuje w  W iet
namie niepodzielnie.

Po drugiej wojnie światowej, 
kiedy Wietnam został podzielo
ny, w Wietnamie południowym 
wielkorządcą został Diem i wraz 
ze swoimi braćmi od 9 lat rządzi 
tym krajem. Rzecz cała w  tym, 
że ze względów koniunktural
nych „dynastia” Diemów prze
szła na katolicyzm. Jeden z jego 
braci, przed 15 laty gorliwy bud
dysta przeszedł na łono Kościoła 
rzymskokatolickiego i został 
przez Watykan podniesiony do 
godności arcybiskupa. W ślad za 
nim przeszli na katolicyzm inni 
członkowie jego rodziny, z któ
rych każdy zajmuje wysokie i od
powiedzialne stanowisko.

Szarą eminencją reżimu i 
„pierwszą” damą w  Wietnamie 
płd. jest żona jednego z Diemów, 
który funkcjonuje w  charakterze 
doradcy politycznego 62-letniego 
prezydenta. Paniusia ta „szarzo- 
gęsi” się. Jest najbardziej wpły
wową osobą w Wietnamie płd. 
Działalność jej jest wszechstron
na. Zasiada w  parlamencie, po
siada sztab sekretarek, narzuca 
swoją wolę uległym ministrom, 
wydaje polecenia samemu pre
zydentowi Wietnamu płd. Tą 
chytra „wietnamska Kleopatra”
— jak o niej pisze amerykańska 
prasa — była buddystką. Tym 

czasem bieżące interesy rządzą
cej oligarchii nakazywały „zb li
żenie ideologiczne" z amerykań
skim dysponentem środków ma
terialnych. I tutaj tkwi źródło 
„katolicyzmu” rodziny Diemów, 
których i Amerykanie i Rzym 
przyjęli jako „swoich” , czyniąc 
z nich narzędzie własnych inte
resów. Diemowie przechodząc na 
katolicyzm otworzyli nowy front 
walki przeciw swojemu narodo
wi, tradycyjnie wyznającemu re
ligię buddyjską. W  ślad za „ka
tolicyzmem” Diemów posypały 
się hojnie dolary amerykańskie, 
sprzęt wojskowy i uzbrojone od
działy woj.sk USA uplasowały się 
w wietnamskich bazach. Rzym 
wysłał misjonarzy-emisariuszy, 
którzy bezceremonialnie zaczęli 
propagować katolicyzm i postę
powaniem swoim doprowadzili 
do buntu mnichów buddyjskich 
przeciw tym, którzy popierają 
watykańskich agentów w  sutan
nach, działających głównie w  
wojsku Diema i na peryferiach 
przedsiębiorstw handlowych i 
produkcyjnych. 20 proc. W iet
namczyków płd. przeszło na w a
tykańską wiarę. I ten fakt spo
wodował zadrażnienie, które 
przyjęło tak dramatyczne formy.

( O . )
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1 Komunia św. w parafii polskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Wnętrze kościoła parafialnego pod wezw. Najświętszej Maryi Panny
Panny w  Winnipegu. Wśród dzieci ks. prob. D. Malinowski w Winnipegu

Procesja w dniu Boże
go ' Ciała w  Żółkiewce.

I  Komunia św. w parafii polskokatolickiej w Maciejowie. Wśród 
dzieci ks. prob. Furmanik

Przed kościołem parafialnym w M a
ciejowie wierni przystąpili do po
stawienia nowego parkanu. Na zdję
ciu: wierni, przy pracy. Szczególna 
aktywność wykazali p.p.: J. Krzos. 
S. Aleksak, R. Szymanik, E. Koza, 

W. Koziej Parafia polskokatolicka w  Cieplicach Zdroju
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Z ŻAŁOBNEJ 
KARTY

W dniu 20 lipca b i. za
sną! w Panu ś.p. Piotr 
Chyiińsk'.. jeden z pierw
szych organizatorów para
fii polskokatolickiej w Gru
dziądzu. Już od pierwszych 
dni przylgnął duszą i ser
cem do polskiego katoli
cyzmu i pozostał w nim od 
r. 1925 do śmierci. Był o 
fiarnym i oddanym para
fianinem. Piastował przez 
długie lata przed wojną i 
po wyzwoleniu różne funk
cje w zarządzie parafial
nym, jako sekretarz i dłu
goletni skarbnik stowarzy
szenia przyparafialnego 
..Ulgi". Kiedy później zło
żony chorobą utracił wzrok, 
stukając laską po bruku 
grudziądzkim spieszył każ
dej niedzieli do kościoła, 
by spełnić swój obowiązek 
katolicki. Ostatnio nogi od
mówiły posłuszeństwa. P. 
Chyliński pozostawał w 
łóżku, ale żywo intereso
wał się rozwojem i życiem 
parafii.

Odszedł po zasłużoną na
grodę.

Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie.

Ks. M. g

1—2) Fragmenty konduktu 
pogrzebowego

3) Egzorta nad grobem

4) Rodzina przy grobie

S Z U K A Ć  P R A W D Y  
I 
ŻYĆ P R A W D A
U okońozenie ze  str. 3

P r a w d ą .  Do Boga bowiem prowadzą dwie 
drogi: wiara i wiedza. Jedno i drugie z tego 
samego źródła powstaje i do tego samego 
źródła zdąża: do Boga Stwórcy wszechrzeczy.

Musimy podkreślić z całym naciskiem, że 
nie może byc rozbieżności pomiędzy wiarą 
i wiedzą. Nie będziemy wyliczać nazwisk my
ślicieli. artystów, geniuszów i przodowników 
ludzkości, których dzieła tworzą wielkość ka
tolickiej kultury, ale musimy wiedzieć, że 
właśnie ta chrześcijańska kultura jest sku
pieniem się dookoła prawdy, podporządkowa
niem dóbr drugorzędnych, D o b r u  N a j -  
w y ż s z e m  u...

...Jest zdrowiem wszelkich sil życia, jest 
przede wszystkim przeciwwagą i zaprzecze
niem śmierci.

Prawda jest zgodnością naszego sądu z rze
czywistością, którą poznajemy. Rozum czło
wieka wiele może poznać i rzeczywiście po
znaje, ale tenże rozum stwierdza ponad 
wszelką wątpliwość ograniczenie naszych 
możliwości poznawczych. Obok zasadniczych 
ograniczeń, jakie posiada wszelka natura 
stworzona, stwierdzamy niepewność i względ
ność tego nawet, co poznajemy (jak często 
zmieniamy sądy!), stwierdzamy zależność 
naszego poznania od różnych namiętności 
i pasji, które nam przesłaniają obiektywność 
sądu.

Prawda Boża — sąd Boga o wszelkiej rze
czywistości staje obok naszych sądów, obok 
naszej prawdy. Staje nie po to, aby tę naszą 
prawdę przekreślić i wyśmiać, ale aby ją 
sprostować i uzupełnić — bo po stronie Bożej 
jest nieomylność sądóu a więc absolutna 
Prawda. Bóg bowiem, będąc doskonałością 
nieskończoną, z istoty swej nie ma żadriych 
ograniczeń, a więc i żadnych możliwości błą
dzenia.

Stąd płynie radość i spokój człowieka w ia
ry. gdy sądy swoje, swoją prawdę ludzką, 
prostuje i umacnia Prawdą Bożą.

Prawda Boża ma tę szlachetną cechę praw
dy istotnej i pełnej, że nie boi się współza
wodnictwa. Bóg spokojnie pozwala badać 
człowiekowi wszystko, nawet to nakazuje, 
dał mu bowiem rozum, władzę poznawczą. W 
Bożej Prawdzie nie ma ciasnoty poznania, 
jaka cechuje niepewne ludzkie poznanie za
zdrosne o każdy okruch sądu, o każdy skra
wek prawdy.

Boża prawda daje wolność i swobodę szu
kania, patrzy z dobrocią mędrca — który 
zna wszelką prawdę — na te tysiączne ście
żynki poszukiwań ludzkich, dbając o to 
tylko, aby one doprowadziły do wielkiej dro
gi, na której człowiek rozegra największą 
przygodę swego życia — odnajdzie Prawdę 
Bożą! Prawda Boża oswobadza człowieka, 
prowadzi i broni przed śmiercią. „Zaprawdę 
powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę 
moją, nie zazna śmierci na wieki’ ' (J. 8, 49). 
Taka wysoka nagroda! Nie pozostaje chrze
ścijaninowi nic innego jak tylko odszukać 
Jezusa i iść za Nim, gdyż On powiedział o 
sobie: „Jam jest prawda". A jeśli droga 
Prawdy jest drogą każdego chrześcijanina, 
to jest również drogą wyznawcy postępowe
go Kościoła, Kościoła Polskokatolickiego, któ
ry w swym godle ma słowo „Prawda’’. P raw 
da Boża. prawda obywatelska, prawda o so
bie samym wobec siebie i bliźnich stworzą 
właściwą drogę i właściwy styl życia pol- 
skokatolika. życia Prawdą.

M. PIJARSKI



LOS
NASZYCH 

STARUSZKÓW
Są dzieci, które nie porzucają swoich 

rodziców na pastwę losu, dbają o nich 
darząc miłością, przywiązaniem i szacun
kiem. Pragną dla nich stworzyć starość 
pogodną przeżywaną 'w rodzinnym gronie. 
W iele samotnych starszych osób ma do
brą, staranną opiekę w  różnego rodzaju 
zakładach. To napawa nas radością i 
optymizmem, każe w ierzyć w  dobroć ludz
kiego serca. Zdarzają się jednak niekiedy 
przypadki wręcz odwrotne potwierdzające 
istnienie obojętności i znieczulicy moral
nej w  niektórych rodzinach. „Mam lat 59
— powiada Agnieszka P. z  woj. gdańskie
go. — M oje siostry Anna i Atylia prowadzą 
gospodarstwo 8,5 ha i mieszkają w  domu
o 12 izbach. Obie podzieliły się ojcowizną, 
a mnie wypędziły precz z  domu. Obecnie 
mieszkam w  szałasie” ...

Albo fragmenty innej wypowiedzi: 
„Moich 5 dorosłych dzieci posiada "w 
sunnie ok. 25 ha ziemi, z  której dochodo
wość roczna "wynosi ok. 60 tys. zł., a sy
nowie ponadto pracują za wynagrodzeniem 
miesięcznym 1.800 zł. Kiedyś to była 
moja gospod'arka, którą przekazałam dzie
ciom. A  dziś mając 83 lata muszę tułać 
się po obcych ludziach, bo dzieci wypędzi
ły mrrie z  domu” .

w  pewnym miasteczku opowiedziano mi 
autentyczną historię starej, chorej kobiety 
maltretowanej przez własnego syna, po
nieważ mając bezwładne nogi nie mogła 
pracować. Doprowadzona do ostateczno
ści wyszła z domu i szła do. sąsiadów o 
własnych siłach, żeby pomogli odwieźć 
ją  do szpitala. Do mieszkania sąsiada nie 
doszła, tylko do chlewa: tam zasłabła. 
Nikt się nią nie zainteresował, dopiero 
późnym wieczorem przyniesiono ją  z  po
wrotem do domu.

Niektóre tego rodzaju sprawy trafiają 
do sądów i komitetów pomocy społecznej,

inne ulegają zapomnieniu i znikają z or
bity społecznego zainteresowania. N ie po
winniśmy przechodzić wokół nich oboję
tnie.

Dla wzmocnienia poczucia więzi rodzin
nej i środowiskowej potrzebne jest krze
wienie idei niesienia pomocy, opieki i 
ludzkiego stosunku do zndedołężniałych 
i chorych.

Los staruszków zależy bowiem od kli
matu życia rodzinnego oraz od postawy 
moralnej i etycznej ich dzieci.

Niech dzieci pamiętają, że kiedyś też 
będą ludźmi starymi, może niedołężnymi, 
czyżby chcieli być tak źle traktowanymi, 
jak one dzisiaj traktują" swoich rodziców? 
Niewdzięczność wyda dla hołdujących jej 
również — prędzej czy później — nie
wdzięczne, cierpkie owoce. Dzieci, bądźcie 
dobrymi wobec swoich rodziców, a wtedy 
spodziewać się możecie, że i wasze dzieci 
będą dla was dobrymi, kiedy starość was 
pochyli i uniezdolni do samodzielnego i 
samo wy starczającego życia.

Fr. Oszmiański

DOKOŃCZENIE 
ZE  STRONY 1

jest anioł Gabriel od Boga 
do miasta Galilejskiego, 
które zwano Nazaret, do 
Panny poślubionej mężowi, 
któremu było Józef, z do
mu Dawidowego, a imię 
Panny Maryja. I wszedłszy 
do niej anioł rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna” 
(Łuk. I, 26—28). Por. rów
nież: Ks. Rodz. XVI, 9;
XIX, 1,; Ks. Wyjścia XIV, 
19; Tob. XII, 15; Ps. 90, 
11; 96, 7; 102, 20; Mat. I, 
20; XVIII, 10; XXII, 30; 
Łuk. II, 13; Dz. Ap. XII, 
7; ł in.’\

Na podstawie Listu św. 
Pawła do Kolosan wiemy, 
że aniołowie dzielą się na 
stopnie (chóry); „W nim (tj. 
w Synu Bożym) wszystkie 
rzeczy stworzone na niebie 
i na ziemi, widzialne i nie
widzialne, choć trony, choć 
państwa, choć księstwa, 
choć zwierzchności i

wszystko przezeń i w nim 
jest stworzone" (I, 16).

Od IV w. wylicza się 
dziewięć chórów aniel
skich.*) Aniołowie są du
chami, nie posiadają ciała, 
posiadają rozum i wolną 
wolę. Część aniołów zgrze
szyła przez pychę, gdyż 
duch czysty jest zdolny 
tylko do takiego grzechu. 
Powszechnie przyjmuje się, 
że każdy człowiek ma swo
jego opiekuna w  postaci 
anioła. Aniołowie według 
nauki Kościoła oddalają od 
nas niebezpieczeństwa ze
wnętrzne i pomagają w  
doczesnych Sprawach1*),
również w walce ze złem. 
Z tego wynika, że anioło
wie wypełniając misję zle
coną przez Boga są moc
niejsi od łudzi i dosko
nalsi. Ludzie bowiem po
znają poprzez zmysły, anio
łowie4) poznają bezpośred
nio.*) Ojcowie Kościoła') 
zachęcali do oddawania 
czci aniołom.

„Świat aniołów — czyta
my w zakończeniu rozdzia
łu („Dogmatyki starokato

lickiej” Ks. Biskupa Dr M. 
Rodego) — i jego bogate 
życie i działanie, chociaż 
rozum niedużo tu ma do 
powiedzenia poza stwier
dzeniem możliwości i słusz
ności istnienia świata po
średniego między Bogiem a 
światem ludzi, w świetle 
wiary staje się nie tylko 
rzeczywistością, ale zwłasz
cza świat aniołów dobrych 
ciągnie nas, upaja radością 
i krzepi nadzieją osiąg
nięcia w  przyszłości praw
dziwego i nigdy nie koń
czącego się szczęścia w nie
bie, ojczyźnie, za grobem”.

Ks. mgr TAD EUSZ GORGOL

’) Ks. Biskup dr Maksy
milian Kode „Dogmatyka sta
rokatolicka", skrypt dla stu
dentów ChAT, W LR  1962.

!) W g ks. dr M. Sienlatyc- 
Idego.

3) Lot, wyprowadzony przez 
anioła z Sodomy, Piotr uwol
niony z wiezienia.

') jako istoty niematerialne.
'■O Dzięki ideom wlanym  

dobrze poznają wszystkie 
sprawy duchowe i materialne 
przeszłe, teraźniejsze i przy
szłe.

c) Justyn, Orygenes, Am bro
ży, Augustyn.

W
IM IĘ 
H U M A 
N ITA 
RYZM U

Tragedia, którą pragnę opowiedzieć, dzieje 
się w  jednej z zamożnych wiosek powiatu 
braniewskiego, w  Henrykowie, odległym o 
siedem kilometrów od Ornety.

W cieniu tamtejszej świątyni kościoła rzym
skokatolickiego i pobliskiej szkoły już od 
trzynastu lat rozgrywa się dramat dziecka 
w rodzinie Horbaczów. Wszyscy mieszkańcy 
Henrykowa i okolicznych wiosek wiedzą, że 
w rodzinie Horbaczów żyje chłopiec od trzy
nastu lat ukrywany przed ludźmi. Dopiero 
interwencje miejscowego kierownika szkoły 
ob. Jana Turka, dr Kaszkina Michała, W y
działu Oświaty w  Braniewie i Przewodniczą
cego GRN w  Ornecie, ob. Kazim ierza Gałec
kiego, sprawiły, że wszędobylscy dziennikarze 
zainteresowali tą sprawą opinię publiczną. 
Kazik, bo takie jest rzekomo imię „bohatera" 
tej strasznej tragedii, żyje w  warunkach 
człowieka jaskiniowego, z tym jednak, że je 
go „jaskinią” są trzy klatki uczynione ręką 
jednego z członków rodziny Horbaczów. W  za
leżności od potrzeb Kazik chowa się przed 
okiem ludzkim w  jednej z  lepiej zakonspiro
wanych kryjówek. Jedna z nich znajduje się 
w  mieszkaniu, druga na strychu, trzecia zaś 
w chlewku. Tam zamyka się cały świat jego 
dziecinnych przeżyć. Trudno mówić o jakich
kolwiek jego przeżyciach, gdyż absolutna izo
lacja od środowiska sprawiła, że Kazik po
zbawiony jest właściwości przekazywania ich 
przy pomocy artykułowanych dźwięków. Na
uczył się tylko dwóch słów, mama i Edzio — 
tak nazywa się starszy jego brat. Jedynymi 
jego towarzyszami dziecinnych zabaw są 
szczury, licznie zamieszkujące posesję Hor
baczów. Z nimi to Kazik stacza ustawiczną 
walkę o ziarnka zboża lub wiązkę zielska 
rzuconą mu przez matkę. Odzieniem, które 
okrywa jego od lat niemyte ciało są strzępy 
łachmanów będące również siedzibą insek
tów.

Różne są wersje miejscowej ludności o ce
lu ukrywania nieszczęśliwego chłopca przed 
światem. Nas nie obchodzi interpretacja, nas 
musi nie tylko zainteresować relacjonowany 
nieludzki wypadek, ale zmusić do jak naj
szybszego działania.

Ci, którzy tam byli, twierdzą, że matka jak 
ów Cerber zazdrośnie strzeże wejścia do 
„Hadesu” Kazika, nie wybierając w  środkach 
odparcia wścibskich. Tu jednak chodzi o 
człowieka, który ma prawo do normalnego 
życia. Straszny zastój w  jego fizycznym i 
psychicznym rozwoju, dziś może się da jesz
cze naprawić, bo jutro może być za późno. 
To jest naszym wspólnym obowiązkiem bez 
względu na to, jakiej idei służymy, aby po
móc bratu, który jest w  takim położeniu.

A  w ięc w  imię humanitaryzmu należy jak 
najszybciej pokonać Cerbera pozbawiając go 
(w  rodzaju żeńskim) wszelkich praw macie
rzyńskich i nieszczęśliwego Kazika wyprowa
dzić z  mroków „Hadesu” do radości i szczęś
cia, z którego może korzystać każdy człowiek, 
a zwłaszcza dziecko w  naszej L u d o w e j  
O j c z y ź n i e .

Ks. J. Szotmiller

A.



n Sesja Soboru rozpoczęła. Cały
świat zainteresowany jest II So
borem Watykańskim. Ostatnio

coraz częściej pojawiają się w
prasie artykuły na temat Soboru.
Po raz pierwszy w styczniu 1959 

roku na tajnym Konsystorzu kardynałów pa
pież Jan X X I I I  oznajmił, że postanowił zwo
łać Sobór Powszechny. I od tej chwili rozpo
czął się okres przygotowań, okres debat i dy
skusji. Temat soborowy stał się nad wyraz 
popularny. Początkowo wiele oczekiwano od 
Soboru: niemalże zjednoczenia chrześcijań
stwa, potem, tylko dokonania wszystkiego, 
co by mogło to zjednoczenie ułatwić. Dostrze
gliśmy pewien i to duży postęp w  wypowie
dziach dostojników Kościoła rzymskiego, w 
tej liczbie i samego papieża, który powie
dział: „N ie będziemy przeprowadzać histo
rycznego procesu, ani robić dochodzeń, kto w  
przeszłości zbłądził, a kto miał rację. Odpo
wiedzialność za rozłam jest podzielona. W o
łać będziemy tylko łączmy się, a dajmy spo
kój dyskusjom” . A le papież postępowy zmarł, 
więc...

W  Polsce miano dużo dobrych chęci i życz
liwości. Trzy lata temu na łamach „Tygodni
ka Powszechnego” (maj 1960) ogłoszono w y
wiad ze Zwierzchnikami Kościołów: z ks. 
Metropolitą Tymoteuszem, ks. biskupem dr 
A. Wantułą, ks. superintendentem J, Niewie- 
czerzałem.

Wypowiedzi Zwierzchników Kościołów: 
Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego 
i Ewangelicko-Reformowanego były podobne. 
Wspólna idea pojednania była naczelną ideą. 
Dominowały — życzliwość i modlitwa. Zresz
tą Kościoły Chrześcijańskie w  Polsce i nie 
tylko w  Polsce, zgromadzone w  Światowej 
Radzie Ekumenicznej, dążą do jedności, prag
ną ułatwić zjednoczenie, ale na nieco innej 
płaszczyźnie.

Wyraz „ekumenia" pochodzi z języka gre
ckiego („oikoumene", oznacza chrześcijaństwo 
jako całość. Chrześcijanie od niepamiętnych 
czasów znali modlitwę Jezusa ,.Aby wszyscy 
byli jedno” ). Przez szereg stuleci Kościół 
dzielił się na coraz to drobniejsze grupy. 
W X IX  w. zrodził się Ruch Ekumeniczny, w 
r. 1925 zwołano pierwszy zjazd do Sztokhol

mu. Rozmachu nabrał Ruch po drugiej w o j
nie światowej. W  r. 1948 odbył się w  Amster
damie Pierwszy Kongres Ekumeniczny, który 
powołał Światową Radę Kościołów. A  potem 
przyszły następne: Ewanston, New Delhi.

Kościół Polskokatolicki jest członkiem 
Światowej Rady Kościołów Chrześcijańskich.

Kościół Polskokatolicki bierze żywy udział 
w życiu Ekumenii.

Konferencja różnych Kościołów Chrześci
jańskich w  sprawie pokoju, która odbyła się 
w  Pradze w  dn. 13—18.V I.1961 r. zgromadziła 
kilkuset delegatów z całej Europy.

W listopadzie 1961 r. odbyła się Światowa 
Konferencja Kościołów Chrześcijańskich w  
New  Delhi.

W Warszawie odbyła się sesja naukowa 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, po
święcona problemom światowego ruchu eku
menicznego właśnie w  świetle uchwał 
I I I  Konferencji Światowej Rady Kościołów 
w New  Delhi.

W  latach 1960, 1961, 1962 i 1963 we wszyst
kich domach modlitwy Kościołów Chrześci
jańskich w  Polsce odbywały się doroczne na
bożeństwa o zjednoczenie chrześcijaństwa.

10 kwietnia 1962 r. odbyło się w  Warsza
w ie ogólnopolskie zgromadzenie Kościołów 
Chrześcijańskich, wchodzących w  skład Po l

skiej Rady Ekumenicznej. W imieniu Kościo
ła Polskokatolickiego przemówił ks. inf. 
A. Naumczyk dając wyraz postawie Kościoła 
wobec problemu ekumenicznego, głównie zaś 
wobec tendencji zjednoczeniowych nurtują
cych coraz żywiej całe chrześcijaństwo.

W dniach 4—9 czerwca br. w  Pradze odby
ła swoje kolejne posiedzenie poszerzonego 
Prezydium Chrześcijańska Konferencja Po
kojowa , w  której uczestniczył Ks. Biskup 
Prymas Dr M. Rode.

Zastanawiamy się czy w  dalszym ciągu 
Sobór będzie czekał, aby „odłączeni bracia” 
przyszli do Przystani Jedności, jako do Ca- 
nossy. Tak dobrze zapowiadające się począt
kowo nawiązanie porozumienia z tzw. „odłą
czonymi braćmi” — jak innowierców nazy
wają przedstawiciele Kościoła rzymskokato
lickiego — spełzło na tym, że teologowie in
nych Kościołów nie są czynnymi członkami 
na Soborze, a jedynie niektórzy z nich biorą 
w  nim udział jako obserwatorzy, a ponadto 
mogą i powinni się „przyłączyć” , jak to w y
nika ze słów, które ostatnio zastąpiono („po
wrót” i „poddanie się” słowami „zgoda” ). 
W ydaje nam się, że to zbyt mało, żeby moż
na było I I  Sobór Watykański nazwać Po
wszechnym.

Ks. mgr TADEUSZ GORGOL

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU... A  CZĘSTOCHO W A W  PAŹDZIERNIKU 1 6 5 5 - 0 0
W ostatnich latach jesteśm y św iad

kam i szerok iej akcji Episkopatu 
rzym skokato lick iego  Kościo ła, która 
ma na celu: po p ierwsze ogłosić
Polsce i innym  narodom , że Jasna 
Góra to centrum życia re lig ijn ego  
w Polsce, a Do drugie podtrzym ać 
za wszelka cene n iczym  nie uza
sadniony sens p ie lgrzym ek  ludzi 
zm ęczonych trudem i Drąca. Podzi
w iać na leży  głęboka w iarę  i p rzy
w iązan ie ludu D o lsk iego  do N .M .F. 
U bolewać jednak należy nad ich nie
św iadom ością, a raczej nad ich dusz- 
Dasterzami. którzy ich w  tej n ie
św iadom ości trzym ają . Bo przecież 
w iadom o, że  czcić obraz sam w  so
bie jest bałw ochw alstw em . N iestety, 
w iększość ludzi, a ściślej uczestni
ków p ie lgrzym ek  jasnogórsk iej Pani. 
nie m odli sie na Jasnej Górze do 
M aryi, lecz m odli sie do obrazu 
ogran iczonego zlotem  ozdob ionych  
ram. Pragnę w ięc  w  n in ie jszym  arty
kule w  w ie lk im  skrócie ukazać źród
ła, które zestaw ione i porów nane z 
sobą rzucają w ie le  now ego światła na 
tradycję ślubów  i smutnych ich na
stępstw oraz na istotna rolę przeora 
K ord eck iego  w  najbardziej dram atycz
nym okresie całej po lsko-szw edzkiej 
w o jny lat 1655-1660 zwanej także ,,po~ 
topem 11.

w  opracowaniach now oczesnych  
polskich h istoryków , ks. August 
K ordeck i, p rzeor jasnogórsk iego kla
sztoru — jest zw yk le  D rzedstaw iany 
jako bohater narodow y, jako czło
w iek. k tóry  300 lat temu m ial obu
dzić i porw ać naród D o ls k i  do zw y 
cięsk iej w alk i przeciw, szw edzkim  
najeźdźcom . Jednak w  rzeczyw is to
ści tak nie jest. Jest natom iast praw 
dą, że tego chlubnego przełom u w  
ow ych  dram atycznych oolsko-szw edz- 
kich zapasach dokonał nie przeor 
K ordeck i -  nie jasnogórsk i klasztor, 
lecz spow odow ały  go zgoła inne 
czynn ik i polskie leżące poza ob rę
bem jasnogórsk iego klasztoru.

Co w ięce j Ks. przeor K ordeck i 
podczas tego najazdu dopuścił sie

czynu. który zgodnie z zasadam i 
m ora ln ym i stawia go w szeregach 
form alnych  zd ra jców  RzeczyDOSDO- 
lite j oraz je j p raw ow itego  króla 
.Tana Kazim ierza . Ponadto. k iedy  
tenże przeor w  m iesiąc później po 
dokonaniu zdrady stawił zbro jny 
opór szw edzkiem u oddzia łow i gen. 
M ullera, to nie czyn ił tego ani w  
im ie zn iew ażonego majestatu Rzeczy- 
Dospolitej. ani w  im ieniu je j Dra- 
w ow itego  króla Jana Kazim ierza , 
czynił to w  im ieniu  króla szw edz
kiego Karola X Gustawa: m ianow i
cie w  m yśl otrzym anego od niego 
za cene zdrady orzyw ile ju  dla sw e
go klasztoru, Drzeor K ord eck i jako 
jego poddany m iał fo rm alne Drawo 
stawić O D Ó r każdemu oddzia łow i 
szwedzkiem u usiłującemu z naru
szeniem  tegoż D r z y w i l e j u  w prow adzić 
załogę szw edzka w  ohreb obronnych 
m urów  k lasztoru .'1

Streszcza jąc to. stw ierdzić m ożem y, 
że orzeor K ord eck i jako p rzeor naj
bardziej pow ażanego i czczonego w  
całej RzeczyposDolitej klasztoru  z 
w łasnej in ic ja tyw y , w  miesiącu paź
dziern iku  roku 1655 uznał brutalne
go najeźdźcę za swego pana oraz 
za protektora całego królestw a po l
skiego. Dokonał te j zdrady w śród 
następujących okoliczności: W  m ie
siącu D a ź d z i e r n i k u  1655 roku przeor 
K ordeck i udał sie do obozu szw edz
kiego Dod K rakow em , gdzie  im ie
niem  w łasnym  i całego sw ego k la 
sztoru z łoży ł ośw iadczen ie DOddań- 
stwa w obec Karola  X  Gustawa. T en 
że zaś w  zam ian za to po tw ier
dził mu daw ny przyw ile j k ró lów  
polskich, w  m yśl k tórego jasnogór
ski klasztor był w o ln y  od finanso
w ych  c iężarów  oraz od obow iązku  
stacjonowania w ojska po lsk iego w  
obręb ie m urów . Innym i s łow y  ja 
snogórski k lasztor na m ocy tego 
przyw ile ju  m ial Drawo niewouszcza- 
nia w  obręb swoich m urów  ja k ie j
ko lw iek  Dolsk ie j  załogi, a w  danym  
w ypadku  za cene wyDarcia sie sw e
go Draw ow itego króla Jana K azi
m ierza i uznania za sw ego oana 
Karola Gustawa.

Podkreślić  jednak  należy, że ja 
snogórski k lasztor w m yśl tychże 
samych dawnych D olsk ich  p rzyw i
le jó w  u trzym yw ał dla sw ego bez
pieczeństwa i ew entualnej obrony 
swoja własna załogę z w ystarczaja- 
ca ilością arty lerii, sam zaś klasztor 
był zam ien iony w  silna, choć mała 
tw ierdze, obw iedziona grubym i, w y 
sokim i m uram i. oraz g łębok im i ro
wam i.

Przejdz'm y obecn ie do rozważenia 
treści dwu listów , jak ie Ks, Drzeor 
K ordeck i w ystosow ał w  dniu 21. X I. 
1655 do szw edzkiego generała B ur
charda Mullera. Odnośne zdania do- 
niżej św iadcza o jego  zdradzie:

.....i  m y z naszym Św iętym  M ie j
scem pokornie poddaliśm y sie N a j
jaśniejszem u Królewskiem u M ajesta
tow i Szwedzkiemu... jako u legli pod
dani czcim y N a jjaśn ie jszy  K ró lew sk i 
Majestat S zw ecji naszego N a jm iło - 
ściwszego Pana... Beda zanoszone mo
dły do Boga, za bezp ieczeństwo N a j
jaśniejszego K róla  Szwecji, Pana i 
Protektora  naszego K rólestw a..."

W trosce o swój klasztor, orzeor 
K ordeck i przew idyw ał, że po od e j
ściu króla szw edzkiego w  stronę 
W arszaw y i Prus. pom niejsze 
szwedzkie oddziały  rozm ieszczone do 
okolicznych  miastach i zam kach 
moga na własna reke D okusić sie 
o zagarn iecie jasnogórskich skarbów. 
D latego też. celem  zabezDieczenia 
sw ojego klasztoru przeor K ord eck i 
pragnął ponownego potw ierdzenia 
przyw ile ju  dla klasztoru tym  razem  
hezDOśrednio przez samego króla. 
D ow iedziaw szy sie o tym, że król 
Karol Gustaw w  danej chw ili znaj
duje sie w  pochodzie ku Prusom , 
wysłał potajem nie kilku m nichów  
jako posłów, aby c i zab iegłszy mu 
drogę w  W arszaw ie w ręczy li mu z 
ponow nym  ośw iadczeniem  poddań
stwa, oraz z prośba o własnoręczne 
po tw ierdzen ie przyw ile ju  n ietykal
ności dla klasztoru.

O takich zabiegach przeora K o r
deckiego św iadczy dalsza cześć li

stu Ks. Kordeck iego z dnia 21 listo- 
Dada 1655, pisanego osobiście do 
gen szw edzkiego oddziału — M iil- 
lera:

.... Ponow iliśm y znowu nasza u le
głość św ieżym i listam i danym i w  
W arszaw ie, na które obecnie ocze
ku jem y odpow iedzi od N ajłaskaw 
szego Pana. Jako u legli poddani 
czcim y N a jjaśn ie jszy  m ajestat K ró 
la S zw ecji, naszego N ajm iłościw sze- 
go Pana... i będziem y zanosić mo
d ły  do Boga o bezp ieczeństwo dla 
N ajjaśn ie jszego  K róla  S zw ecji. Pa
na i  Protek tora  naszego K ró le 
stwa..

Zatem  m am y d o  czynien ia z trze
ma aktam i zdrady ze strony Ks. 
przeora K ord eck iego : p ierwszego
aktu zdrady dO D U Ścił sie w  Daż- 
dzierniku. drugiego w  o ierw szej d o - 
łow ie l is to D a d a , a trzec iego  w  dniu 
21. X I. 1655.

Nam iastką cudów są cudownoś
ci, które działa ją ludzie — w  ce
lach Drży ziem nych  — Dienieżnych — 
do nich m ożem y za lic zyć dziś rów 
nież stróżów  jasnogórsk iego klasztoru 
oo Daulinów. Jeżeli człow iek  z 
w iara  klęka przed obrazem  M a ry j
nym , k tóry  ma mu ułatw ić kon- 
temDlacje. w ys ta rczy  m ały  obrazek 
w e w łasnym  domu, k tórego działa
nie rów ne jest ob razow i na jasno
górskim  szczycie. W ysta rczy  cicha 
m odlitw a zanoszona w  pokorze do 
Boga. a nie podnoszenie rak i ślu
bow anie ep iskopatow i rzym skokato
lick iem u. dochow anie w ierności Ko
śc io łow i i  innym  hasłom w ytyczonym  
na okres now enny przed M illen ium  
Po lsk i przez kardynała W yszyńsk ie- 
og. Szanu jem y Jasna Górę jako dom 
Boży, ale jasnogórsk ie ślubowania i 
obw ożen ie jasnogórsk iej kopii NM F 
po całym  kra ju  zostaw iam  ood roz
w agę Tobie, drogi czytelniku, czy 
jest ono słuszne i uzasadnione w  
dobie X X  w ieku, w  św ietle fak tów  
w yże j w ym ien ionych .

Diakon M. KLEKOT

i)  Karol M a rcin kow sk i: The Crisis o f
the Polish  — Sujedisft War 1655—1060.
w ilberforce  1951.



UROCZYSTOŚĆ PARAFIALNA ŚW. M. MAGDALENY
dralnej św. M. Magdaleny. 
Miejscowy proboszcz, ks. kan
clerz dziekan mgr Władysław 
Malec, poczynił odpowiednie 
starania, aby doroczna uro
czystość parafialna wypadła 
okazale i godnie. W tym dniu 
zabytkowa kaplica Kościoła 
Katedralnego przyjęła w e
wnątrz odświętny wygląd. 
Tchnęła świeżością i zapa
chem kwiatów. Ołtarze ubra
ne z gustem przyciągały 
wzrok wiernych, mieniły się 
bowiem biało-czerwonym 
kwieciem i jasnym światłem 
płonących świec.

W  uroczystość parafialną 
gotycka kaplica została w y 
pełniona wiernymi po brzegi. 
Na doroczne tradycyjne na
bożeństwo przybyli chętnie 
młodzi i starzy, aby razem z 
kapłanem okazać swą wiarę, 
cześć i miłość Bogu oraz nie
kłamane przywiązanie do K o 
ścioła Polskokatolickiego i Je
go zwierzchnika Ks. Biskupa 
Prymasa Prof. dr Maksymi
liana Rodego. W tym dniu 
wierni i sympatycy przybyli 
licznie do Kościoła, aby w  u- 
roczystość parafialną odnowić 
przez Sakrament Pokuły przy
mierze z Chrystusem i złożyć 
u Jego stóp swą prośbę o do
bre, zgodne z wolą Bożą ży
cie. Z piersi zebranych pły
nęła do Stwórcy modlitwa 
dziękczynna za otrzymane do
brodziejstwa i koma prośba
o potrzebne łaski wytrwania 
w  dobrym i o nowe błogosła
wieństwo w  dalszym życiu i 
pracy.

W tym roku w tradycyjnej 
uroczystości parafialnej w zię
li także czynny udział księża 
z pobliskich parafii.

Przed rozpoczęciem nabo
żeństwa odbyła się spowiedź. 
Ks. adm. Wojciech Bazamik 
przeprowadził spowiedź ogól
ną dla dorosłych, a Ks. adm. 
Zdzisław Janas spowiadał w  
konfesjonale dzieci i młodzież. 
Do Sakramentu Pokuty przy
stąpiło sporo wyznawców.

Punktualnie o godzinie l i 
tej rozpoczęło się nabożeń
stwo. Uroczystą Mszę św. z 
wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu odprawił z w ie l
ką powagą i namaszczeniem 
ks. mgr Eugeniusz Elerowski 
w  asyście księży: ks. Zdzisła
wa Janasa — diakon i ks.Woj- 
ciecha Bazarnika — subdia- 
kon. W  pięknych i podnio
słych modlitwach • mszalnych 
wszyscy zgromadzeni uczestni

czyli i wewnętrznie byli za
angażowani, ponieważ każdy 
je rozumiał, bo w  ojczystym 
języku wypowiadane były 
przez celebransa.

Po Komunii kapłańskiej lud 
śpiewał „Jezusa Ukrytego", a 
wierni w pokorze i w  skupie
niu ducha klękali na stop
niach ołtarza, aby przyjąć z 
rąk celebransa utajonego pod 
postacią chleba Tego, któremu 
„w ichry d morze jest posłusz
ne” , by odtąd jeszcze ściślej 
złączyć się i niejako zbratać z 
Bogiem, Jezusem Chrystusem 
ukrytym w  Eucharystii. W 
chwili, kiedy wierni przyjm o
wali z rąk kapłańskich praw
dziwe Ciało Pańskie na twa

rzach malowało się skupienie, 
powaga, radość. Wyznawcy o- 
choczo przystąpili w  uroczy
stość patronki świątyni kate
dralnej do Stołu Pańskiego i 
z wewnętrznej potrzeby przy
jęli do swych serc ten Chleb 
mocarzy, aby zasilił dusze ich, 
by wzmocnił siły w  chwilach 
zwątpienia i przysposobił do 
niesienia Prawdy tym, którzy 
albo nas nie znają względnie 
znają nas źle.

Po skończonej sumie odby
ła się wokoło posesji kościoła 
procesja eucharystyczna. N ie
wiasty zrzeszone w Towarzy
stwie Adoracji Najświętszego 
Sakramentu niosły zapalone 
świece, a dziewczynki ubrane 
w bieli sypały kwiaty.

Pieśni eucharystyczne śpie
wane podczas procesji całą 
piersią przez duchowieństwo 
i wiernych niosły się potęż
nym echem po wrocławskich 
ulicach i płynęły pod nieba 
strop jako widomy wyraz wia
ry i miłości do Chrystusa Pa
na i Jego świętego Kościoła.

Po skończonym nabożeń
stwie płomienne kazanie oko
licznościowe wygłosił pro

boszcz ze Świdnicy Ks. Leon 
Walczak. Kaznodzieja w  dłuż
szej naace nakreślił historycz
ną postać św. M. Magdaleny, 
Jej życie, wiarę, wielkość po
kuty i miłość do Chrystusa, 
która jest dla nas wierzących 
katolików wzorem do nieba.

Wierni ze skupieniem i 
baczną uwagą słuchali nauki 
duszpasterza, gdy obrazowo 
przedstawił postać niewiasty, 
„która w  mieście, była jawno

grzesznicą", a przez wiarę, 
miłość i pokutę otrzymała od 
Chrystusa odpuszczenie licz
nych grzechów, a przez Ko
ściół katolicki została kanoni
zowana i wyniesiona na ołta
rze jako święta.

Słowami Chrystusa „Dlate
go powiadam ci odpuszczone 
sa liczne jej grzechy, bo w ie l
ce umiłowała... Wiara twoja 
zbawiła cię. Idź w  Pokoju" — 
zakończył kaznodzieja naukę.

Kazanie było treściwe, a 
słowa kaznodziei z pewno
ścią na długo pozostaną w 
sercach i umyśle wszystkich 
zgromadzonych wiernych.

Po skończonym nabożeń
stwie zrobiono wspólne pa

miątkowe zdjęcie z uroczysto- '
ści parafialnej, które obok re
produkujemy.

Parafianie wracali do swych j
domów zadowoleni z przebie
gu dorocznej uroczystości pa- ;
rafialnej oraz ugruntowani i 
umocnieni w  przekonaniu i !
wierze o słuszności obranej 
drogi i reprezentowanej przez 1
siebie idei. i

Tak więc dzień 22 lipca w 1
polsikokaftolickiej parafii wro- '

Zdjęcie górne: Kościół p.w. św. Marii Magdaleny i św.św. Cy
ryla i Metodego. Zdjęcie dolne: Ten sam kościół po remoncie 

(pokryty dachem)

tchnienia, moc i siłę z od
wiecznego źródła objawionej 
przez Boga prawdy z ewan
gelii Jezusa Chrystusa i w 
duchowym testamencie wiesz
czów narodowych Słowackie
go, Mickiewicza, Konopni
ckiej, Staszica i im.

Od momentu zorganizowa
nia Kościoła Polskokatolickie
go we Wrocławiu niewiele 
upłynęło lat, ale parafia ma 
swoje osiągnięcia i pewien do
robek materialny. Parafia w 
czasie swego istnienia stwo
rzyła własną historię i dziś 
żyje już wypracowaną przez 
siebie tradycją. Duchowni i 
wyznawcy w walce o wolność 
duszy polskiej oraz wolność 
sumienia złożyli egzamin. 
Obecnie wierni mają ułatwio
ną możność wykonywania 
praktyk religijnych w  obrząd
ku polskim. W kościele odby
wają się systematycznie na
bożeństwa i różne uroczystoś
ci związane z życiem i dzia
łalnością Kościoła. Odprawia
na jest codziennie Msza św. i 
głoszone są w  niedziele i 
święta kazania ku zbudowa
niu wiernych.

Niecodziennym wydarze
niem w  życiu parafii był po
niedziałek, 22 lipca br. W  tym 
to bowiem dniu, przy słonecz
nej i upalnej pogodzie odbyła 
się w  parafii katedralnej miła 
i podniosła uroczystość lokal
na. Dzień ten parafianie w ro
cławscy podwójnie uroczyście 
czcili: jako święto Odrodzenia 
Polski i jako własne doroczne 
święto parafialne, poświęcone 
czci patronki świątyni kate

Parafia Kościoła Polskoka
tolickiego p. w. św. Marii M a
gdaleny w e Wrocławiu przy 
ul. Szewskiej 10 została zor
ganizowana w  roku 1948. Z 
chwilą powstania Diecezji 
Wrocławskiej, w roku 1961 zo
stała erygowana przez Ks. 
Biskupa Prymasa Prof. dr 
Maksymiliana Rodego jako 
parafia katedralna p. w. św. 
św. Cyryla i Metodego i św. 
Marii Magdaleny.

Parafia w  czasie swego 
istnienia przechodziła różnego 
rodzaju kłopoty i trudności, 
które wyrastały jak przysło
w iowe grzyby po deszczu. 
Niepowodzenia i piętrzące się 
trudności nie spowodowały 
jednak jej istnienia i działal
ności. N ie załamali się księża, 
wytrwał lud wiernie pod 
sztandarem Wolnego Kościoła, 
bo wszyscy czerpali swe na

Ks. mgr W. Malec



ctawskiej upłyną! w modli
tewnym nastroju i mile zapi
sał się w  pamięci wyznawców 
uczestniczących w tej uroczy
stości. Dzień ten był dla w ro
cławian jednocześnie manife
stacją uczuć i wyrazem nie
złomnej wiary w Boga i przy
szłość Kościoła Polskokatoli- 
ckiego, który w  kraju dla w ie
rzących Polaków jest przezna
czony. Kościół nasz — to Ko
ściół przyszłości, motorem bo
wiem działania w  nim jest 
sam Chrystus Pan. źródło od
wiecznej Prawdy i Miłości.

Z przyjemnością należy od
notować fakt. iż parafia ka
tedralna p. w. św. św. Cyryla 
i Metodego i św. M. Magdale
ny jest żywą cząstką naszego 
Kościoła na zachodnich rubie
żach Rzeczypospolitej. Wierni 
całym sercem kochają swój 
Kościół na równi z naszą pol
ską ziemią zroszoną obficie 
krwią i łzą sierot i wdów. bo 
co od wieków polskie i pol
skiej racji stanu służy jest im 
bliskie i drogie. Toteż nic 
dziwnego, że uradowani i 
szczęśliwi, bo służąc Ojczyź
nie. ną prastarych Ziemiach 
Piastowskich wielbią Boga 
podczas nabożeństw w  ojczy
stym języku.

Wierni są dumni z przyna
leżności do Kościoła Polsko- 
katolickiego i mają odwagę 
przyznać się do idei. którą re
prezentują, całą bowiem du
szą są zaangażowani i walczą
0 nią na co dzień z najgłębszą 
wiarą i przekonaniem. Toteż 
parafia z każdym rokiem roz
wija się, stabilizuje, tętni peł
nią życia religijnego i promie
niuje wokoło. Dalsza realna 
perspektywa rozwoju parafii 
również istnieje. Wyznawcy 
dobrze znają troski i potrzeby 
Kościoła oraz swoje obowiąz
ki względem parafii. Wierni 
są ofiarni i pełni entuzjazmu, 
a w  miarę swych możliwości 
finansowych chętnie służą 
groszem i dobrą radą. Para
fianie wrocławscy, to ludzie 
duchowo przywiązani do K o 
ścioła. Chętnie uczęszczają do 
kościoła, który mocno jest 
związany z mentalnością i du
szą Narodu Polskiego i daje 
każdemu myślącemu po pol
sku i wierzącemu człowiekowi 
rozwiązanie wielu dręczących 
go zagadek życia. Kościół 
Polskokatolicki jest dla nich 
pierwiastkiem twórczym i dy
namicznym, a głoszona w  nim 
nauka i wiara prawdziwie 
katolicka bez żadnych nale
ciałości i dodatków ludzkich 
ła je  każdemu człowiekowi 
oełnię i sens istnienia. Dlatego 
zadowoleni są z życia, a 
uśmiech, radość i wesele czę
sto gości na ich obliczach.

Proboszczem i przewodni
kiem ich codziennego życia 
religijnego jest ksiądz kan
clerz dziekan mgr Władysław 
Malec, który w  dniu 18 lip- 
ca br. obchodził 5-tą rocznicę 
święceń kapłańskich.

Ksiądz Proboszcz, Rada Pa
rafialna i większość wyznaw
ców nie szczędzi swych sił, 
czasu, ani trudu dla rozwoju 
parafii, lecz z samozaparciem
1 apostolską gorliwością wal

czą o rozwój parafii i dobre 
imię Kościoła, postęp i świat
ło prawd;- ev angelicznei. 
Wspólnymi siłami targają łań 
cuch niewoli duchowej i roz
praszają mroki średniowiecza, 
których na polu religijnym w 
sfanatyzowan;- n-. przez kler 
rzymskokatolicki społeczeń
stwie miasta \\.-.cławia jest 
jeszcze sporo Praca ta cho
ciaż jest nader trudna i czę
sto niewdzięczna, mimo to 
jednak ziarno prawdy Bożej 
rzucone na glebę serc rudz
kich wydaje swój owoc. Do 
naszej skromnej kaplicy kate
dralnej z każdym rokiem 
przychodzą nowi wyznawcy i 
sympatycy, aby słuchać praw
dziwej nauki Chrystusowej i 
uczestniczyć we Mszy św, od
prawianej w ojczystym języ
ku. Piękna mowa polska przy 
sprawowaniu czynności sa
kralnych jest. dla nich klu
czem duchowym, która otwie
ra duszę Polaka i jia skrzyd
łach modlitwy i pieśni do 
Boga zbliża. Ci. kto zy dekla
rują swą przynależność do 
parafii są duszą i ciałem od
dani sprawie polskiego katoli
cyzmu. Kościół je>t i po/' 
stanie dla nich źródłem siły. 
pociechy i w iary w  Boga i we 
własne siły.

Mową praojców pragną udo
skonalać się sami i wyzwolić 
innych ludzi od tego, co ser
ce ludzkie gnębi, boli i nęka, 
co życie ludzkie kala, paczy i 
obniża jego wartość.

Kościół Chrystusów} chce
my budować w  ojczystym ję
zyku, wolny od namiastek 
ludzkich postaci tworów 
ludzkich myśli

Wyznawcy parafii św. Ma
rii Magdaleny mają silną wo
lę służenia w  ojczystym języ
ku Bogu. Kościołowi i Naro
dowi. Razem ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, którzy są 
związani kulturą polską i 
wiarą Chrystusową, staniemy 
we wspólnym froncie walk i o 
niepodległość duszy polskiej i 
czystość nauki katolickiej 
Zjednoczeni więzią żywej 
wiary będziemy lepiej i chęt
niej służyli braciom naszym, 
Kościołowi i ziemskiej O jczy
źnie, by Polak w  Polaku u- 
znał swego przyjaciela bra
ta. Dołożymy wszelkich sta
rań, aby w  wolnej Ojczyźnie 
budować wolny Kościół

Ufamy niezłomnie, iż nie
śmiertelna idea polskiego ka
tolicyzmu wcześniej czy póź
niej musi upowszechnić się w  
szlachetnym Narodzie Pol
skim. Szlachetny bój o osta
teczne zwycięstwo polskiego 
katolicyzmu podejmiemy o- 
choczo w  imię Jezusa Chry
stusa jako największego M i
strza i Nauczyciela sztuki ży
cia. Chrystus dał nam do ręki 
potężny oręż — wiarę i ewan
gelię. Wskazał nam także i 
źródło mocy w  modlitwie i 
sakramentach św. Dlatego 
stajemy z silną wiarą, nadzie
ją i zapałem do dalszego bu
dowania Królestwa Prawdy, 
Miłości, Sprawiedliwości i 
Pokoju na ziemi. Start nasz

Rodzice chrzestni ze swoi
mi chrześniakami w towa
rzystwie ks. dziek. Malca

jest o tyle pomyślniejszy, że 
dokonujemy go w społeczno
ści żywej wiary, miłości i zgo
dy. a nade wszystko ufamy w 
moc i błogosławieństwo Boże, 
bo ci. którzy „nadzieję położy
li w  Panu. nie będą zawsty
dzeni*.

Optymistycznie i realnie pa
trzymy w  świetlaną przy
szłość i sens naszych poczy
nań, bo „tym, którzy Boga 
miłują, wszystko dopomaga 
ku dobremu". Wiemy komu 
zawierzyliśmy i kto jest na
szym najwyższym Pasterzem. 
Przyszłość więc należy do nas. 
Sprawy Bożej nikt i  nic 
ośmieszyć nie zdoła, bo ,.co z 
Boga jest zwycięża świat“ , a 
tym zwycięstwem iest wiara 
nasza w słuszność reprezento
wanej idei polskiego katoli
cyzmu.

WŁ. CELAM

(«riipka najmłodszych dzie
li ze swoim duszpaste

rzem
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MOTOCYKLISTA
N ie wykręcaj się sianem, 

tato — powiedział oprys
kliw ie Janek. — Obiecałeś 

m i kupić motocykl jak zdam 
maturę? Obiecałeś. W ięc teraz 
bądź taki dobry i spełnij swo
ją obietnicę.

— Po co ci motor? Jeszcze 
władujesz się z nim na drzewo 
lub pod samochód — biadoliła 
matka.

— Ja? Ja? — zdziw ił się syn.
— Nie bój się. Mam mocne ner
w y i wprawne ręce. Na kursie 
s amochod owo-motocyk Iowy m by
łem prymusem.

— Trudno — skapitulował o j
ciec. —  Nie mogę puszczać słów 
na wiatr... Należy mu się nagroda. 
Zdał maturę na piątkach — do
dał, zwracając się do żony.

Po zarejestrowaniu „Junaka” 
Janek szalał z  radości., na jezd
niach. Prawdziwą rozkosz spra
wiało mu lawirowanie między 
nbj różnorodniejszymi pojazdaimi 
na zatłoczonej w  godzinach szczy
tu ulicy >Mars2ałkowskiej Hub 
doganianie za miastem widnie
jących na horyzoncie samocho
dów. iMłbdy motocyklista stal 
się pawdziwym postrachem są
siadek, zatrwożonych o zdrowie 
i życie swych małych dzieci, 
bawiących się na podwórku.

W  początkach sierpnia wróciła 
do Warszawy z  wczasów ro
dzinnych sympatia Janka — Ela. 
W  najbliższą niedzielę wybrali 
się razem na „zieloną trawkę" 
do Strugi. W drogę wyruszyli
0 godzinie ósmej. Dzień zapo
wiadał się świetnie. Na niebie 
nie byłjo ani jednej chmurki. 
Zaraz za Zaciszem Janek poka
zał co umie. Ruszył naprzód peł
nym gazem. Ela objęła go m ic -  
no rękami i prosiła:

— N ie jedź tak szybko, boję 
się...

A le  młodzieniec czuł się już 
w  swoim żywiole. Aby jeszcze 
bardziej zaimponować koleżance 
począł jechać zygzakiem od 
jednego skraju szosy do drugie
go nie zmniejszając wcale szyb
kości'. Dziewczyna krzyknęła
1 zamknęła oczy. Janek śmiał 
się głośno i z wielką wprawą 
kładł motocykl to na jeden bok, 
to na drugi.

M iędzy Drewnicą a Markami 
pojawił się z przeciwnej strony 
jakiś samochód osobowy. Roz
ochocony młodzieniec krzyknął 
do swej przyjaciółki:

— Zaraz napędzimy strachu 
temu tam...

Motocykl warcząc wściekle 
tańczył między brzegami szosy. 
K ierowca samochodu zwolnił 
bieg. zamrugał światłami i za
trąbił ostrzegawczo. Janek pochy
lony do przodu mknął jak do 
ataku.

— Wyprowadzę motor do rów 
nego biegu na dziesięć metrów 
przed samochodem — informo
wał pasażerkę na tylnym siodeł
ku.

— Zatrzymaj się, zatrzvmaj 
się na litość Boską — błagała 
w  odpowiedzi.

Samochód zbliżał się coraz 
bardziej. Nagle skręcił w  prawo, 
wpadł do rowu i zarył maską 
w  ziemię. Janek minąwszy go, 
zahamował. Stanął i obejrzał się. 
Z wozu wyskoczył kierowca 
i pim agał wyjść kobiecie, trzy
mającej dziecko na ręku, które 
zanosiło się płaczem.

— Łobuzie, piracie, pijaku — 
zawołał kierowca samochodu, 
grożąc Jankowi pięścią.

Ten zaś odkrzyknął:
— Ze swoimi nerwami powi

nieneś kierować wózkiem dzie
cinnym lub taczką, a nie pojaz
dem mechanicznym. Właśnie 
przez takich tchórzów i fajtła-

pów zdarzają się wyoadki na 
drogach...

Do kłócących się mężczyzn 
zbliżał się z kierunku Warszawy 
inny motocyklista. Z daleka w i
doczny był na nim biały hełm 
i białe rękawice. W  słońcu mi
gotała także białość błotników.

— M ilicja drogowa — pomyślał 
Janek i szybko powziął decyzję:
— uciekać.

Nim przestraszona Ela zorien
towała się co się właściwie sta
ło, motocykl znów pędził na
przód z zawrotną szybkością. 
M inęli MaTki, obydwa Pustel
niki i wreszcie Strugę. Miesz
kańcy tych miejscowości ze zdu
mieniem i trwogą patrzyli na 
zwariowaną jazdę motocyklisty. 
Za Strugą Janek skręcił na szo
sę wiodącą do Legionowa, a na
stępnie wjechał na wąską leśną 
dróżkę. Potem stanął i 'wyłączył 
motor. Za chwilę asfaltową szo
są przemknął motocyklista ubra
ny w  mundur milicyjny.

— Zgubił nas. Jesteśmy bez
pieczni. Tamten kierowca fujara 
na pewno nie zauważył numeru 
mego pojazdu. Zatrzymałem się

dość daleko od miejsca wypadku
— zacierał Tęce z  zadowolenia 
młodzienieę.

Ela milczała. Drżała na całym 
ciele.

— No, co ei jest? Uśmiechnij 
się. Chodź, znajdziemy sobie ja
kąś przytulną polankę.

Wycieczka nie udała się. Dzie
wczyna odsuwała się, gdy próbo
wał ją całować. N ie kleiła się 
też rozmowa.

— Po tych wczasach zmieniłaś 
się nde do poznania — zauważył 
Janek. — Może poznałaś tam ko
goś? Może już ci zbrzydłem? 
Odpowiedz, czeeo milczysz?

— Nikogo nie poznałam. Po 
pirostu źle sip dziś czuję — od
powiedziała.

Machnął ręką i pocz -' się opa
lać. Nie odzywał się do koleżan
ki przez kilka godzin. Potem 
rzekł z irytacją:

— !Nie ma co się wygłupiać.

Wracamy do domu. Ląduj się na 
siodełko.

— Pojedziesz sarrf, ja wrócę 
autobusem — oświadczyła.

— Co, żartujesz chyba?
— Nie żartuję, ja chcę żyć, 

a ty jeździsz jak wariat...
— Tiereszkową to ty nie jesteś. 

Lubię kobiety odważne, gardzę 
tchórzami... Czyż może być szęś- 
liw y  orzeł z  kurą? — dodał cicho, 
ale tak, żeby koleżanka słyszała.

Milczała... On początkowo nie 
wierzył, że ośmieli się wrócić do 
domu sama. Szedł więc obok 
niej, prowadząc motor aż do 
przystanku. Rozczarował się jed
nak. Ela odjechała lautobusem.

— Pożałujesz tego — powiedział 
je j na pożegnanie.

W  każdą nieomal letnią nie
dzielę odbywa się w  Strudze za
bawa taneczna na świeżym po
wietrzu. Tak też było i w  tym 
dniu. Rozwścieczony Janek pod
jechał do roztańczonego tłumu. 
Z satysfakcją zauważył w  oknie 
oddalającego się autobusu za- 
-trcskną twarz Eli.

— Pęknie z zazdrości — po
myślał. Poderwę tu jakąś babkę.

Na takiego jak ja  motocyklistę 
poleci każda...

Upatrzył w  tłumie odpowiednią 
dziewczynę i zaprosił ją do tań
ca.

— Pani tutaj mieszka? — za
pytał.

— Nie, przyjechałam do Strugi 
z bratem na „zieloną trawkę". 
Mieszkam w  Warszawie.

— Świetnie — zawołał — poba
wimy się, a potem odwiozę pa
nią do domu.

Po kilku tańcach wybrali się 
na przejażdżkę do lasu. Przed
tem jednak Janek dyskretnie za
opatrzył się w  sklepiku w  butel
kę wina. W ypili je  na tej samej 
polance, gdzie jaszcze nie tak 
dawno opalała się Ela.

Wracali do Warszawy pod w ie
czór. Krysi początkowo podoba
ła się szybka jazda. A le  później, 
gdy wyjechali z  lasu na zatłoczo
ną szosę Radzymińską, ogarnęło 
ją przerażenie. M otocyk l. nowo 
poznanego kolegi po prostu szalał. 
Janek znów znalazł się w  swoim 
żywiole. Wino uderzyło mu do 
głowy. Doganiał pojazdy, prze
mykał się między nimi, wymu
szał pierwszeństwo przejazdu. 
Wydawało mu się, że wszyscy na- 
potkafu przechodnie paltrzą na 
niego z  podziwem. Nawet na 
przedmieściu Warszawy nie 
zwolnił', biegu. Chciał jak  naj- 
prędzgj znaleźć się przed blo
kiem, w  którym mieszkała Ela. 
Przedefiluje przed je j oknami 
z ładną Krysią na tylnym siedze
niu... Ela pęknie z zazdrości.

Na Talrgówku Krysia ujrzała 
'.v pewnym momencie ciężarów
kę wyładowaną kłosami drzewa. 
Właśnie mijała ją jakaś inna 
ciężarówka. Janek skierował swój 
motocykl między te dwa pojazdy. 
Dziewczyna krzyknęła przeraźli
wie. Co się potem stało nie pa
mięta. Odzyskała przytomność 
w szpitalu.

Na cmentarzu na Powązkach 
usypano nową mogiłę. Tabliczka 
na krzyżu głosi, że spoczywa tu 
snem wiecznym Jan S... zmarły 
śmiercią tragiczną w  dziewiętna
stym roku życia.

Z materiałów Inspektoratu Ru
chu Drogowego Komendy G łów
nej MO wynika, że w  ciągu tylko 
pierwszych sześciu miesięcy bie
żącego roku w ydaizyło się na 
drogach naszego kraju ok. 10.000 
wypadków, w  których poniosły 
śmierć 883 osoby, a 8796 osób 
odniosło rany. Uszkodzonych zo
stało w  tych wypadkach blisko 
7,5 tysiąca pojazdów. Najwięcej 
wypadków drogowych powodują 
pijani kierowcy i brawurowi 
motocykliści.

Potem ich mogiły i mogiły 
zabitych przez nich osób opłaku
ją rodziny i osoby bliskie. Nie
stety, ludziom lekkomyślnym 
nawet widmo śmierci nie prze
mawia do rozsądku. Druga poło
wa br. również na naszych 
szosach zaczęła się tragicznie. 
Wzywamy wszystkich do walki 
z piratami szos i ulic!

Teksł i zdjecie 
JERZY ALEKSANDER



□ uszą czarnego miesz
kającego w  buszu 
stale rządzi strach a 
w  pierwszym rzędzie 
strach przed czara
mi i czarownikami. 

Każde plemię, każda wioska ma 
swego czarownika a potęga jego 
jest większa od potęgi szefa wsi, 
czy szefa plemienia.

Strach przed czarami wpojony 
jest czarnemu od dziecka. Od 
urodzenia ma on przez ojca za
kazane spożywanie jakiegoś 
stworzenia pod karą zemsty 
złych duchów, od dziecka wie., 
że gdy dojdzie lat siedmiu — bę
dzie musiał pójść na wychowa
nie do tajemniczej szkoły leśnej 
wioskowego czarownika, do tak 
zwanego gri-gri buszu, o którym 
nikt z jego otoczenia nie chce 
mu ani słowa powiedzieć.

Ciekawą jest rzeczą, iż  każdy 
czarny jest rzeczywiście do tego 
stopnia zastraszony i tak w ierzy 
w  zemstę złych duchów i potęgę 
magii, że za żadne skarby świa
ta nie w yjaw i białemu co się na 
przykład w  takiej leśnej szkole 
dzieje.

Ekspedycje naukowe, badające 
A frykę zgodne są w  opinii, że 
strach czarnych przed zemstą 
duchów jest tak potężny, iż  nie 
sposób wydobyć z nich nic na 
temat tych ich tajemnic.

Również i ja, choć stale inte
resowały mnie wszystkie ich ta
jemnicze sprawy, nie mogłem 
właściwie nigdy nic konkretnego 
od czarnych wydobyć. Tylko 
więc z urywków i fragmentów 
ich powiedzeń stworzyć można 
sobie obraz tego tajemniczego 
kręgu czarowników, magii, szko
ły leśnej.

Jak wielką jest potęga tej ta
jemnicy, najlepszym tego przy
kładem może być szef wsi Uyala, 
przez którą to wieś często prze
jeżdżałem, jadąc do Monrovii.

Otóż szefem Uyala był nie 
czarny tubylec ale Syryjczyk i to 
nawet ze średnim wykształce
niem. Po przyjeździe z ojczyzny, 
założył on sobie w  Uyala mały 
sklepiek. Interesował się bardzo 
tajemnicami czarowników i ko
niecznie chciał zbadać na czym 
one polegają. Badał, wypytywał 
i choć z czarnymi żył w bardzo 
dobrych stosunkach, niczego kon
kretnego nie mógł się dowiedzieć.

Porozumiał się więc z czarow
nikiem wioskowym, swoim w ie l
kim przyjacielem i postanowił 
sam wstąpić do szkoły leśnej. 
W szkole tej przebywał pięć lat, 
to znaczy, że przeszedł tam na 
pewno najwyższe wtajemnicze
nia a po powrocie ze szkoły zo
stał nawet, ze względu na swą 
wiedzę i doświadczenie, wybra
ny szefem wioski.

Lecz ilekroć później rozmawia
łem z nim, nigdy za nic nie 
chciał wyjaw ić poznanych w  
szkole leśnej tajemnic. Bał się 
też potęgi czarowników, potęgi 
magii.

Otóż sądząc z tego co się od 
czarnych urywkowo dowiedzia
łem i co zdołałem sam zaobser
wować, gri-gri busz jest to szko
ła leśna, prowadzona w  głębi 
puszczy przez czarownika w io
skowego.

Jeżeli chodzi o najbliższą wieś 
Goema. to zorientowałem się. że 
szkoła leśna tej wsi znajdowała 
się gdzieś za wysoką górą, któ-

KONRAD CHMIELEWSKI
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nie przeszkadzasz w naszych 
uroczystościach, obrzędach czy 
zabawach. A le  ty nie znasz jesz
cze dobrze wszystkich naszych 
gór i lasów okolicznych, nie 
wiesz też dokąd, które ścieżki 
prowadzą. Jeżeli więc kiedykol
w iek będziesz polował sam i 
przedzierając się w  mrocznym 
gąszczu buszu, zbliżysz się nie
świadomie do Góry Diabelskiej
— bacz byś się nie natknął na 
zamieszkującego ją diabła. Za
pamiętaj sobie, że najpierw 
przed diabłem idzie jego laska, 
za nią z kolei sunie po ziemi 
długi zielony wąż a dopiero na 
końcu, kilkadziesiąt kroków za 
wężem idzie diabeł we własnej 
osobie. Jeżeli w ięc zobaczysz po
suwającą się laskę a co gorzej 
pełzającego za nią węża — za
wracaj natychmiast i uchodź z 
tego miejsca jak najszybciej, bo
wiem kto zobaczy diabła — ginie 
natychmiast” .

Podziękowałem Tątiemu za tak 
cenną radę i nigdy się nie za
puszczałem samotnie w  okolice 
Góry Diabelskiej.

Program szkoły leśnej podzie
lony jest na dwie części. P ierw - 
za obejmuje wykształcenie fa 

chowe chłopców i dziewcząt od 
lat siedmiu. Uczą się oni tam go
spodarstwa domowego, robót w 
polu, myślistwa, wpaja się w 
nich strach przed czarownikami, 
przed ich magią, przed ludźmi- 
zwierzętami, dokonywane są tam 
nad nimi różne obrządki rytual
ne, jak np. obrzezanie.

Większość młodzieży wraca ze 
szkoły do domu po jakimś roku, 
po odbyciu tego kursu wstępne
go; niektórzy tylko, wybrani, po
zostają na dalsze lata wtajemni
czenia i z nich to później przy
puszczalnie rekrutują się ludzie- 
zwierzęta, znachorzy, wodzowie 
plemion, jednym słowem, kasta 
wtajemniczonych, kasta rządzą
cych.

Opowiem tu teraz o kilku w y 
padkach, które widziałem na 
własne oczy i które może najle
piej zobrazują, że jednak sztuka 
magiczna czarnych jest znakomi
cie udoskonalona, że w  wielu 
wypadkach dorównywać może 
sztucr-kom fakirów indyjskich. 
Siedziałem kiedyś, wczesnym 
rankiem na werandzie, jedząc 
śniadanie, gdy nadbiegł zdyszany 
i wystraszony Debi, mój dobry

myśliwy i opowiedział mi nastę
pującą dziwną historię: polował 
on_tej nocy na naszych terenach 
i natknął się, na niebezpieczne 
zwierzę — czerwonego bawołu 
leśnego, zwanego pekassą. Zmie
rzył do niego i strzelił. Czy chy
bił, czy też go tylko zranił — nie 
wiedział. Pekassa skryła się za 
termitierę i uciekła do lasu.

Świtaniem przyszli do jego 
chaty w  odwiedziny dwaj starzy 
ludzie z sąsiedniego Goema, z 
których jeden zwrócił się do 
niego tymi słowami:

„Słuchaj Debi, może ty o tym 
nie wies^, ale ja jestem czło- 
wiek-bawół. Pasłem się dziś w  
nocy w  tym, a tym miejscu i tyś 
do mnie strzelił. Dobrze żeś 
mnie nie trafił, bo byłoby z  tobą 
źle. Biegnij więc prędko do two
jego massy i powiedz mu, że my 
ludzie-bawoły z Goema pasiemy 
się teraz na pobliskich fermach. 
Jak więc massa wychodzi w ie
czorem polować, niech czasem 
nie strzela do nas, bo go spotka 
nieszczęście. Jeżeli zaś massa 
chce zabić zwykłego bawołu, 
niech dziś w  nocy wyjdzie na 
polowanie w  stronę naszej wsi 
i stanie pod tym wielkim baoba
bem nad graniczną rzeczką. Po 
chwili zobaczy zbliżające się do 
niego stado. Pierwszym bawołem
— to będę ja i niech do mnie nie 
strzela. Następne bawoły to bę
dą zwykłe ifiw o ły  leśne i do 
nich może strzelać śmiało” .

Propozycja była bardzo frapu
jąca. Zabicie pekassy jest rzeczą 
trudną a ja chętnie chciałbym 
się pochwalić taką cenną zdoby
czą. Jednakże propozycja miała 
kilka „a le” — i zrealizowanie jej 
wydawało się dosyć ryzykowne: 
z jednej strony jaki to trzeźwo 
myślący biały człowiek mógł dać 
wiarę takiej niesamowitej histo
rii, z drugiej zaś strony wiedzia
łem, że pekassa jest zwierzęciem 
bardzo niebezpiecznym i nie by
łem pewny, czy zdołam się na 
tyle opanować, by nie strzelić do 
pierwszego zbliżającego się ba
wołu. Co bęflzie jak osądzą, że 
zabiłem, czy raniłem człowieka- 
bawołu? Nie, z magią czarnych 
lepiej nie zaczynać, tym bar
dziej, że sztuka trucicielstwa jest 
tu bardzo udoskonalona. Odmó
wiłem.

(c. d. n.)

rą Ijyło widać z mojej werandy 
i którą ludność miejscowa nazy
wa Diabelską, bo zamieszkiwał 
ją ponoć potężny diabeł.

Niedługo po moim tu przyjeź
dzie zwrócił się do mnie szef wsi 
Goema stary Tati z propozycją 
następującej umowy: z mojej
strony miałem się zobowiązać do 
nieprzekraczania i zaniechania 
polowań na terenie Góry Diabel
skiej, w  zamian za to zamieszku
jący ją diabeł miał pozostawić 
w  spokoju mnie i moich ludzi.

Gdy umowa, zgodnie z m ie j
scowym zwyczajem została przy
pieczętowana uściskiem dłoni i 
klaśnięciem w  palce — Tati od
prowadził mnie na bok i przyci
szonym głosem, tak, by nikt nas 
nie słyszał, udzielił mi następu
jącej rady:

— „M y ludzie z Goema mamy 
do ciebie dużo zaufania, bo ty 
szanujesz groby naszych przod
ków, znajdujące się niedaleko 
twego domu, nie mieszasz się i



TRUDNE ZYGIE
W młodości budzą się 

/oarzenia i projekty o przy
szłym zawodzie. Ich urze
czywistnienie wymaga czę
sto silnej -woli, energii, 
wiary we własne możliwo
ści. Niektórzy jednak ustę
pują przed trudnościami, 
przeraża ich ogrom prze
szkód, inni mniej liczni po
trafią swoim marzeniom 
nadać realne kształty.

Rozmawiam z 30-letnim 
inż. Jerzym Tomczakiem w  
jego b. ciasnym i malut
kim pokoju, gdzie mieszka 
z żoną i dwojgiem  małych 
dzieci.

Pytam o dzieciństwo i la
ta młodości. — Ojciec odu- 
marł wcześnie, matka ha- 
rowąjla jako pomoc domo
wa i zmarła podczas oku
pacji. W 1939 r. — wspomi
na inż. Tomczak — miałem 
pójść do szkoły powszech
nej gdy wybuchła wojna. 
Do Lodzi wtargnęli Niem-

Mtidniuiietm chło
pak zacząłem dorabiać na 
życie sprzedażą gazet. Od 
czasu do czasu pod stertą 
g-izet przenosiłem przesył
ki i listy organiEacj i  kon
spiracyjnych. Pewnego dnia 
schwytany zostałem przez 
Niemców i osadzony w Po- 
len-Jugendverwahrlager w 
Lodzi. Otrzymałem numer 
ewidencyjny 719. Młodzie- 
żuwy lagier był prawdziwą 
katorgą. Karmiono prze
ważnie gotowaną brukwią, 
zmuszano do ciężkiej pracy 
fizycznej, bito i katowano 
p r7 ' _ najmniejszej okazji 
np. za słowa wypowiedzia
ne po polsku. Lekarze nie 
leczyli lecz wykorzystywa
li przypadki chorobowe do 
swoich doświadczeń. W 
okrucieństwie i znęcaniu 
się nad dziećmi celował za
stępca komendanta lagru 
SS-man August.

Niektóre dzieci przewo
żono stąd do tzw. Rasseu- 
lager skąd wywożono w 
giąb Rzeszy do rodzin nie
mieckich. Dzięki stycznio

wej ofensywie radzieckiej 
ok. 1000 dzieci rożnych na
rodowości odzyskało w ol
ność.

— Parne inżynierze, jak 
się ułożyły Panu lata po
wojenne?

— Jeszcze w obozie cho
rowałem na jaglicę, gdy 
©zdrowiałem, zacząłem
swoją edukację od czwar
tej klasy szkoły podstawo
wej. Korzystając ze sty
pendium państwowego u
kończyłem potem Łódzką 
Politechnikę. Jest nadzieja, 
że w tym roku otrzymam 
z kwaterunku godziwe 
mieszkanie.

— Mimo wielu piętrzą
cych się trudności i prze
szkód spełniły się moje 
marzenia i projekty z lat 
młodości. Zostałem inżynie
rem. Teraz jeżeli pozwolą 
czas i warunki chciałbym 
studiować ekonomikę prze
mysłu. Myślę, że wystarczy 
mi silnej woli. wytrwa
łości i zapału.

Fr. Oszmiański

M ifś ll  jnti

T R A D Y C J A
Tradycja, ciągłość dziejowa w religii 

Chrystusowej — to nie tylko wierne 
głoszenie Słowa Bożego, lecz również 
przekazywanie z pokolenia na pokole
nie tego wszystkiego, co stanowi pię
kną szatę religii. Bóg przejawia się 
bowiem nie tylko w prawdzie, lecz 
i w pięknie.

W drugiej połowie IX  wieku przy
szło do Państwa Wiślan chrześcijań
stwo obrządku słowiańskiego Zastało 
ono wśród Wiślan wysoko rozwiniętą 
religię. zwaną wiarą słowiańską, wy- 
zawcy której zwali się boganami, po
nieważ wierzyli w Boga. którego na
zywali Światowidem. Wiara słowiań
ska nie miała nic wspolnego z tym, 
co obrażliwie i nonsensownie nazywa 
się pospolicie pogaństwem lub bałwo
chwalstwem.

Wyznawcy wiary słowiańskiej czcili 
Boga w świątyniach, zwanych gonty- 
nami. W nich to zadomowił się kato

licki obrządek słowiański, krzewiony 
przez św. sw. Cyryla i Metodego, 
apostołów Słowian.

Wiele obrzędów, obyczajów i zwy
czajów wiary słowiańskiej zachowało 
się dotychczas. Nawet obrządek łaciń
ski nie byl w stanie ich wykorzenić. 
Trudno bowiem wyrwać z piersi ludu 
to co ukochał całym sercem. Tak to 
utrzymała się piękna tradycja polskie
go katolicyzmu, który winien ją p ie
lęgnować i stale wzbogacać pierwia
stkami polskiego folkloru (podania, 
pieśni, zwyczaje, stroje ludowe itp). 
Mam tu na myśli wprowadzenie do 
Kościoła Polskokatolickiego rzeczy lu
dowych. w szczególności zdobienie 
ołtarzy i ornatów kościelnych barwami
i rysunkami, jakie spotykamy w Kra- 
kowskiem. Łowickiem, na Mazowszu 
itd. Tym samym Kościół nasz przyczy
niłby się do zachowania przepięknych 
pierwiastków kultury ludowej i oprócz 
swej katolickości podkreśliłby również 
jeszcze mocniej swoją polskość.

Władysław Kołodziej

CIEKAWOSTKI...

Kalendarz różnych wyznań i narodów

Kalendarz Kościoła Greckiego podaje la
ta według ery bizantyjskiej, czyli w  r. 19(31 
byłby rok 7470 (Od roku 1923 Kościół ten 
zaprowadził także kalendarz gregoriański).

Żydzi w roku 1964. rozpoczynają 5725 
rok. Wyznawcy religii mahometańskiej 
(Arabowie. Persowie, Turcy i inni) rozpo
czynają w roku 1964 rok 1384.

Zwyczaj witania

Zwyczaj podawania sobie ręki przy po
witaniu pochodzi od najdawniejszych cza
sów: dwaj mężczyźni, spotykając się, 
otwierali i wyciągali przed siebie praw7e 
ręce na dowód, że nie mają w  nich ukry
tej broni i nie mają żadnych złych zamia
rów.

Kilka słów z historii okularów

Dawni Grecy i Rzymianie znali właści
wość powiększania przedmiotów przez pa
trzenie w kulę szklaną napełnioną wodą, 
nie znając jednak jeszcze zasad załamy
wania się światła. Przez jakiś czas za w y 

nalazcę okularów uchodził jeden z Ojców 
Kościoła — św. Hieronim. W oparciu jed
nak o źródła przyjmujemy, że okulary zo
stały sporządzone w Wenecji. Dopiero w 
X II I  w', przy sporządzaniu szkieł wsławił 
się mnich Al.ksander della Spina.

Co by się stało, gdyby nie było śmierci

Mucha domowa składa w przeciągu roku 
ok. 20 milionów jajek. Gdyby ze wszyst
kich ja jek w-ylęgły się muchy i żadna z 
nich nie zginęła, wystarczyłyby 3 lata, aby 
żadnych innych stworzeń nie było na zie
mi prócz much.

Z powodu rozmnożenia się ryb, nie mo
głyby pływać okręty, gdyż wody napełni
łyby się ruchomą masą ciał rybich.

Słońca nie można byłoby oglądać, gdyż 
przysłoniłaby je gęsta chmura ptactwa.

Praca pszczoły

Przeciętnie pszczoła waży 0,1 gr. Unieść 
może ona jednak połowę swej wagi. Po 
każdym locie pszczoła przynosi 0,5 gr. nek
taru kwietnego. By zebrać 1 kg miodu 
pszczoła musi odbyć 40 000 lotów. Dłu
gość każdego lotu oblicza się na 3 km, a 
więc pszczoła musi przebyć dla nagroma
dzenia 1 kg miodu 60 000 kilometrów.

I lu  n a i  w k r ó t c e  b ę d z i e ?

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA
POLSKI

W ROKU 1980 będzie nas Polaków iw kra
ju) 37.3 miliona — podaje prognoza demogra
ficzna Komisji Planowania przy Radzie M i
nistrów.

Obecnie ludność Polski niewiele przekra
cza 30 milionow, liczebnie więc jesteśmy na 
siódmym miejscu w Europie, a wśród kra
jów  socjalistycznych na drugim za Związ
kiem Radzieckim.

W roku 1960 było nas 29,7 milionów', czyli, 
że w okresie dwudziestolecia przyrost w y
niesie 7.5 miliona osób. Jest to tempo szyb
kie i pod tym względem stawiające nas na 
jednym z czołowych miejsc w7 Europie.

Zmienia się również struktura ludności w e
dług płci. Dotychczas istnieje w kraju znacz
na przewaga kobiet, których jest ok. m ilio
na więcej niż mężczyzn. Gorzej jeszcze było 
zaraz po zakończeniu wojny, kiedy liczba ko
biet przewyższała liczbę mężczyzn aż o dwa 
miliony. Oznacza to, że część ciężaru odbu
dowy kraju, leczenia ran wojennych spoczy
wała na barkach kobiet. Jeszcze dziś ta n ie
normalna struktura ludnościowa ujawnia się 
w trudnościach, jakie kobiety mają ze zna
lezieniem towarzyszy życia, ale — jak mowi 
znakomity demograf polski prof. Edward 
ROSSET — bądźmy cierpliwi i poczekajmy 
jeszcze kilkanaście lat. W roku bowiem 1980 
wzajemna relacja płci powróci do swego sta
nu normalnego, tzn. liczba kobiet będzie pra
wie równa liczbie mężczyzn.

Tak więc skończą się kłopoty kobiet, nie
stety jednak zaczną się podobne kłopoty męż
czyzn. gdyż liczba ich dalej będzie wzrastać. 
Mężczyźni będą w nadmiarze.

Jedną z charakterystycznych cech demo
grafii Polski jest narastanie liczby młodzie
ży WT tej chwili jest w Polsce ok. 10 m ilio
nów dzieci w wieku do 15 lat. Osób w wieku 
produkcyjnym (15—64 lat) było w  1960 — 
lii milionów, w- roku 1980 będzie 24 miliony. 
Na każde 100 osób dorosłych w 1960 wypad
nie 133 w roku 1980.

Z tym związane są kłopoty w skali pań
stwowej — zapewnienia im m. in. wykształ
cenia i znalezienia pracy dla wzrastającej 
liczby ludności.

Innym ciekawym zjawiskiem jest tzw. sta
rzenie się społeczeństwa, obserwowane zresz
tą na całym świecie. Dzięki postępom socjal
nym. ochronie zdrowia i lepszym warunkom 
bytu więcej ludzi dożywa póź nego wieku, 
zwiększa się przeciętna długość życia ludz
kiego. -

W Polsce osób w wieku lat 65 i więcej 
mieliśmy w: roku 1960 — 1.7 miliona. W ro
ku 1980 będziemy ich mieli ponad 3.4 m ilio
na. przybędzie więc 1,6 miliona osób w w ie
ku poprodukcyjnym. Na każdych 100 starców 
w roku 1960 wypadnie 192 w roku 1980.

Polska jest krajem wyjątkowo szybko za
chodzących zmian demograficznych (wskutek 
wojny, szybkiego uprzemysłowienia, dużej 
prężności biologicznej itp.). wymaga więc 
głęboko przemyślanej i rozsądnej polityki de
mograficznej, opartej na naukow-ych podsta
wach i uwzględniającej dalekie perspektywy.

Do roku 1970 brakuje zaledwie kilku lat, 
ale — jak już widać — nie zabraknie kłopo
tów. Bo nie wystarczy stwierdzieć, że będzie 
nas więcej. Trzeba już zawczasu myśleć, by 
to ,w ięcej” miało swoje pokrycie, miało żłob
ki, szkoły, mieszkania, pracę, miejsca odpo
czynku i rozrywki, zakłady usługowe, środki 
żywności i in. A to wszystko nie jest takie 
łatwe i proste. A więc już w  tej chwili na
leży myśleć o tym wszystkim, aby być za- 
w-czasu przygotowanym na zbliżający się wyż 
demograficzny, który nas. w żadnym wypad
ku nie może zaskoczyć i spowodować w  na
szej gospodarce i życiu jakieś zakłócenia.

Trzeba wreszcie zrozumieć, że konieczno
ścią społeczno-ekonomiczną jest racjonalne 
planowanie rodziny i że na to, by było do
brze nie wystarczy, aby władze państwowe 
same myślały o dobrym urządzeniu przyszło
ści, ale abyśmy wszyscy również dobrze i su
miennie pracowali

Aleksandra Jelita-Borzemska



CZYJE TO PASZCZE!

Pomyśl, a zgadniesz. 
Rozwiązanie prześlij na adres: 

K T I „Rodzina” , Warszawa, ul. 
Wilcza 31.

Za prawidłowe rozwiązanie 
Redakcja drogą losowania przy
zna piękne nagrody książkowe.

MSZA ŚWIĘTA 
OFIARĄ NIEUSTANNĄ

Znacie już wszystkie części 
Mszy św. A le nie wiecie, że 
Msza św. jest odprawiana na 
całej kuli ziemskiej przez ca
łą dobę. Odprawia ją przeszło
400.000 kapłanów. Dzień ma 
24 godziny, godzina ma 60 m i
nut, a minuta 60 sekund. Czy
li na jedną dobę przypada 
86.400 sekund. Podzielić'.
400.000 : 85.400 4 z ułam
kiem. Co to znaczy? — że na 
każdą sekundę doby przypa
dają aż 4 Przeistoczenia : 
Podniesienia.

Jeśli zważymy, że kapłani 
ci nie są tylko w jednym 
kraju, ale rozrzuceni po całej 
kuli ziemskiej, to możemy po
wiedzieć, że Ofiara Mszy św.

odprawiana jest przez catą 
dobę i że co godzinę w innej 
części świata, w innych kra
jach kapłani wychodzą ze 
Mszą św. Tak więc ziemia 
jest jakby jednym potężnym i 
wspaniałym ołtarzem, gdzie 
nieustannie Pan Jezus ofiaru
je się swojemu Ojcu za nas.

A  czy Ty często uczestni
czysz w nieustannej Ofierze 
Mszy św.? Pamiętaj! Pan Je
zus eucharystyczny czeka na 
Ciebie. Wstąp do kościoła, ile 
kroć obok niego przechodzisz, 
poproś Pana Jezusa o błogo
sławieństwo dla siebie, dla 
swej rodziny, szkoły, dla na
szego kraju.

JAK POWSTAJĄ PRĄDY MORSKIE)

Istnieją dwa rodzaje prądów morskich: powierzchniowe i głę
binowe, Przyczyną powstawania pierwszych są wiatry, szcze
gólnie pasaty, stale wiatry wiejące w- okolicach tropikalnych 
w kierunku równika. Wprawiają one w ruch powierzchniowe 
wody oceanów.

Przemieszczające się masy wody ,napotykając na brzegilądów  
zmieniają pierwotny kierunek ruchu i rozdzielają się. Odpływ 
wody z jednego miejsca powoduje przypływ w to miejsce innych 
mas wody. Wywołany więc pasatami ruch wody w okolicach tro 
pikalnych jest przyczyną powstawania licznych powierzchnio
wych prądów oceanicznych.

Powstawanie prądów głębinowych jest związane z różnicą 
gęstości wody. Bardziej słona lub bardziej zimna woda jest 
gęstsza, cięższa niż woda mniej słona lub cieplejsza. Przy 
spotkaniu z lżejszą wodą cięższa opada w głąb i W ten sposób 
tworzy się prąd głębinowy.
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UWAGA FILATELIŚCI!

W czerwcu br. Poczta 
Polska wprowadziła do o 
biegu piękną serię znacz
ków pocztowych, tym ra
zem poświęconą przyrodzie.

Znaczki przedstawiają 
„Gady i płazy chronione"
i drukowane są w natural
nych barwach na papierze 
kredowym (uwaga, przy 
kąpaniu, bo przy zbyt dłu
gim moczeniu znaczek się 
rozleci).

Znaczki te są w  różnych 
cenach od 0,30 gr do 
3,40 zl.

ATOMOWA LATARNIA MORSKA
Już w  tym roku w Zatoce 

Chesapeake na wschodnim w y
brzeżu USA zostanie zbudowana
i uruchomiona pierwsza na świe- 
cie atomowa latarnia morska. 
Skończy się w ięc zawód latarni
ków — ludzi żyjących na samot- 
nvch, bezludnych wysepkach.

„Atom owy latarnik'’ pracować 
będzie w głębi lądu, obserwując 
tablice świetlne z morską sygna
lizacją i naciskając odpowiednie 
guziczki. Latarnie nieprzerwanie 
zasilane będą prądem przez re
aktory atomowe,

WĘDRÓWKI PSZCZÓ Ł

Czy pszczoły żyją na całej ku
li ziemskiej? Nie. N ie ma ich na 
Dalekiej Północy i na Antarkty
dzie. Brak tam odpowiedniego 
klimatu i roślinności. N ie zawsze 
były również w  innych częściach 
świata. Ojczyzną pszczół jest 
India. Stąd, jeszcze w  czasach 
starożytnych, przywędrowały do 
wielu krajów' południowej Azji
i na wybrzeża Morza Śródziem
nego. W zachodniej i środkowej 
Europie zjaw iły się około tysiąca 
lat temu. A  do Ameryki zawieźli 
je przybysze z Europy w  X V  i 
X V I stuleciu. Indianie, pierwotni 
mieszkańcy nowo odkrytego kon
tynentu, nazywali pszczoły „mu
chami białego człowieka". Do 
Australii miododajne owady przy
były w końcu X V II wieku, rów 
nież z ludźmi, którzy przyżeglo- 
wali tu z dalekiej Europy.

Góry Uralskie. oddzielające 
Azję od Europy, roje pszczele 
przekroczyły pod koniec X V II I  
stulecia. nad jeziorem Bajkał 
zauważono je dopiero w  sto lat 
później. Pierwsze pasieki na A la 
sce i na półwyspie Kola założo
no 15 lat temu.

Suhak, ujrzawszy jadący autobus, umilkł. Westchnął.
— Czy to już wszystko, co wiedziałeś o naszych przeciw

nikach? — spytał Dariusz.
— Mało? To była najdłuższa mowa w moim życiu, jaką 

kiedykolwiek wygłosiłem. A le spamiętać tego i tak nie bę
dziesz mógł.

— Nie? W ięc posłuchaj.
— Powtórzysz mi raczej jutro. Musimy wracać do domu, 

bo już czas.
— Zgoda! — odpowiedział Dariusz.
— Następnego dnia Suhak przyszedł wcześniej do szkoły 

niż zwykle. Chciał przekonać się, czy Maciejewski rzeczywi
ście powtórzy mu wszystko dokładnie o „Badylarzach” , jak 
to się chwalił poprzedniego dnia. Ujrzawszy idącego Dariusza 
podszedł ku niemu i rzekł.

— No, przyjacielu, zdaj egzamin ze swej pamięci. Co zapa
miętałeś z tego, co ci wczoraj powiedziałem o „Badylarzach"?.

— Dobrze, ale wpierw przywitaj się ze mną — rzekł Dariusz.
— Przepraszam!
Przyw itali się.
Dariusz zaczął powtarzać o każdym przeciwniku wszystko 

z jak największą dokładnością. Suhak, słuchając zdumiał się. 
że ten chłopiec nie opuścił niczego, co mu powiedział. Mało 
tego, powtarzał nawet jego słowa, zdania i zwroty.

— O rety! Jak ty to robisz? — zawołał.
— Spytaj mojej siostry — odpowiedział Dariusz.
— A le  na jak długo zapamiętasz?
— Na trzy. cztery dni, jeżeli o tym nie będę myślał.
Nagle Dariusz zniknął. Nim  Suhak zdążył się zorientować, 

Maciejewski szybko sunął do góry po piorunochronie na III 
piętro, gdzie zostało otwarte okno przez dyżurnego klasowego.

— Co on wyrabia? — myślał Suhak spoglądając na drapią
cego się po ścianie młodszego kolegę.

— Założyłem się wczoraj z Koprowskim, że będę dzisiaj 
pierwszy w klasie. Rozmawiając z tobą zauważyłem Koprow
skiego wchodzącego do budynku szkolnego. Inaczej nie byłbym 
pierwszym, gdybym nie skrócił sobie drogi — tłumaczył się

(o. d. n.)



KOSCIOŁ POLSKOKATOLICKI
Do niedawna głoszono z ambon rzymskoka

tolickich, że jedynym Kościołem, w  którym 
można osiągnąć zbawienie duszy, jest Kościół 
rzymskokatolicki, ponieważ rzekomo tylko on 
posiada ważnych biskupów, kapłanów. Mszę 
św. i sakramenty święte.

Postawa papieża Jana XXIII wobec wyznań
i Kościołów nierzymskich sprawiła to, że dziś 
hierarchia i kler rzymski dostrzega również 
inne Kościoły chrześcijańskie, usiłuje rozma
wiać z nimi, razem się modlić. Oczywiście nie 
wszyscy księża rzymskokatoliccy wyzbyli się 
od razu nietolerancji i nie wszyscy przestali 
dyskryminować swych braci w Chrystusie 
określając ich mianem heretyków, chociaż 
sam papież nazwał ich braćmi. Dlatego na
leży wiedzieć, że nie tylko Kościół rzymsko
katolicki jest w Polsce.

Kościół Polskokatolicki jest również Koś
ciołem Katolickim, ponieważ posiada wszel
kie znamiona Kościoła Chrystusowego.

1. DLACZEGO POLSKI I KATOLICKI?

Kościół Polskokatolicki prowadzi wiernych 
do Boga i posługuje się w  liturgii zrozumia
łym dla nich językiem polskim, oraz uczy mi
łości Ojczyzny, lojalności wobec Władz, po
szanowania prawa i miłości do braci — Pola
ków -  dlatego jest KOŚCIOŁEM POLSKIM.

Również najwyższe władze zwierzchnie 
Kościoła Polskokatolickiego są w Polsce. Za
chowując naukę Jezusa Chrystusa (zawartą w  
Piśmie św., Tradycji oraz orzeczeniach i 
uchwałach Soborów Powszechnych) czci Naj
świętszą Maryję Pannę i Świętych Pańskich, 
uczy swych wiernych miłości do Boga i bliź
nich. Wyznaje tę samą wiarę co Kościół 
rzymskokatolicki, czyta swym wiernym tę sa
mą ewihgelię, uczy tego samego pacierza, od
prawia te same nabożeństwa — jest więc 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM.

Msza św. w języku polskim i Sakramenty 
św. są tak samo ważne jak Msza św. odpra
wiana w języku łacińskim, greckim lub kop- 
tyjskim.

2. KOSCIOŁ POLSKOKATOLICKI JEST 
KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM:

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego mają 
ważną sukcesję apostolską, której nie kwe
stionują nawet najbardziej zagorzali i fana
tyczni duchowni rzymskokatoliccy. Z ważno
ści i prawdziwości sakry biskupiej w Kościele 
Polskokatolickim wypływa ważność kapłań

stwa, a w konsekwencji ważność Mszy św. i 
sakramentów świętych.

3. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI JEST 
KOŚCIOŁEM NARODOWYM:

Już w  XVI w. światli Polacy, jak A. Frycz 
Modrzewski, prymas Uchański, a później 
zwłaszcza bp Hodur, domagali się reform w  
Kościele, unarodowienia Kościoła, demokra
tyzacji ustroju kościelnego. Kościół Polskoka
tolicki pragnie w nawiązaniu do tych tradycji 
być Kościołem ludzi wierzących narodowości 
polskiej.

4. NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?

a) Różnica polega na tym, że Kościół Polsko
katolicki odrzuca dogmat o nieomylności pa
pieża i prymacie jurysdykcyjnym biskupów 
rzymskich. Tylko Bóg jest nieomylny. Czło
wiek, również papież, może się mylić.

b) Księża Kościoła Polskokatolickiego prag
ną służyć swym braciom a nie panować nad 
nimi i nastawiać się na ich wyzysk, dlatego 
posługi religijne (chrzty, śluby, pogrzeby) są 
w  Kościele Polskokatolickim bezpłatne.

5. PODZIAŁ KOŚCIOŁA

Kościół Polskokatolicki w PRL dzieli się 
pod względem administracyjnym na:

a) Archidiecezję Warszawską — (Kuria: ul.
Wilcza 31)

b) Diecezję Wrocławską — (Kuria: ul. św. 
Marii Magdaleny 5)

c) Diecezję Krakowską — (Kuria: ul. Sa- 
rego 11)

6. STOSUNEK DO RUCHU EKUMENICZ
NEGO:

Kościół Polskokatolicki jest członkiem 
Światowej Rady Kościołów Chrześcijańskich, 
która skupia w swych szeregach ponad 430 
milionów chrześcijan, a więc tyle, ile liczy 
Kościół rzymskokatolicki razem z obrządkami 
nierzymskimi na całym święcie.

Bracia i Siostry! Po zapoznaniu się z ideo
logią Kościoła Polskokatolickiego sami osądź
cie, czy to nie jest Kościół Wasz?

Dlaczego więc nie jesteście jego wyznaw
cami?

C Z Y T E L N I K U !
Nakładem Wydawnictwa Literatury Re

ligijnej w Warszawie, ul. Wilcza 31, ukazał 
się modlitewnik pt.: „OJCZE NASZ”, ce
na 35 zł, w bogatej oprawie płóciennej, o 
objętości ponad 600 str. Modlitewnik jest 
przeznaczony dla szerokiej rzeszy wier
nych, starszych i młodzieży. Zawiera boga
ty wybór modlitw i pieśni na każdą okazję 
jak: Wskazania życiowe, wiadomości ka
techizmowe, codzienny pacierz, modlitwy 
poranne i wieczorne na każdy dzień tygod
nia. Msza św. o Najśw. Sakr. Msza św. II
o Męce Pańskiej, Msza św. III dla Mło
dzieży i Dziatwy za dusze zmarłych Msza 
św. IV, Nieszpory na niedzielę i święta, 
nabożeństwa Eucharystyczne, Sakrament 
Pokuty, Sakrament Ołtarza, nabożeństwo 
do Pana Jezusa, Droga Krzyżowa, Gorzkie 
Zale, nabożeństwo do NMP, nabożeństwo 
do św. Józefa, nabożeństwo do św. Bar
bary modlitwy za chorych, za konających 
modlitwy różne oraz pieśni na cały rok 
liturgiczny i na różne okoliczności.

Zamówienia przyjmu-jemy po uprzednim 
wpłaceniu należności na nasz adres: WLR  
W ARSZAW A, ul. W ILCZA 31 przekazem 
pocztowym lub blankietem PKO na nr. 
konta: Warszawa 1-14-147290.

Wysyłkę realizujemy również na zamó
wienie za pobraniem pocztowym.

RZECZY DZIWNE
Gdzie znajdowała się 

kolebka ludzkości

Przeglądając dawne perio
dyki natrafiłem na przedruk 
z „Daily Expressu” , w  którym 
nowojorski korespondent do
nosił, że angielski oficer James 
Chorchward wraz z uczonymi 
buddyjskimi odcyfrował sze
reg tabliczek z napisami zna
lezionymi w  Indii. Z napi
sów tych wynikało, że kolebka 
ludzkości znajdowała się na 
tropikalnym kontynencie i. 
kontynent ten nosił nazwę 
„M u” , a przed 13 wiekami 
pogrążył się w  głębinach Ocea
nu Spokojnego. Tam na tropi
kalnym kontynencie, który był 
znacznie większy od Ameryki 
Północnej przed 50 tysiącami 
lat, miał znajdować się raj 
biblijny. Z odszyfrowanych ta
bliczek dowiedziano się cieka
wych szczegółów o kulturze

kontynentu „Mu". Cywilizacja 
tej zatopionej części świata 
przewyższała wszystkie zdoby
cze późniejszej cywilizacji. 
Ludzie kontynentu „M u” dys
ponowali szeregiem wynalaz
ków i tak wojska tego kon
tynentu rozporządzały już 
wówczas samolotami unoszą
cymi w  powietrzu po 20 osób 
na raz. Samoloty prowadzone 
były przy pomocy motorów
o bardzo prostej konstrukcji, 
opartej na wyzyskaniu sił 
przyrody. Z napisów na tabli
czkach dowiedziano się, że 
dowódca wojsk niejaki Ram- 
chander odbył na takim samo
locie podróż powietrzną z 
Cejlonu do Indii.

Tę zatopioną w  przeszłości 
część świata nawiedziły dwa 
katastrofalne trzęsienia ziemi. 
Ostatnie trzęsienie przyczyniło 
się do pogrążenia kontynentu 
w głębinach Oceanu Spokoj
nego. Przyczyną trzęsienia 
miały być wybuchy wulkani

czne. Kontynent opierał się 
rzekomo na olbrzymich pod
ziemnych jaskiniach.

M y nie musimy tej rewe
lacyjnej wzmianki przyjmować 
za pewnik. Wieści sprzed lat 
podajemy „gwoli ciekawości” .

(g)

Z tajemnic Sahary

Między 6000 a 2500 r. p. n. 
Chr. Sahara była jednym z 
najbardziej żyznych obszarów 
basenu Morza Śródziemnego. 
Kości zwierząt, znajdowane na 
niewielkiej głębokości pod po
wierzchnią pustyni, dowodzą, 
że Sahara miała niezwykle 
bogaty świat zwierzęcy. Jed
nak ok. 2500 r. p. n. Chr. 
opady były coraz skromniej
sze i w  2000 lat później zm ie
nił się jej obszar w  prawdziwą 
pustynię, jaką znamy dziś.

Od 2500 r. p. n. Chr. roślin
ność cofnęła się prawie o 
2500 km. (w )

J E S I E N I E N I E

Jesienieje już wszystko.
Może trochę zbyt szybko 
smutek wstąpił w pejzaż rodzinny.

Noc rosieje gwiazdami.
Nad chłodnymi astrami 
stają ranki wybladłe, inne.

Znów odloty żurawi.
I ten żal, który dławi,

nie wiadomo za czym i dlaczego?...

Jesienieje znów wszystko.
Coś nadchodzi, jest blisko —
Jak we włosach białe nitki śniegu.

Jesienienie nadchodzi.
Jest nad rzeką, w ogrodzie...
Suche liście zrywa garściami.

Błądzi obok i wkoło, 
cicho nuci i woła,
w nas i  do nas — złotymi ustami.

Witold Nanowski

NASZ.
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ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Nasi sympatyczni Czytelnicy z Cleveland 

(Ohio) państwo Biskup przysłali zdjęcie ro 

dzinne do naszego tygodnika, które poniżej 

reprodukujemy.

LEKARZ RADZI
HAŁAS -  NASZ WROG

Hałas należy do czynników zagrażających 
naszemu zdrowiu, jest jedną z przyczyn po
wstawania nerwic. Hałas powoduje przytępie
nie słuchu, a nawet prowadzić może do głu
choty. Hałas zmniejsza wydajność pracy i u- 
niemożliwia racjonalny wypoczynek po pracy. 
Hałas jest źródłem naszego rozdrażnienia i 
zdenerwowania. Hałas, lekkomyślnie w ytw a
rzany przez człowieka, świadczy o jego niskiej 
kulturze i braku życzliwości dla ludzi. Hałas 
wreszcie utrudnia poprawne stosunki mię
dzyludzkie i powiększa ilość sytuacji konflik
towych, których i tak nie brak w  naszym 
współczesnym życiu.

Ujemne emocje towarzyszące hałasowi 
przeszkadzające w  pracy i w  wypoczynku są 
źródłem stale powtarzających się napięć ner
wowych, które doprowadzić mogą do za
chwiania równowagi psychicznej, a w  w yn i
ku do konieczności leczenia się w  sanatorium 
dla nerwowo chorych.

Musimy rozróżnić hałas, którego się nie da 
uniknąć, w  pewnej mierze hałas „celowy" 
powodowany przez komunikację miejską, za
kłady pracy, sygnały akustyczne itp., od ha
łasu „niecelowego” , którego przyczyną jest 
człowiek niedbały, niekulturalny, lub po pro
stu złośliwy. Tutaj musimy zaliczyć hałas 
wewnątrzmieszkaniowy — głośne kłótnie, 
trzaskanie drzwiami, radio rozkręcone „na 
cały regulator” , i hałas „na zewnątrz” domów
— nieznośne głośniki w  miejscach wypoczyn
kowych, „uszczęśliwianie” współobywateli 
koniecznością wysłuchiwania różnorodnych 
audycji kilku radioaparatów tranzystorowych, 
wątpliwej jakości występy wokalne domoro
słych śpiewaków, czy wrzaskliwe zabawy 
dzieci.

W warunkach współczesnych, zagęszczeniu 
mieszkaniowym, w  skupiskach wielkom iej
skich, tego rodzaju hałasy są szczególnie do
tkliwe i zagrażające równowadze psychicznej 
człowieka.

A  w ięc w  miarę możliwości unikajmy ha
łasu, uczmy nasze dzieci by i one nie lubo
wały się w  hałasie i wrzasku, nie zapomi-

“ ^ y , że mieszkamy wśród ludzi. Liczmy się
mies j wymagajmy, by i oni liczyli się z na-

Dr A. M.

PORADY. 
PRAWNE

Pani Józefa S.

Z Panią Józefą zamieszkał b. ksiądz 
rzymskokatolicki i po upływie kilku 
lat został ojcem je j trojga dzieci. Pró
by, czynione przez Panią do skłonienia 
księdza do zawarcia związku małżeń
skiego nie dały pozytywnych rezultatów 
mimo, że Pani powołała się na dobro 
ich wspólnych dzieci, opinię środowi
ska i moralny obowiązek księdza za
legalizowania rodziny 5 — osobowej, 
którą założył z własnej woli z  rozsą
dnym przewidywaniem skutków poży
cia pozamałżeńskiego. Mimo tych prób, 
ksiądz stanowczo odmówił. Poza tym 
na marginesie osobistej sprawy Pani, 
wyszły na jaw  czyny niemoralne 
księdza, kolidujące z przepisami prawa 
karnego. Obecnie Pani prosi Redakcję
0 wskazanie drogi, sposobu działania
1 środków do załatwienia tej sprawy.

Czyniąc zadość Pani prośbie uprzej
mie radzimy zwrócić się do Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej — Od
dział w  Łodzi ul. Piotrkowska 104, po
kój nr 139a. W  Komitecie proszę przed
stawić sprawę tak, jak ona faktycznie 
się ukształtowała pod każdym wzglę
dem. Kom itet pomoże Pani do rozwią
zania tej powikłanej sprawy, mimo 
faktów oczywiście nieodwracalnych. 
Na marginesie tej sprawy, warto z 
ounktu widzenia wychowawczego pod
kreślić postępowanie, zarówno ojca jak
i matki, którzy w  sposób lekkomyślny 
powołali do życia troje dzieci bez re
alnych 'widoków na zalegalizowanie 
rodziny. Należy sądzić że sprawa zosta
nie rozwiązana w  oparciu o przepisy 
prawa cywilnego i- karnego — w  sto
sunku do księdza — który okazał duże 
natężenie ziej woli nie tylko w  fakcie 
odmowy zawarcia małżeństwa z Panią, 
ile w  fakcie pozostawienia trojga w ła
snych dzieci ich własnemu losowi 
wskutek rażacej lekkomyślności i w y 
boru beztroskiego życia osobistego.

Redakcja współczuje Pani i jest pełna 
ufności, że wym iar sprawiedliwości 
naprawi w  części krzywdę wyrządzoną 
Pani przez lekkomyślnego księdza— 
ojca trojga dzieci.

Mgr J. A. Milaszewicz

A.nacfdotij.
Profesor chemii miał bardzo zdolną, ale nie

zbyt urodziwą asystentkę. Pewnego razu opo
wiadał o niej swojem u koledze.

— Niech pan sobie wyobrazi, że udało się jej 
wyodrębnić nowe, piękne ciało (substancję).

— To się jej bardzo przyda — krótko stw ier
dził kolega.

Picasso w  swoich młodzieńczych latach na
m alował portret amerykańskiej literatki Ger
trudy Stein. Portret ten w  niczym nie przy
pominał oryginału. Toteż przyjaciele znanej 
protektorki młodych talentów bez przerwy  
dokuczali malarzowi. Picasso krótko rozpra
w ił sie z krytyką.

— Dlaczego niepodobny? Przyjdzie czas, że 
Gertruda Stein na pewno będzie podobna do 
swojego portretu.

+
Pewnemu nadzwyczaj gadatliwemu literato

wi, który wytrwale nudził całe towarzystwo, 
Henryk Mann powiedział:

— Niech pan pamięta zawsze o tym, że naj
lepszym środkiem zastępczym, w  braku inte
ligencji, jest... milczenie,

*
Hemingway, który by ł wielkim przyjacielem  

kotów, pewnego razu powiedział:
— Im udaje się to, co nie poszczęściło się 

mnie. Przechodzą przez życie, nie robiąc ha
łasu!

*

Picasso zwierzył się nie tak dawno jednemu 
ze swoich przyjaciół, że doszedł do następu
jącego wniosku:

„Prawdziwa mądrość polega na tym, aby  
robić zawsze tylko te głupstwa, które odpo
w iadają danemu wiekowi".

*

Jeden z filozofów powiedział:
— Jeżeli ubranie służy do okrywania ciała, 

a mowa do ukrywania myśli, to w takim  
razie humor należy uznać za przyjemny de
kolt.

*

— Niech pan mi wierzy — powiedział pe
wien poeta do redaktora tygodnika literac
kiego — że jestem zawsze całkowicie wykoń
czony. kiedy kończę nowy poemat.

— Jesteśmy zatem towarzyszami niedoli — 
odpowiedział redaktor. — Ze mną jest do
kładnie tak samo.

Poeta zmarszczył podejrzliwie czoło i zapytał:
— Jak?: Pan także pisze wiersze?
— Nie, nie to! Mam na myśli czytanie pań

skich wierszy.

*

Pewnego razu w mieszkaniu Goethego zja
w ił się Ludwik Tieck. początkujący wówczas 
poeta. Goethe, który nie miał ochoty na przy
jęcie nieznajomego, kazał go odprawić. Jednak 
Tieck odsunął na bok służącego i wdarł się 
do pokoju Goethego.

— Pan chce mię zobaczyć? — spytał w ów 
czas Goethe wchodzącego.

— Tak! — odpowiedział Tieck.
— Proszę patrzeć — odpowiedział Goethe 1 

okręciwszy się dookoła własnej osi, dodał — 
wystarczy?

— Oczywiście. Ale jeszcze mała drobnostka! 
— zawołał Tieck, widząc, że Goethe zamierza 
opuścić pokój.

— Co pan sobie jeszcze życzy?
— Ile kosztuje to obejrzenie?
Taki był początek długoletniej przyjaźni mię

dzy obu poetami.

*
Pewien młody człowiek posłał do redakcji 

tygodnika literackiego swój poemat, który za
tytułował „Dlaczego żyję?

Redakcja zamieściła następującą odpowiedź:
— Żałujem y, lecz nie skorzystamy z pań

skiego poematu. Natomiast możemy odpowie
dzieć na pytanie, zawarte w  tytule. 2yje pan. 
ponieważ poemat swój przesłał pan pocztą, 
a nie przyniósł osobiście...

WRZESIEŃ-PAŻDZIERNIK

N 29 XVII po Zesl. Ducha Św.,
Michała Arch.

P 30 Hieronima, Zofii
W 1 Remigiusza, Jana, Danuty
Ś 2 Aniołów  Stróżów, Teofila
c 3 Teresy, Gerarda
p 4 Franciszka z  Asyżus 5 Placydy, Apolinarego
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o b r a d y  Św ia t o w e j  r a d y  k o ś c i o ł ó w  .
W końcu sierpnia w Rochester (USA) obradowała Sw iato- 

wa Rada Kościołów Chrześcijańskich
Głównym tematem obrad były stosunki Światowej Rady 

Kościołów z Kościołem Rzymskokatolickim w związku z roz
poczęciem II Sesji Soboru Watykańskiego

OBSERWATORZY NA SOBORZE
Kościół Anglikański W ielkiej Brytanii wyznaczył dwóch 

obserwatorów na II Sobór Watykański. Sa nimi: dr John 
Moorman — biskup z Kipon i dr Charles De Soysa. archidia
kon z Kolombo. Trzecim obserwatorem na II Sesji Soboru 
będzie proi. Wiliam W olf z Amerykańskiego Kościoła Epi- 
skopalnego.

200 000 MURZYNÓW „PRZYSIĘGA"
Marsz Murzynów, na Waszyngton, który się odbył w końcu 

sierpnia był jedną z największych manifestacji w USA 
przeciwKo dyskryminacji rasowej. Marsz Murzynów na W a
szyngton odbył się w atmosferze powagi i spokoju. Zakoń
czył się on przysięgą po przemówieniu działacza murzyńskie
go Filipa Raudolpha, ktoj-ą 200 tysięcy zgromadzonych Mu
rzynów powtórzyło jednogłośnie. Przysięga głosi: „Stojąc tu, 
przed pomnikiem Lincolna, 28 sierpnia, w  stulecie wyzw ole
nia, oświadczam iż będę jak najpełniej uczestniczył w  walce
0 pracę i wolność dla wszystkich Amerykanów.

Przysięgam, że aby wypełnić ten obowiązek, nie osłabię
swych wysiłków, póki nie odniesiemy zwycięstwa.

Przysięgam, iż będę uczestniczył we wszystkich akcjach
1 popierał wszelkie poczynania podejmowane w zgodzie 
z uświęconymi przez czas i wykluczającymi przemoc demo
kratycznymi tradycjami protestów7, pokojowych zgromadzeń 
i petycji, tradycjami naprawiania krzywd przez sąd i usta
wodawstwo.

Przyrzekam przekazać wieść o tym marszu swym przyja
ciołom i sąsiadom, oraz skłonić ich, ‘aby wzięli na siebie po
dobne obowiązki i podjęli podobne starania. Będę uczestni
czył w marszach i pisał petycje. Będę demonstrował i będę 
glosował. Będę dokładał wysiłków, aby mój głos, podobnie 
jak glos moich braci, rozbrzmiewał wyraźnie i śmiało ze 
wszystkich zakątków naszego kraju.

Bez żadnych zastrzeżeń, wolny od lęku przed osobistymi 
ofiarami, przysięgam oddać swe serce, duszę i ciało walce 
o osiągnięcie pokoju społecznego poprzez społeczną spra
wiedliwość '.

PROCES KATÓW

Przed sądem w  Hanowe
rze toczy się proces b. sze
fa gestapo w  Łodzi. Otto 
Pradfischa oraz jego se
kretarza, Guntera Fuchsa 
oskarżonych o zorganizo
wanie akcji eksterminacji 
85.700 Żydów z getta łódz
kiego, z których olbrzymia 
większość zginęła w  obozie 
koncentracyjnym w  Chełm
nie. i

W  charakterze świadków 
oskarżenia zeznało około 
100 osób 7. różnych krajów 
europejskich.

F R A N C U S K I  DAR B LA  PAN

Ambasador Francji w  
Polsce Pierre Carpentur 
wręczył prezesowi PA N  — 
prof. dr Januszowi Grosz- 
kowskiemu mikrofilmy do
kumentów archiwalnych
dotyczących Powstania
Styczniowego i udziału w 
nim Francuzów.

W roku bieżącym gościł w Polsce 
znakomity pianista amerykański 
45-letni Eugene List. Eugene List 
przed koncertem: ostatni rzut oka 
jia  partyturę.

Reżyser film owy Stanisław Lenar
towicz zakończył pracę nad filmem 
„Pamiętnik pani Hanki’7, wredług 
powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowi- 
cza o tym samym tytule. Powieść 
powstała w  okresie międzywojen
nym i była ostrą satyrą na ówczes
ne burżuazyjne sfery rządowe. Na 
zdjęciu Lucyna Winnicka i Teresa 
Szmigel.

W Domu Stow arzyszenia Kom batantów  
Po lskiego Pochodzenia chórzyści opano

w ali duży stół b ila rdow y

AUTOMATYCZNE LĄDOWANIE
Ostatnio dokonano dalszego u lepszenia 

systemu autom atycznego lądow an ia. Po lega 
ono na m etodzie z iem ia — sam olot na pod
stawie skojarzen ia  nadaw czego urządzenia 
naziem nego z urządzeniem  od b iorczym  w 
sam olocie Lądow an ie autom atyczne bez 
pom ocy urządzeń naziem nych jes t już 
obecn ie stosowane, lecz stopień bezp ieczeń 
stwa nie jest dostateczn ie w ysoki.

Na pom yślne rozw iązan ie  tego systemu 
trzeba poczekać do 1969—7C roku

POZNAŃSKIE SŁOWIKI
Poznański chór pod batuta st fu 

na Stuligrosza odwiedzi! >.v br \mo 
rykę. W czasie w izyty toku chi ii i 
prezydenta Kennedy'ego od n.*
wiązała się nić obopólnei mp.-ifii 
I tak było wszędzie: ogólna : c a b  

wość towarzyszyła zespołowi w < za 
sie całej tury po Amt-ryce. iponrd 
11.000 km) — czytamy w .Ami-ry 
ce". — Prasa nie poprzestawał* >r. 
recenzjach: pisała obszernie frr-k 
wenc.ia na koncertach była d .

Korzystając z wolnego czasu -  oglądali 
w ystaw y sklepowe

..Jesteście u przyjac ió ł'* — pow iedział 
prezydent K en n ed j do śp iew ających

chłopców
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W Sopocie co roku w 
okresie letnim organizo
wane są najróżniejsze 
festiwale i w^ystawy. W 
tym roku odbyła się tam 
także wystawa psów ra
sowych. Na zdjęciu je 
den z nagrodzonych me
dalem w ilków  z uszczę
śliwioną właścicielką.
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