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N A R O D Ź

EWANGELIA
__________ ______  ______

(Sw. Łukasz 3, 1-6)

T) oku piętnastego panowania Ty- 
“  beriusza, gdy Piłat Poncjusz za
rządzał Judeą i Herod był tetrarchą 
Galilei, a Filip, brat jego tetrarchą 
Iturei i krainy Trachonickiej, gdy 
Lizaniasz był tetrarchą Abileny, za 
najwyższych kapłanów Annasza, i 
Kajfasza stało się słowo Pańskie do 
Jana Zachariaszowego syna, na pu
styni. 1 przyszedł do całej krainy 
Jordanu głosząc chrzest pokuty na 
odpuszczenie grzechów; jako napisa
no w księdze mów Izajasza proroka: 
Głos wołającego na pustyni: Gotujcie 
drogę Pańską, torujcie ścieżki Jego. 
Wszelka dolina będzie wypełniona i 
każda góra i wzniesienie zniżone bę
dą. Krzywe drogi staną się proste, a 
ostre wygładzone będą i każdy czło
wiek ujrzy zbawienie Boże (Iz. 40, 
3-5).

(Sw . Ł u k a s z  2, 1-14)

0, nego czasu: Wydany został de
kret przez cesarza Augusta, aby 

spisano wszystek świat. Pierwszy ten 
spis odbył się, gdy Cyryn był wielko
rządcą Syrii. Szli tedy wszyscy do 
spisu, każdy do miasta swego. Po
szedł też i Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret do Judei, do miasta Dawido
wego ztuanego Betlejem, jako że był 
z domu i pokolenia Dawidowego, aby 
zostać wpisanym wraz z Maryją za
ślubioną swą małżonką, brzemienną. 
I slalo się, gdy tam byli, że wypełni
ły się dni aby porodziła. I porodziła 
syna. swego pierworodnego, i uwinęła 
go w pieluszki, i złożyła w żłobie: 
nie było bowiem dla nich miejsca w 
gospodzie.

1 byli w tej krainie pasterze, czu
wający i odbywający nocne straże 
nad stadem swoim. A oto Anioł Pań
ski stanął przy nich i jasność Boża 
zewsząd ich oświeciła, tak że zlękli 
się bojaźnią wielką. 1 rzekł im Anioł: 
Nie lękajcie się, oto bowiem zwiastu
ję wam radość wielką, która będzie 
wszystkiemu ludowi, że się wam dziś 
narodził Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawido
wym. A to będzie dla was znakiem. 
Znajdziecie niemowlę owinięta w 
pieluszki i złożone w żłobie. T nagle 
zjawiły się z Aniołem zastępy wojska 
niebieskiego, wielbiące Boga i mó
wiące:

Chwała na wysokościach Bogu, a 
na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

1

I t  S I Ę  S Y N  B O Ż Y
Gotowość. To jedno słowo wystarczy, aby 

scharakteryzować stan w jakim  znajdować 

sio powinien katolik przed świętem Bożego 

Narodzenia: gotowość rzetelnego przeżycia 

tej ogromnej Tajemnicy odczucia świątecz

nej radości płynącej z dwu źródeł: z uzmy

słowienia. faktu przyjścia na świat .Jezusa 

Chrystusa, przed 1960 laty oraz ze świado

mości celu narodzenia się Syna Bożego.

Zamieszczony obok tekst perykopy ewan- 

gelijnej w sposób prosty i rzeczowy porusza 

okoliczności czasu, miejsca i sposobu tych 

niezwykłych narodzin. Fakt bezsporny, po

twierdzony przez wiele źródeł, ale równo

cześnie fakt brzemienny w następstwa. Na

rodził się Mesjasz przekreślający ciasne po

jęcia religijne, narodowe i społeczne, naro

dził się najwyższy z istniejących na świecic 

arcykapłanów, niedościgły kosmopolita, przj - 

wódca nowego ruchu społecznego polegające

go na powszechnym zrównaniu, sprawiedli

wości, miłości i pokoju.

Ówczesny świat podzielony na obozy poli

tyczne. społeczne i religijne nie byl w sta

nie przyjąć niczego, co w  narodzeniu 15oga- 

Człowieka miało swój początek i swe dopeł

nienie. Nawykły do głośnych haseł, w ytwo- 

rzonych przez wieki konwencjonalizmów i re

ligijnych przerostów, nie wyobrażał sobie na

wet, żeby Bóg mógł się rodzić w stajni lub 

grocie, aby cierpieć m iał niedostatek, alty ro

dzicami takiej osobistości mogli być biedni 

wyrobnicy. Nie było gotowości na przyjęcie 

tajemnicy Słowa wycielonego. A jednak...

Przyszedł bez wojska, nie palił miast, ni.1 

szukał podbojów, nie szerzył terroru. Dobro 

znal i dobro tylko czynił, dążył do powszech

nego zbratania w Bogu-Ojcu, wskazał niezwj - 

kle prostą drogę do poznania prawdy i życia 

je j nakazami, wreszcie życie oddał swoje na 

krzyżu, aby tym co weń uwierzą życie wiecz

ne darować. Czymże jest potęga faraonów', 

zaborczość wodzów wszystkich czasów, wspa

niałomyślność najbardziej hojnych monar

chów? Czy krzyż nie okazał się silniejszy i 

trwalszy od piram id i sfinksów, czy ewange

lia sprawiedliwości, miłości i pokoju nie obję

ła w posiadanie wszystkich kontynentów, czy 

bogactwa łaski nadprzyrodzonej można w o

góle przyrównać do jakiegokolwiek ziemskie

go skarbu lub fortuny? I  pomyśleć tyłko, że 

to wszystko dokonywać się zaczęło w ciszy 

betlejemskiej, w noc Bożego Narodzenia. Kto 

na to był przygotowany? Chyba prostoduszni 

pasterze, ludzie o nie wypaczonych jeszcze 

umysłach, ludzie zdolni pojąć, że potęga m i

łości i dobroci wyższa jest nad bitew

ne zwycięstwa i tryumfalne pochody. 

Reszta nie była przygotowana. Po swojemu 

tłumaczyła zapowiedzi proroków, po swojemu 

snuła nić fantazji mesjańskiej. Nawet ten.

który nad wodami Jordanu, odziany sierścią 

wielbłądzią, z kosturem w dłoni nawoływał 

ziomków do prostowania dróg Pańskich, do 

równania jego ścieżek, niewiele dokonał. Im  

sit; śniła potęga, ziemskie panowanie, zemsta, 

buta. bogactwa. I tak przepojony byl tym 

poglądem naród, że o straszliwej godzinie 

śmierci Jezusa jeden tylko uczeń stać będzie 

pod krzyżem.

Narodził się Syn Boży. Bóg przyjął postać 

człowieka, połączyły się dwie natury: boska 

i ludzka. Odwieczne Słowo Ciałem się stało. 

Na krótko. Tylko na 30 lat, spośród których 

trzy poświęcił nauczaniu ludzkości, głoszeniu 

Ewangelii — dobrej nowiny o miłości Boga do 

ludzi, o obowiązkach i prawach tych ludzi 

wobec Boga i siebie samych. Kto przeczytał 

choćby jedną spośród czterech ewangelii nie 

może się oprzeć urokowi zawartej w niej nau

ki. Mądrość życiowa splata się przedziwnie z 

łaską, a ideały sprawiedliwości, miłości, p o 

koju stanowią główną myśl przewodnią. Tale, 

to był cel przyjścia Syna Bożego na świat: 

ukazanie Boga jako dobrego, wyrozumiałego, 

gotowego do przebaczenia Ojca. Tego dotąd 

nikt nie powiedział, to nauka nowa. radosna - 

ewangelia. Je j znajomość rodzi w  umysłach 

ludzi gotowość przyjęcia wszystkich prawd 

podanych przez Jezusa Chrystusa — gotowość 

uwierzenia w Jego posłannictwo, w obietnice, 

które pozostawił.

To nic, że wypaczono w ciągu wieków nau

kę Syna Bożego, nic, że dodano do niej 

mnóstwo spraw czysto ziemskich, nic. że 

skomplikowano ponownie naukę o Bogu — 

to nie powinno zniechęcać wierzących. Wprost 

przeciwnie: powinno natchnąć myślą szuka

nia prawdy Bożej w Kościele, który wprost 

do Ewangelii nawiązał, który pragnie swym 

wiernym podać czystą naukę Jezusa Chrystu

sa. bez ludzkich domieszek — w Kościele 

Polskokatoliekim, w Kościołach Starokatolic

kich. W parze z gotowością winno iść prag

nienie wiary w Boga a nie w ludzi, pragnie

nie oddawania czci Bogu, a nie ludziom, prag

nienie pełnienia woli Bożej w codziennym ży

ciu, a nie wyżywania się w coraz to nowych 

formach kultowych. Ostatecznie Jezus Chrys

tus nie ceremonii i kultu uczył, ale miłości 

Boga i bliźniego. Nie tam więc prawdziwy 

Kościół, gdzie mnóstwo ceremonii, ale tam. 

gdzie obok ceremonii i nabożeństw pan lje 

miłość, prawda i pokój ożywiający duchow

nych i wiernych.

Adwent przygotował nas na obchodzenie 

pam iątki Bożego Narodzenia, czy przygotował 

jednak również do przejęcia się ideałami, któ

re z narodzeniem się Bożego Dzieciątka 

wzeszły nad światem niby betlejemska gwiaz

da? Czy jesteśmy gotowi przyjąć je i stanąć 

w ich służbie?

M. P.



T Ę S K N O T A  Z A  M R O K A M I . . .
' W listopadzie 1963 r. na łamach „Rodziny" 

ukazał się programowy artykuł Ks. Bpa M. 

Rodego, prymasa Kościoła Polskokatolickiego, 

pt. „Wypowiadamy wojnę ciemnocie re lig ij

nej".
Artykuł ten tak ze względu na osobę auto

ra, jak też i na treść wzbudził żywe zainte

resowanie czytelników i reakcję w  postaci 

licznych listów do Redakcji.
Treść ich była różnorodna. Jedni nie tylko 

aprobowali rzucone hasło walki z religijną 

ciemnotą w  Polsce, lecz wysuwali korrkretne 

wnioski, aby np. ożywić Społeczne Stowarzy

szenie Polskich Katolików, o którym wciąż 

głucho, i w  miastach przeprowadzić akcję od

czytową na aktualne tematy. Inn i zaś — ze 

znanego środowiska — maczając pióro w  żółci 

i occie pisali kąśliw ie i uciekali się do osobi

stych napaści i inwektyw'.
Znamy kraje o wysokiej cywilizacji, jak np. 

Stany Zjednoczone, gdzie kultura religijna 

wyznawców Kościoła rzymskiego: Irlandczy

ków, Polaków, Włochów jest o wiele niższa 

n iż w Polsce.
Artykuł publicystyczny nie jest naukową 

rozprawą socjologiczną ani też nie m a cha

rakteru encykliki papieskiej. Nie można jed
nak zaprzeczyć jego słuszności ani zawartym 

w nim postulatom.

Mówiąc o wojnie czy walce autor nie ma 

na myśli „wojny krzyżowej" chociażby z ka

mieniem w ręku czy atakiem na ambonie.

Takie metody Kościołowi naszemu zgoła są 

obce. Ale przecież zaprzeczyć trudno, że w al
ka światła z ciemnością, prawdy z fałszem, 

walka postępu i wolności ze zmurszałymi po
glądam i i przeżytymi formami jest cechą h i

storii cywilizowanej ludzkości, a w szczegól

ności chrześcijaństwa.
My jesteśmy tylko słabym blasków odbi

ciem i nieudolnymi kontynuatorami tej walki.

On. najświętszy z synów człowieczych, już 

w zimnej betlejemskiej szopie rozpoczął tę 

walkę. Zakończył ją  na Golgocie pozorną klę

ską, przez którą zwyciężył świat. Samo Jego 

narodzenie było już rzuconą rękawicą stare

mu światu i staremu Kościołowi — synago

dze.
Tysiącom niewinnych istot przerwano życie 

na jego progu, aby On nie uszedł żywy. Gdy 

jeszcze był niemowlęciem, m iał ju ż  tysiące 

męczenników swej nieśmiertelnej idei Kró

lestwa Bożego na ziemi i zbawienia grzesz

nego świata.

Jego kolebka, korona i krzyż obficie spły

nęły niew inną krwią, A przecież na szubie

nicę na wzgórzu Trupiej Głowy nie zapro

wadził Go namiestnik cesarza rzymskiego, 

m imo że usankcjonował wyrok.

Zawiedli Go tam urzędowi kapłani — bra

cia w zakonie, albowiem Jego interpretacja 

Zakonu nie odpowiadała ich teologicznym 

zasadom. Mieli oni inną zupełnie koncepcję 

mesjanizmu i inaczej wyobrażali sobie Mes

jasza. Ten ich zawiódł i rozczarował. Nie po

szedł z n im i. Wołał często „biada". Potępił 

obłudę religijną, faryzeizm i przestrzegał słu

chaczy przed „kwasem faryze.iskim". Potępił 

tych w długich szatach, którzy pod pozorem 

długich modlitw  „pożerają domy wdów i sie

rot" i pierwsze miejsce za jm u ją przy stołach. 

Nazwał ich ..grobami pobielanymi" i „plemie

niem jaszczurczym".
A  przecież nie przyszedł „znieść zakonu" 

ale go uzupełnić. W idział jednak, że Synago

ga żydowska i interpretacja Zakonu tak da

lece odbiegła od czasów Mojżesza i proro

ków, że uzdrowić ją  i oczyścić z błędów me 

sposób.

Rytualne obrzędy, mechaniczne czynności 

zabiły ducha Zakonu.

Litera prawa i ścisłe jej przestrzeganie sta

ło się treścią mojżeszowej religii. Właśnie 

ciemnota religijna, fanatyzm, faryzeizm i fa ł

szywa pobożność doszły do zenitu. Dlatego za

łożył Kościół „swój". Chrystus stał się n a j

większym odwracaczem wartości i rew izjoni

stą poglądów i pojęć.

„Powiedziano w Starym, a ja  wam powia

dam". „Ślepi i wodzowie ślepych..." „Litera za

bija, a duch ożywia". „Poznajcie prawdę, a 

prawda was wolnymi uczyni". „Połykacie 

wielbłąda, a przecedzacie komara".

N ikt chyba w historii religii tak mocnych 

określeń i tak trafnych sformułowań nie użył 

w stosunku do swoich kapłanów i rodaków 

jak Chrystus.

Dlatego świadkowie w  akcie Jego oskarże

n ia ani słowem nie wspomnieli, że miłość 

wszystkich ludzi głosi, że chlebem karmi i 

wszystkich zbawjć pragnie, tylko podnieśli, 

że Kościół chce zburzyć, że królem i Bogiem. 

Mesjaszem się mieni, że ludzi podburza, ten 

tłum  uliczny, który jest wart pogardy. Że bu

rzy uświęcony przez kapłanów  porządek spo

łeczny, który niczym się nie różnił od porząd

ku przyniesionego przez zaborcę rzymskiego.
I dlatego trwała walka, która nie zakoń

czyła się klęską Golgoty, lecz trium fem zmart

wychwstania.

Historia się często powtarza.
Wystarczy znać choć trochę Nowy Testa

ment, aby dojść od przekonania, że na drodze 

od Jerozolimy do Watykanu nagromadziło się 

zbyt wiele m iazmatów historii, które wypa

czyły ducha Chrystusowego, a śmiertelni lu 

dzie ubrani w  dostojne szaty i insygnia Ce

zara — przesłoniły wierzącym ludziom ubo

giego Mistrza z Nazaretu.

Między koroną z cierni a złocistą tiarą jest 

nie mniejsza rozpiętość n iż  między betlejem

ską stajnią a watykańskim pałacem.

Uwzględniając wszystkie ludzkie słabości 

z działaniem grzechu pierworodnego włącznie 

wierzący, ale i myślący człowiek nad tą roz

piętością nie może się nie zastanowić.

I nie chodzi tu tylko o złoto, blichtr i boga

ctwo, nie chodzi tylko o pychę zamiast poko

ry i bogatą formę miast bogatej treści.

Chodzi właśnie o to, że w  ciągu w ieków 

zmieniono zasadniczo funkcję religii Chrystu

sowej. Przestała ona być źródłem życia i od

rodzenia, źródłem natchnienia i duchowej 

przemiany, a stała się zbiorem rytualnych 

przepisów i kościelnych ceremonii, które nie 

odtwarzają duchowej treści. W  swej płytkiej 

a często wulgarnej formie chrystianizmu w in 

terpretacji Kościoła rzymskiego stoi na pogra

niczu często zabobonu i swoistej magii, która 

m imo lotów kosmicznych działa na nich jesz

cze z nieodpartą siłą.

Dlatego nie ma powodu ani się oburzać, ani 

się pienić, gdy ktoś walczy z religijną ciemno

tą i szerzy światło Ewangelii Chrystusowej.

Kościół nasz rozpoczął tę akcję przed 60- 

ciu kilku laty wśród polskiej emigracji w  Sta

nach Zjednoczonych. Tam jeszcze dzisiaj moż

na nabyć za dolary nie tylko różne odpusty 

i relikwie męczenników przewiezione wprost 

z Rzymu. Można też kupić skrawki przeście

radeł współczesnych świętych irlandzkich na- 

wret za niską cenę.

W  1948 r. kupiłem  od siostry franciszkanki 

na dworcu Pensylwania Station w New' Yor

ku za pół dolara kawałek prześcieradła ja-

kowejś irlandzkiej świętej z pasemkiem jej 

vvłosów: który mam do dzisiaj. Walka więc 

z religijną ciemnotą, do której wzywa ks. b i

skup Rode nie wypływa z nienawiści do n i

kogo, jak to im putu ją niektórzy czytelnicy, 

lecz z miłości do prawdy.

A że prawda i fałsz nie istnieją *w próżni 

ani w  przestworzach, lecz w żywym człowie

ku. bo tylko człowiek jest nosicielem wszel

kich idei i wszelkich wartości, dlatego w al

cząc z ciemnotą, fałszem i obłudą trudno nie 

zahaczyć o człowieka, chociażby był bardzo 

dostojny i ubierał się w  purpurowa szaty. Lu

dzie tworzą historię. Ludzie walczą z kolonia

lizmem i życie da ją ofiarne, a inn i też giną, 

aby kolonializm zachować. Niewolnicy często 

bardziej walczą o zachowanie form n iż  w ła

dzy.

W alka z religijną ciemnotą i zabobonem 

obowiązuje każdego wierzącego chrześcijani

na.

K to nie posiada pasji szukania prawdy, ten 

milczy, słucha, o nic nie walczy i niczego nie 

szuka.

Religia chrześcijańska nie ogranicza się do 

Kościoła, modlitwy i kruchty. Przejawy jej 

są widoczne w całym naszym życiu. Albo 

więc promieniujemy światłem i prawdą, albo 

bakcylami ciemnoty i zabobonu.

Mickiewicz, którego o herezję posądzić jest 

trudno, w  swych prelekcjach 16 ii844 „Dzie

ła" Wydanie Narodowe t. X I, str. 346, tak 
pisał:

Ludy pragną nie obalić Kościoła, ale 

ujrzeć jego podźwignięde..."

Narody wołają na Kościół, aby przyjął no~ 

wego ducha...

Jeżeli przyjmiecie tedy nowego ducha, zro

zumiecie wtedy, dlaczego teraz trudno przy

wieść lud do stóp krzyża, pojednać go z Je 

zusem Chrystusem.

Oto, boście do szczętu sfałszowali wizeru

nek Chrystusa. Przedstawiacie Go zawrze ja 

ko żebraka; sądzicie, że wystarczy prosić Go 

wiecznie o przebaczenie, schlebiać mu, nic 

dla Niego nie czyniąc. Gdzieżeście wyczytali, 

że Syn Człowieczy kiedykolwiek żebrał? Czyż 

nie mówił z mocą? Czyż nie wypędził_fary- 

zeuszów ze świątyni? Nie, On nigdy nie że

brał, nigdy nie praw ił grzeczności. Nie wyra

żał się formułkam i, nie wdawał się w  roz

prawy. Nigdy ze złem nie paktował...
„Tak płaczmy, płaczmy wszyscy gorzko, 

bośmy się wszyscy zaparli; ale płaczcie także 

z nami, kapłani Najwyższego, wy, którym Je

zus Chrystus powierzył swój Kościół. Spoj

rzyjcie wokół siebie na społeczeństwo wijące 

się wr agonii w  oplotach zła. Nie będziecież 

m ieli dla jego zbawienia nic prócz zimnych 

formułek, prócz kwesty i jałowych jęków. 

Księża i prałaci, wy oczekujecie ocalenia tyl

ko od złota, od kanonów i od protokołów, a 

tych środków, których nie posiadacie, doma

gacie się od potęgi ziemskiej, wy, którzy po- 

winnibyście dźwignąć i zbawić ziemię, doma

gacie się od ziemi, aby ona was dźwignęła i 

zbawiła".
Dziś my po upływie więcej n iż stu lat, po 

największej tragedii chyba w  dziejach ludz

kości, którą zdołaliśmy przeżyć i oglądać 

własnymi oczami tych, którzy Jego następca

m i się mienią, mamy prawo głośniej i z więk

szym oburzeniem zawołać, n iż to czynił M ic

kiewicz: Quo vadis, Ecclesia Romana i dokąd 

wierzących Polaków prowadzisz: do światła 

czy do ciemności; do Chrystusa czy do pa

pieża, do Wieczernika czy do watykańskich 
pałaców?

Na łamach „Rodziny" wrócę jeszcze k ilka
krotnie do zagadnień poruszonych przez ks. 
bpa Rodego w  jego artykule.

FELIKS GARCZYIŚTSKI
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• rótko przed Św iętam i Bożego

* ” ■ Narodzenia w Polsce w wyt-

- , ’  I  wórniach w afli wypieka się w
0  ' '  |  specjalnej czworokątnej for

mie opłatki, na których wyciś

nięte są i symboliczne obrazki jak: Dzie
ciątko Jezus, Żłóbek, Gwiazda itp. Opłatki 
te roznosi organista parafianom. Zgodnie 
z tradycją opłatek jako symbol zgody i 
braterstwa, powinien znajdować się w W i
gilię Bożego Narodzenia w każdym po l
skim domu. Jest zwyczaj, że do osób blis

kich a nieobecnych posyła się ułamek 

opłatka, jako dowód pamięci i łączności 
duchowej w czasie W igilii. A  jakże dro

gim jest dla każdego Polaka na obczyź
nie ten okruch chleba z ojczyzny przesła
ny; ile drogich wzbudza wspomnień i 
przenosi myślą w ukochane rodzinne 

strony! O staropolskim opłatku tak mówi 
Kajetan Kraszewski:

„Dla nas on zawsze Świętość wyobraża:

Pam iątkę laski, udzielonej z nieba,

A oprócz skarbu branego z otlarza 
Własny kęs chleba.

Ojców to naszych obyczaj prastary

Rodzinnej niwy maluje dostatek,
Symbol braterstwa, miłości i wiary 

Święty opłatek“.

Nadchodzi wreszcie oczekiwane Boże 
Narodzenie, poprzedzane w igilią, z którą 
jeszcze dziś w  wielu dzielnicach Polski 

związane są specjalne zwyczaje.

W dniu tym w całym kraju skrupulatnie 
przestrzegany jest post, gdyż do wieczerzy 

w igilijnej oprócz chleba, kartofli i śledzi 
nie używa się od rana innych pokarmów. 

Bo też i nie ma czasu na przyrządzanie 
gotowanych potraw. Wszędzie od wczesne

go ranka wre gorączkowa praca.

Ci. którzy pracują nie na roli, przed 
pójściem do pracy starają się zrobić jesz

cze coś w domu, by po przyjściu zdążyć na 

czas z wieczerzą w igilijną. Gospodarze na

tomiast tego dnia wcześnie wstają, aby nie 
zasypiać przez cały rok. Od świtu więc za

bierają się do pracy, bo trzeba na święta 

drzewa narąbąć pod dostatkiem, narżnąć 
sieczki dla koni i bydła, przygotować sło
my na podściółkę. Gospodyni zaś uwija 

się żwawo, by napiec jeszcze dostateczną 
ilość chleba. strucli, oczyścić mieszkanie

1 nadać mu wygląd świąteczny.

Po południu zaczyna się przygotowanie 
do wieczerzy Trzeba też ubrać choinkę, 
przynieść snopek słomy i siana, rozłożyć 

je pod stołem w igilijnym . Przy wnoszeniu 

do izby słomy gospodarz wymawia słowa: 
„Słoma do chałupy, a bieda z cha łupy .

Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie ną 
niebie, cała rodzina gromadzi się wkoło 

stołu wigilijnego. Następuje tradycyjny 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Najpierw 

rodzice lam ią opłatek między sobą, następ

nie podchodzą do dzieci, gości, a wreszcie 

do domowników, podając opłatek do po
działu i wyrażając serdeczne życzenia da l

szej pomyślności. Wszyscy uczestnicy w ie

czerzy powtarzają ten ceremoniał. Piękny 

ten zwyczaj polski ma głębsze znaczenie: 

z chwilą przełamania się opłatkiem usta
ją spory między powaśnionymi, a wszelkie 

nieporozumienia idą w niepamięć, — na

stępuje zrównanie wszystkich stanów, by 
jedna wielka rodzina, węzłem braterskim 

złączona, zgromadziła się przy żłóbku No

wonarodzonego.

W ig ilijna wieczerza wg tradycji w inna 

składać się z nieparzystej liczby potraw

— zwykle z dziewięciu na pam iątkę dzie

więciu chórów anielskich, które śpiewały 

przy narodzeniu Boskiego Dzieciątka. Po 
trawy przyrządza się z płodów, pochodzą
cych z pola. lasu, wody, sadu i ogrodu, aby 

urodzaj wszelaki zapewnić na przyszły

„ O J C Ó W  T O  
N A S Z Y C H  
0 B Y C Z A I 
P R A S T A R Y "

rok. Liczba i jakość potraw zaieżna jest 
od zamożności. W bogatszych domach by

wa zwykle: zupa migdałowa lub rybna, 
następują grzyby z kapustą, dalej karp 

w szarym sosie i szczupak pieczony — 

wreszcie łamańce z makiem, kompoty z 
suszonych owoców i struckle z makiem i 

migdałami. Na wschodnich krańcach Polski 

obowiązkową potrawą jest kutia czyli go

towana pszenica z miodem

W uboższych domach śledź zastępuje ry

bę. prócz tego jada się barszcz, kaszę ja 

glaną, kapustę z grzybami i ulubione 

kluski z makiem i miodem.

Dotychczas panuje jeszcze przesąd w 

wielu dzielnicach kraju, że o ile do wie

czerzy zasiądzie nieparzysta liczba osób. 

to jedna z nich nie doczeka przyszłej 
Gwiazdki; dlatego też parzystość uczestni

ków bywa ściśle przestrzegana.

W  niektórych okolicach zachowany jest 

jeszcze dawny zwyczaj zastawiania nakr'

cia dla „tych co odeszli na zawsze", 

oraz składania dla nich ułamka opłatka. 

Wincenty Pol wspomina o tym obycza

ju w ..Pieśni o domu naszym"

... trzy krzesła polskim strojem 

Koło stołu stoją, próżne,

I z opłatkiem każdy swoim  
ldz>e do nich spłacać dłużne.

1 pokłada na talerzu 
Anielskiego chleba kruchy,
Bo w tych krzesłach siedzą duchy1 

Nikt nie pyta, o kim mowa,

Wszyscy wiedzą co się święci,
1 dla kogo serce chov:a 
Winną pamięć w tej pamięci.
Łzą się ucztę rozpoczyna.
Niemo liczy się drużyna
Ze strat wszystkich, z lat ubiegłych.
Z nieobecnych i poległych...

W niektórych dzielnicach spotykamy 
jeszcze zwyczaje, że przez noc w igilijną 

zostawia się na stole bochenek chleba dla 

Dzieciątka Jezus, by się nim posiliło. gd\ 
przyjdzie po kolędzie; — lub też. spożywa
jąc poszczególne potrawy, odkłada się z 

każdej po łyżce dla bydła. Po skończonej 
wieczerzy gospodarz zanosi je wraz z 
opłatkiem kolorowym do obory, rozdziela 
między bydło na pam iątkę, że w Betlejem 
rozgrzewało żłóbek Dzieciątka Boskiego. 
Z obory idzie gospodarz do pasieki, o ile 

ja posiada, zbliża się do każdego ula po 
kolei, mówiąc: ..Pszczółki, pszczółki, już 

W ilia " — Następnie odwiedza sad. Tutaj 
potrząsa drzewami, uderza w nie wałkiem, 

wołając: ..Poradzaj. poradzaj! — jak nie 

będziesz poradzalo, będziesz wałkiem od

bierało, poradzaj, poradzaj!" Obwiązuje 

drzewa słomą, która hyla pod stołem w 
czasie wieczerzy, aby dobrze rodziły i nii' 
niszczyły ich gąsienice.

W innych znów okolicach gospodyni, 
piekąc chleb. wybiega do sadu i nieumy- 

tymi od ciasta rękoma obejmuje drzewa 

owocowe, mówiąc ..ródźcie". W Sieradz

kiem jest zwyczaj, że dzień przed w ilią 
gospodarz idzie z jednym z domowników 
do lasu, tam upatrzywszy jemiołę na drze

wie, strąca ją  drzewcem od siekiery, do
mownik zaś chwyta spadającą jemiołę w 

powietrzu, tak aby nie dotknęła ziemi i 
zanosi ją wraz z woskim do uli: jemioła 

ma wpływać na wzrost urodzaju w mio
dzie.

Młodzież tymczasem zabawia się wróż

bami co do swej przyszłości. Dziewczęta 
i chlopcv wychodzą przed dom lub za sto
dołę. dzwonią kluczami i nasłuchują, z 

której strony odezwie się psów szczekanie; 

z tej bowiem strony przybędzie na

rzeczony lub narzeczona. Gdzie indziej 
znów wyciągają przy wieczerzy słom

ki: kto wyciągnie słomek do pary. ten 

ożeni się wyjdzie za mąż w cią
gu roku Jeżeli do wyciągniętej słom
ki przyczepiona jest druga, to jest to nie

zawodny znak zamążpójścia. Im  zaś słom ■ 

ka gładsza, równiejsza, tym narzeczony 

lub narzeczona będą urodziwsi. Czasami 

wróżą sobie dziewczęta za pomocą talerzy 

Starsi kłada na stół czepek, wianek, chleb 

i sól. nakr\wając je talerzami. Każda z 
dziewcząt po kolei odkrywa jeden talerz.
O ile odkryje czepek, to zostanie w ciągu 
roku mężatką: — wianek wróży dalsze 

panieństwo: chleb dostatek, a sól - sm ut

ną dolę. Znany jest także zabobon, że w 

noc w ig ilijna bydlęta opowiadają sobie 
ludzkim  głosem o przyszłych losach gos

podarza. Kto by jednak z ciekawości chciał 
podsłuchać taką rozmowę, ten albo nic 

nie usłyszy albo narazi się na jakieś nie 

szczęście'

Ks. r . K



piątym roku żyda 
miałem wielkie
zmartwienie.

Nie wiem nawet, 
czy od tego czasu 

doznałem kiedy większego.

Było to wtedy, kiedy umarła 
moja babcia. Dotąd siadywała 
co dzień w kącie sofy w swoim 
pokoju i opowiadała bajki, od ra
na do wieczora, my zaś siedzie
liśmy wokoło niej, słuchając. 
Cudne to było życie. Nie było 
dzieci, którym by się tak dobrze 
działo, jak nam.

Babcię moją mało ju ż  pam ię
tam. Wiem tylko, że m iała pięk
ne, kredowobiałe włosy, że cho
dziła bardzo pochylona i że zaw
sze robiła pończochę.

Przypominam sobie także, że 
kiedy skończyła bajkę, miała 
zwyczaj kłaść rękę na mojej gło

wie mówiąc:

— Bo to taka prawda, jak to, że 
patrzę na ciebie, a ty na mnie.

Z wszystkich bajek, jakie mi 
opowiadała, mam tylko blade 
niejasne wspomnienie. Tylko jed
ną pamiętam dobrze i chcę ją 
powtórzyć. Jest to krótka opo
wieść o Narodzeniu Chrystusa.

Przypominam sobie ranek, gdy 
sofa opustoszała i kiedy niepo
dobna było pojąć, w jaki sposób 
wszystkie godziny dnia nareszcie 
miną. To pamiętam. Tego nie za

pomnę nigdy.

A i to pamiętam, że nas dzieci 
zaprowadzono, abyśmy rękę 
zmarłej ucałowali. Baliśmy się 
trochę, ale ktoś nam powiedział, 
że po raz ostatni możemy babci 
podziękować za wszystkie ucie
chy, jakie nam sprawiała.

A także wiem, jak bajki i pieś
ni z domu odjechały, w długiej, 
czarnej trumnie i nigdy więcej 

nie wróciły.

Wiem także, że coś z życia 
zniknęło. Jakby się drzwi za
warły od całego pięknego świata 
czarów, w który przedtem dane 
nam było swobodnie wchodzić i 
wychodzić.

Teraz nie było nikogo, kto by 
umiał te drzwi otwierać.

Przypominam sobie tylko, żeś
my powoli nawykali do zabaw 
zabawkami i do życia jak inne 
dzieci, i mogło się zdawać, że 
nam babci nie brakowało i że nie 
wspominamy jej wcale.

Jednak dziś jeszcze, po latach 
trzydziestu powraca do mnie 
drobna opowieść o narodzeniu 
Jezusa, którą babcia opowiadała.

i nabieram ochoty powtórzyć ją 
raz jeszcze.

Byl to wieczór w igilijny, wszy
scy pojechali do kościoła, prócz 
mnie i babci. Zdaje mi się, że 
byliśmy sami w całym domu. Nie 
mogliśmy pojechać, bo ja byłem 
za, mały. a babcia za stara. Oboj

gu nam było smutno, żeśmy nie 
mogli być na pasterce, posłuchać 
kolęd i napatrzeć się świateł przy 
szopce.

Ale kiedyśmy tak siedzieli w 
naszej samotności, babcia zaczę
ła opowiadać.

— Był raz człowiek — rzekła — 
który wvszedł w ciemną noc, aby 
pożyczyć ognia. Chodził od domu 
do domu i pukał do drzwi.

..I udzie dobrzy, poratujcie 
mnie! — wolał — oto żona moja 
porodziła dziecko, muszę ogień 
rozniecić, aby ją i maleństwo o
grzać trochę”.

Ale noc była późna, wszyscy lu 
dzie spali, nikt mu nie odpowia
dał.

Człowiek szedł i szedł. Naresz
cie w oddali ujrzał błysk ognia. 
Skierował się w tę stronę j zoba
czył. że to ognisko płonęło na po-

Kiedy już człowiek doszedł do 
ogniska, pasterz spojrzał na nie
go. Ten pasterz byl to stary, po
nury człowiek, porywczy i twar
dy dla wszystkich: ujrzawszy ob
cego. który się zbliżał, u jął swój 
długi okuty kij, jaki zwykle miai 
w ręku pasąc owce i rzucił nim  
w przybysza. K ij świszcząc leciał 
prosto w niego, ale zanim go 11- 
godzil, uchylił się w bok i pom
knął obok. daleko na pole.

Tu przerwałem babci znowu.

— Babciu, dlaczego kij nie 
(hcial uderzyć tego człowieka?

Ale babcia ani myślała mi od

powiadać, tylko dalej ciągnęła 
opowieść.

— Wtedy przystąpił człowiek 
do pasterza i przemówił do nie
go:

„Przyjacielu. poratuj mnie. 
użycz mi trochę ognia. Niewiasta 
moja powiła właśnie dzieciątko, 
muszę ogień rozniecić, aby ją i 
dziecko ogrzać".

Pasterz już m iał odmówić, ale 
kiedy się zastanowił, że psy nie 
ugryzły tego człowieka, że owce 
się przed nim nie rozbiegły, a kij 
powalić go nie chciał, przeląkł 
się nieco i nie śmiał mu wzbro
nić tego, o co prosił.

„Weź sobie, ile ci trzeba" — 
rzekł do przybysza.

Ż E G

lu. Mnóstwo owiec białych leżało 
naokoło ognia i spało, a stary pas
terz czuwał nad trzodą.

Kiedy człowiek chcący pożyczyć 
:>gnia podszedł bliżej do owiec, 
zobaczył, że u stóp pasterza le
żały trzy duże psy. także śpią
ce. Poczuwszy obcego, wszystkie 
trzy zerwały się, rozwarły szero
ko paszcze, jakby chciały zaszcze
kać. ale głosu słychać nie było. 
Człowiek widział, jak się sierść 
na ich grzbietach jeży, jak ich 
ostre zęby połyskują biało przy 
św ietle ogniska i jak się rzuciły 
ku niemu. Jeden chwj'cił go za 
nogę, drugi za ramię, a trzeci za 
gardło. Ale szczęki i zęby, który
mi szarpać chciały, były bezsilne
i człowiek nie odniósł Jadnej ra
ny.

Chciał tedy iść dalej po to. 
czego potrzebował. Ale owce le
żały wokoło, tak ciasno zbite 
przy sobie, grzbiet przy grzbie
cie. że nie mógł postąpić. Wtedy 
wszedł na grzbiety zwierząt i 
przeszedł po nich do ognia, a żad
na ow'ca. nie zbudziła się ani 
drgnęła.

Tyle opowiadała babcia bez 
przeszkody, ale teraz musiałem  
jej przerwać.

— Dlaczego nie zbudziły się. 
babciu? — spytałem.

— Za chwilę się dowiesz — od
rzekła i opowiadała dalej: —

Ale ogień już się dopalał. Nie 

było w nim  polan ani gałęzi, tyl

ko wielki stos zarzewia, a czło
wiek nie m iał z sobą ani rydla, 
ani wiadra, czym by mógł jarzą

ce węgle przenieść.

Widząc to pasterz powtórzył: 
„Bierz, ile ci trzeba", bo rad był 
z tego. że obcy nie potrafi zabrać 
ognia z sobą. Ale człowiek pochy
lił się, wybrał rękami węgle z 
popiołu i włoży! je w połę płasz
cza. A one ani nie parzyły mu 
rąk, kiedy je nabierał, ani nie 
paliły odzieży. Poniósł je. jakby 
to były orzechy albo jabłka.

Tu opowiadającej nowe przer
wało pytanie.

— Babciu, czemu w>ęgle nie pa
rzyły tegc- człowieka?

— Dowiesz się o tym — odpar
ła babcia i opowiadała dalej: — 
Pastuch ten, zły i ponury czło
wiek, widząc to wszystko, zaczął 
się dziwić:

„Co to może być za noc, że psy 
nic gryzą, owce się nie płoszą, k ij 

nie uderza, a ogień nie pa li!“ — 
Zawrócił tedy obcego i zapytał:

„Co to za noc? I skądże wszyst
kie rzeczy okazują ci miłosier
dzie?"

Wtedy odpowiedz:aI człowiek: 
„Jeżeli sam nie przejrzysz, po
wiedzieć ci nie mogę“. I chciał 
pospieszyć w swoją stronę, aby 
ogrzać żonę i dziecko.

Wtedy pasterz pomyślał, że nie 
powinien tracić z oczu tego czło
wieka. zanim by się dowiedział, 
co to wszystko znaczy. Wstał 
więc, poszedł za nim, aż zaszedł 
tam, gdzie byl dom obcego.

Tu zauważył, że ten człowiek 
nic m iał nawet chaty na miesz
kanie. że jego żona i dziecko no
towały w jaskini skalnej, gdzie 
nie było nic, tylko nagie, zimne 
ściany kamienia.

Nagle przyszło na myśl paste
rzowi, że to biedne, niewinne 
dzieciątko zamarznąć może w 
jaskini i m imo że był bardzo 
twardy i srogi, żal go zdjął i po
stanowił poratować to dziecko.

Zdjął tlomoczek z ramienia, 
wyjął z niego białą, m iękką skór
kę jagnięcia i dał ją  obcemu 
człowiekowi, aby dziecko otulił.

W tej samej chwili, kiedy uczy
nił miłosierdzie, otwarły m u się 
oczy i ujrzał, czego pierwej nie 
widział, i usłyszał, czego pierwej 
usłyszeć nie mógł.

Zohaczył wkoło siebie zbity 
krąg aniołków srebrnoskrzydlych. 
Każdy z nich miał lutnię w rę
ku. wszyscy zaś śpiew'ali w glos
0 tym, że się narodził Zbawiciel, 
co świat z grzechu odkupi.

Wtedy zrozumiał, dlaczego 

wszystko stworzenie takie rade 
tej nocy. że nikomu krzywdy u
czynić nie może.

Nie tylko blisko siebie widział 
pasterz anioły, były wszędzie. Sie
działy w grocie i na górze, uno
s iły  się pod niebiosa, przeciągały 
wielkim orszakiem przez drogę, a 
m ijając grotę, zatrzymywały się, 
aby spoglądać na dziecię.

Radość i uciecha, śpiew i gra
nie rozlegały się naokół, a wszy
stko to w idział pasterz tej ciem
nej nocy, w której przedtem n i
czego dopatrzyć się nie mógł. I 
taka radość go zdjęła, że mu się 
oczy rozwarły, iż padł na kolana
1 dziękował Bogu.

To powiedziawszy babcia w y 
tchnęła i rzekła:

— Wszystko, co pasterz zoba
czył, możemy i my widzieć, bo 

aniołowie w każdą noc Bożego 
Narodzenia unoszą się na niebie, 
trzeba tylko, abyśmy' przejrzeli!

A potem położyła babcia dłoń 
m, mojej głowie i dodała:

— To sobie zapamiętaj, bo to 
laka prawda, jak to. że patrzę na 
ciebie, a ty na mnie. Nie zależy 
to od świeczek i lamp ani od 
księżyca i słońca, najważniejsze 
jest, abyśmy sami oczy mieli god
ne oglądania wspaniałości Bożej.

KS. E. K.



aktem jest bezspornym. 

| że ruch ekumeniczny — 

to największe zjawisko 
w życiu religijnym na- 

L' szej epoki. Jego sensu i 

racji bytu w  świetle 
Ewangelii i zdrowego rozsądku 

nie trzeba udowadniać. Dlatego 
encyklika Jana X X I I I  o zwołaniu 

soboru i zapowiedź poszukiwania 

wspólnej drogi do jedności roz
dartego chrześcijaństwa trafiła 

na podatny grunt. Wypowiedzi 

Jana X X I I I  odbiły się głośnym 

echem w prasie chrześcijańskiej 

całego świata i w znacznym stop

niu spopularyzowały ideę ekume
niczną wśród wiernych Kościoła 

rzymskokatolickiego.

Jakkolw iek późniejsze oświad- 

-zenia przedstawicieli Watykanu 
co do celu i zadań przyszłego so

boru znacznie ochłodziły entuz

jazm  zjednoczenia Kościołów, 
jednak problem pozostał nadal 

otwarty i ucieczka od niego jest 
zamykaniem oczu na prawdę, 

która niezależnie od takiej cz\ 

innej interpretacji wypływa z 
kart Ewangelii.

W  ocenie każdego zjawiska i 
każdej postawy tak poszczególne

go człowieka jak też organizacji 
zawsze bierzemy pod uwagę in 

tencję i motywy działania. Inten

cja wpływa na klasyfikację, ran

gę i wartość moralną każdego 

ludzkiego czynu.

Wydaje mi się, że teolodzy Ko

ściołów reformacji popełniają je

den zasadniczy błąd w  ocenie 
pewnych faktów i oficjalnych 

enuncjacji zwierzchnika Kościo

ła rzymskiego, papieża. Mam na 
względzie ostatnio te platomiczm; 

miłość Jana X X I I I  do „odłączo

nych braci1*, którą niektórzy du

chowni i świeccy w Polsce tak się 

zachłystują.

B łąd ten — według mnie — po

lega na tym, że w ocenie pew

nych aktów i postaw papieża i 

kurii rzymskiej bierze się pod u

wagę tylko elementy boskie nad

przyrodzone, dopatruje się w nich 

ingerencji Ducha św., a nie widzi 

się wcale albo w małym stopniu 
tych ludzkich spraw, doczesnych 
przyczyń i skutków, które wypły

wają z konkretnej rzeczywistości 

współczesnego świata.

Wiemy dobrze, że Kościołowi 

rzymskokatolickiemu można wie

le odmówić i wiele zarzucić, ale 

nie można mu odmówić świetnej 

dyplomacji i wypracowanych i 

sprawdzonych metod politycz

nych, na których wzoruje się wie
le politycznych systemów w  świe

cie. Kościół rzymskokatolicki nie 

ma wielu męczenników za wiarę 

ani wielkich wyznawców, ale na 

pewno ma wybitnych polityków i 

dyplomatów, m imo że są ubrani 
w powłóczyste szaty.

Przy rozważaniu watykańskie

go ekumenizmu nie można nie 
postawić pytania, czy „orędzie" 

Jana X X I I I  0 soborze i ulgowa 

laryfa dla dotychczasowych „he

retyków" i „sckciarzy" skaza

nych na zatracenie wieczne wy

pływa z „czasu nawiedzenia" i ze 
szczerych chęci realizowania ar- 

cykapłańskiej modlitwy Chrystu
sa „aby wszyscy byli jedno”, czy

też z realnej oceny sytuacji Ko

ścioła rzymskokatolickiego we 
współczesnym świecie.

Dlatego dla myślących chrze

ścijan nie jest bez znaczenia, czy 
papież i kuria rzymska pragną 
budować Kościół Chrystusa na 
ziemi i realizować Jego królestwo 

miłości, pokoju i sprawiedliwości, 
czy też dążą do umocnienia za
chwianej pozycji i rozszerzenia 
rządu dusz.

Nie kryjmy, sytuacja Kościoła 

rzymskiego w świecie m imo po
zornej dynam iki i pewnych osiąg

nięć misyjnych nie należy do naj
szczęśliwszych.

Rozwój nauki, a w  szczególnoś

ci wiedzy technicznej, oo jest zna
mienne dla naszej epoki przyczy
nił się znacznie do krytycznej 
oceny wulgarnej interpretacji 
Pisma św. i niektórych skostnia
łych i prymitywnych form kato

licyzmu rzymskiego z cudownoś
ciami na pograniczu zabobonu i 
masjii

Tysiące ludzi odsunęło się od 

tak. pojmowanego katolicyzmu, 
który odziedziczyli po rodzicach, 

a wielu w swojej wierze ochłodło.

Rozwój kom unizm u w  świecie, 

jako jedynego dynamicznego sys

temu społeczno-politycznego w 
naszym wieku, nie może nie bu

dzić niepokoju władców W atyka
nu.

W kraiach, które po drugiej 

wojnie światowej rozstały się z 

ustrojem kapitalistycznym i w 
tych. które później znalazły się w 

zasięgu wpływów socjalizmu, spo

łeczno-ekonomiczna sytuacja K o
ścioła rzymskiego uległa zasadni

czej zmianie.
Jeżeli się zważy, że Kościół 

rzymskokatolicki od wieków w 

sferze swego działania doczesne

go jest ściśle związany z in n , 

formacją społeczno-gospodarczą, 
którą autorytetem wiary uzasad

n iał przypisując jej naturalne i 

boskie pochodzenie, to zrozumiałą 

stanie się rzeczą, że nowy ustrój 

socjalistyczny spycha go z placu, 

na którym kształtuje się formy 

życia gospodarczego, do zamknię
tej świątyni, obrzędów religij

nych i czynności sakralnych.
Zrozum iałą jest rzeczą, że poz

bawienie Kościoła bogatych laty- 
fundiów, majątków , kopalń i akcji 

w Watykanie entuzjazmu nie bu

dzi. Ubósto wprawdzie nie hań

bi, ale i zaszczytu nie przynosi, 
choć Kościół rzymskokatolicki od 

ubóstwa jest jeszcze bardzo da

leki. Jeżeli więc jeszcze uwzględ
ni, że nowy ustrój wraz z okre

śloną formacją gospodarczą nie
sie równolegle inny świątopogląd. 

to każdy kraj znajdujący się w 
zasięgu socjalizmu jest w oczach 
Watykanu co najmniej pozycją 

zachwianą.

Wyzwolenie się z kolonializmu 
szeregu krajów  w Afryce i 

Azji. gdzie Kościół rzymskokato

licki w ścisłym sojuszu z koloni
zatorami pędził spokojny i paso

żytniczy żywot, zmusza obecnie 

Watykan do rewizji dotychcza

sowych metod i postaw. Kilku- 

milionowy Kościół rzymskokato

licki w  Chinach, który wraz ze 

zm ianą ustroju stał się Kościołem 

chińskokatolickim i wyzwolił się 

spod supremacji Watykanu stwa

rza dla kurii rzymskiej niebez

pieczny pr-ecedens i nie może nie 

budzić niepokoju.

Przeżywanie się pewnych sys

temów politycznych, którym Ko
ściół rzymkokatolicki błogosławił 

i udzielał stałego poparcia, jak 
reżim Franca w Hiszpanii. Sala-

Zcra w Portugalii, nie może u lu 

dzi myślących nie wywołać re
fleksji.

Przez cały świat płynie w róż

nej postaci i formie fala materia

lizmu, a wraz z n ią  laicyzacja ży

cia. Daje się to zauważyć w  kra

jach zachodnich, a także w znacz

nym stopniu we Włoszech. Z ja 

wisko takie zmusza właściwych 

ludzi do właściwych wniosków.

Fakt rozwoju ekumenii genew

skiej. która swym zasięgiem obej

muje niemal połowę chrześcijań

stwa. łącząc w  sobie mistycyzm 

Kościoła wschodniego i intelektu- 

alizm  protestancki, m imo pozor

nej życzliwości nie może nie bu

dzić refleksji w Watykanie, któ

ry w  Światowej Radzie Kościo

łów widzi poważnego konkurenta.

Czy już wyżej przytoczone bar

dzo ogólnie zjawiska i fakty nie 

zmuszają tzw. m iarodajne czyn
niki watykańskie do radykalnej 

rewizji swego stosunku i postaw, 

do konfrontacji z otaczającą rze
czywistością?

Szukanie nowych metod i środ

ków misji wewnętrznej i zew

nętrznej, przestawienie całego 

aparatu kościelnego i unowocześ

nienie form działania i oddziały

wania w związku z nową sytua

cją społeczno-polityczną w wielu 

krajach i rozwojem demokracji 

w świecie jest dla Kościoła rzym

skiego narzucającą się koniecz

ności a .

Jest rzeczą bardzo prawdopo

dobną, że rozpoczętj sobór wa

tykański przyniesie wiele reforrr 

Kościoła przemyślanych i zapla

nowanych w odpowiednich depar

tamentach, że bardziej go uno
wocześni i uswpółoześn i i przy

stosuje do działania w zmienia
jących się formach życia społecz

nego, że uczyni go bliższym 

współczesnego człowieka i kate
goriom jego myślenia.

Jedno jest spraw-ą pewna że 

Kościół rzymski na tym soborze 

nie zrezygnuje jeszcze ze swej 

jedynozbawczości, z pozycji siły w 

stosunku do słabszych i z tej ab

surdalnej rzekomej prawdy w ia

ry. nieomylności papieskiej. A 

dogmat ten jest symbolem naj

większej pychy ludzkiej i jako 

źródło nowrych dogmatów jest 

przepaścią do nieprzebycia na 

drodze do zjednoczenia chrześci

jaństwa.
Nie widzę dlatego dostatecz

nych powodów do zachwytu nad 
ekumenizmem Jana X X I I I ,  ani 

do uznawania go za męża opa

trznościowego. który z natchnie

nia Ducha św. pragnie realizować 

boskie plany na ziemi.

W ydaje mi się. że ekumenizm 
Jana X X I I I  i jego oficjalne wy

powiedzi w  sprawie zjednoczenia 

Kościoła powszechnego wypły

w ają z realnej oceny sytuacji Ko

ścioła rzymskokatolickiego i ze 

znajomości stosunków społecz
nych, ekonomicznych i politycz

nych we współczesnym świecie.

Kto obserwował wypowiedzi 

papieża i wysokich dygnitarzy 

kościelnych na temat zjednocze

nia chrześcijaństwa nie mógł nie 

zauważyć, że samokrytyczne oce

ny niektórych aktów i postaw 

Kościoła rzymskiego w hislom , 

które przyczyniły się do rozdzia

łu chrześcijaństwa, nie dotyczyły 

spraw istotnych i zasadniczych, 

które są nadal przeszkodą na dro

dze do jedności, lecz były to spra

wy akcydentalne, marginesowe, 

które już dziś nikogo nie bolą 

ani nie gorszą.

Zrozum iałą jest rzeczą, że ta
ka motywacja ekumenizmu pa

pieża obniża jego rangę, bo ze 

sler nadprzyrodzonych sprowadza 

go w  sferę ziemską.

Niemniej sprawę tę ukazuje w 

realnych kształtach i umożliw ia 

nam, odłączonym braciom, zajecie 

właściwego stosunku do papie

skiego ekumenizmu bez egzalta

cji i mistycznych wzruszeń.

Wybór papieża przez konklawe 

odbywa się — wredług nauki Ko

ścioła — przy asystencji i pod na-' 

tchnieniem Ducha św. Jest to zja

wisko o tyle charakterystyczne, 

że Duch św. W' tej interpretacji 

wciąż powołuje Włochów na „na

miestników Chrystusowych'1.

Oczywiście podobnie można 

tłumaczyć, że Duch św. natchnął 

papieża do akcji ekumenicznej 

do zjednoczenia rozdartego chrześ

cijaństwa, aby nastała „jedna 

owczarnia i jeden pasterz".

Jak  długo teolodzy chrześcijań

scy nie stworzą ekumenicznej
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CO N A  TO B I S K U P I  R Z Y M S C Y ?
(KO RESPO N D EN CJA  „R O D ZIN Y" Z  RZYMU)

ŚWIĘTA NOC
-Wśród gwiazd cekinów kryje się 

Radosna tajemnica.

To w lichej szopie Syna poczęta 

Matka — Dziewica.

Wieczór grudniowy, cicho wkoło,

Szron srebrny dywan rozściela.

0  jakże to miejsce ubogie 

Niegodne jest Zbawiciela.

Czemuż tak biednie Jezus leży?

Choć przecież w Jego mocy jest

wszystko —

Gwiazdy zgasić,

Wpleść ięczo w szafir nocy.

1 zamiast nędznej szopy 

Wznieść zamek wspaniały, piękny,

Nie wiązkę słomy pod głową mieć.

Al(> kobierzec miękki.

Taka jest wola Ojca Boga.

On zsyła Syna światłości,

By przez ubóstwo, przez Krzyż Swój 

Święty

Otworzył Wrota Wieczności.

E. Mączyńska

Nie po raz pierwszy różne rzymskokatolic
kie instytucje organizują wystawy, obrazujące 
sytuację „Kościoła milczącego1-. Celem tych 
kłam liwych ekspozycji jest udowodnienie, że 
zwłaszcza w  krajach obozu socjalistycznego 
Kościół rzymskokatolicki jest prześladowany. 
Rządy krajów  socjalistycznych „prześladują" 
rzymskich biskupów i dlatego właśnie bez 
przeszkód mogą oni wojażować między swy
mi diecezjami i Rzymem. „Prześladowany” 
episkopat polski w okresie ostatnich dwóch 
lat bez żadnych przeszkód jeździł do W aty
kanu.

Ostatnio też w Rzymie otwarta została po
nownie oszczercza wystawa pod nazwą „Ko
ściół m ilczenia1'. Wystawa ta to klasyczny do
wód pogwałcenia zasad, wyrażonych przez 
zmarłego papieża Jana X X I I I  w  encyklice 
„Pacem in terris“, a także zasad formułowa
nych przez Paw ła VI.

Celem tej wystawy jest nic innego jak tyl
ko rozpowszechnianie wulgarnych kłamstw o 
rzeczywistości w  krajach socjalistycznych. 
Szczytem krótkotrwałego oszustwa są zdjęcia 
ilustrujące rzekome gwałty, dokonywane wo
bec rzymskich katolików na terenie Jugo
sławii. „Prawdomówni" organizatorzy wysta
wy sprezentowali w  gablotach zdjęcia, 
obrazujące gwałty, jakich dopuszczali się 
wobec rzymskokatolickiej ludności Jugo
sławii w latach 1941 i 1942 pretorianie reżi
mu Ustaszl. który jak wiadomo był integral
nie związany z bieżącymi interesami faszyz
mu włoskiego i hitleryzmu. Przecież herszt 
Ustaszi. dr Ante Pavelic był notorycznie zna
nym płatnym agentem hitlerowskim i korzys
tał z pełnego poparcia gestapo. Jako „poglaw- 
n ik“ naczelnik państwa, w latach okupacji 
był zawsze posłusznym wykonawcą woli 
Rzymu i hitlerowskiego Berlina. Nie wolno 
zapominać, że właśnie w latach wojny stano
wisko Watykanu było szczególnie tolerancyjne 
wobec zbrodni, popełnianych codziennie przez 
hitlerowców. Papież Pius X I I  nie ukrywa? 
swoich proniemieckich sympatii, co praktycz
nie obezwładniało politykę watykańską i czy
niło z Watykanu naturalnego sojusznika obo
zu hitlerowskich ludobójców.

Fotograficzne dokumenty zbrodniczej działalnoś
ci ustaszowców propaganda watykańska prezen
tuje jako dowody, świadczące o rzekomej nie
doli Kościoła w Jugosławii. Ale kłamstwo ma 
krótkie nogi. Oszuści w watykańskich sutannach 
zostali zdemaskowani jako fałszerze. Warto zaz
naczyć. że przedstawić.elp rzymskokatolickiej 
hierarchii kościelnej, przebywający w Rzymie na

Soborze — nabrali wody w usta. I na zasadzie 
mnożenia nie zajęli żadnego stanowiska. Pow
staje pytanie dlaczego to główną cecha rzymsko
katolickiego Kościoła w Jugosławii ma być m il
czenie? Przecież niedawno, bo podczas wizyty 
prezydenta Tito w Ameryce Łacińskiej czołowi 
przedstawiciele Kościoła złożyli oświadczenie o 
istotnie d o b r y c h  stosunków miedzy Kościołem 
i państwem.

Generalnie biorąc polityczna postawa przedsta
wicieli hierarchii rzymskokatolickiej z krajów 
socjalistycznych w toku obrad Soboru jesl zas
kakująco dwuznaczna. Co innego np. polscy bis
kupi m ają usta pełne pozornego uznania dla sto
sunków między Kościołem i państwem, a w kulu- 
aiach Soboru Watykański* go licytują sie w słu
żalczej gorliwości w stosunku do najbardziej kon
serwatywnych członków Soboru. zwalczających 
wszelkie próby odnowy Kościoła rzymskokatolic
kiego.

Jednocześnie nasi biskupi, za pośrednictwem 
biskupa łódzkiego ks. Michała Klepacza postulu
ją Soborowi przyjęcie zasady, aby w krajach obo
zu socjalistycznego powstała instytucja przewod
niczącego konferencji episkopatu, wybieranego w 
głosowaniu tajnym . Tego rodzaju przewodn.czący 
pełniłby jednocześnie funkcje 3 nuncjusza i dele
gata apostolskiego w krajach socjalistycznych.

Z wypowiedzi biskupa M. Klepacza niedwu
znacznie wynika, że reprezentuje on pogląd o 
potrzebie uregulowania stosunków między 
Kościołem i państwem. Jeżeli tak jest, a  wie
rzymy w szczerość wypowiedzi biskupa łódz
kiego, to pytamy, jakie stanowisko zajęli pol
scy biskupi, przebywający w Rzymie w  licz
bie ponad 30, aby powstrzymać konserwatyw
nych watykańskich prowokatorów od zakłóca
nia harmonijnego współżycia Kościoła rzym
skokatolickiego w krajach obozu socjalistycz
nego. Argument, że Jugosławia — to nie Poi- 
ska, nie wstrzymuje krytyki w świetle am
bicji Kościoła, który podkreśla swój pow
szechny charakter.

Kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem. 
Wstrzymywanie się z określeniem swego sto
sunku do fałszu jest jednoznaczne z solidar
nością wobec fałszerza.

I przy okazji jeszcze jedno zapytanie. Co 
uczynili polscy biskupi w Rzymie w  związku 
z antypolskimi demonstracjami, którym prze
wodził b. gdański biskup-ordynariusz polako
żerca Carl Maria Spleet? Czy milcząco protes
towali i czy dali wyraz swemu stanowisku, że 
nie przystoi biskupowi rzymskokatolickiemu 
maszerować w pierwszym szeregu z wczoraj
szymi ludobójcami hitlerowskimi, dzisiejszy
mi odwetowcami, rewizjonistami i podżega
czami wojennymi, którzy usiłują wyciągnąć 
swe drapieżne i chciwe łapy po nasze Ziemie 
Zachodnie.

A. D INO

teologii i oprócz znamion Kościo

ła nie ustalą wspólnych zasad 

wiary i koniecznych charyzma

tów do pełnego życia Kościoła, 

jak długo zwierzchnicy Kościo

łów z_papieżem włącznie nie zre

zygnują z pozycji pychy w  sto

sunku do słabszych i w postawie 

pokornych sług Pana nie spotka

ją się u stóp krzyża swego Zba

wiciela. tak długo ekumenia po

zostanie tęsknotą m ilionów wier

nych. nadzieją i ideałem w  sfe

rze nadprzyrodzonej.

Nie łudźmy się jeszcze dla Ko

ścioła rzymskiego nie nadszedł 

„czas nawiedzenia1'. Na tym eta

pie historii nie dojrzał on jeszcze 
do ekumenii, nie zrezygnował z 

pozycji pychy ani z marzeń o 

jednej owczarni i jednym waty
kańskim pasterzu.

Musi przyjść jeszcze wiele burz 

i wiele apokaliptycznych wstrzą

sów, zanim teolodzy rzymskoka
toliccy ogłoszą, że miłość Boga i 

bliźniego jest największym dog
matem, że Bóg jest naszym O j

cem, a ludzie są braćmi.

My polscy katolicy odnosimy się 
serdecznie i życzliwie do każde

go człowieka i szanujemy każde 
szczere przekonanie, tolerancja 

jest cechą naszego Kościoła.

Każdy objaw  życzliwości ludz

kiej w itamy zawsze z radością. 
Wiemy, że wśród duchownych 

Kościoła rzymskokatolickiego jest 
wielu szczerych ekumenistów i 

wielu szlachetnych ludzi. Ale nie 

możemy zapomnieć ani na chw i

lę. że sam Kościół jako instytu
cja w zajadach swoich, w swojej 

istocie jako „jedynozbawczy" jest 

antyekumeniczny. nietolerancyj- 

ny, a fanatyzm jest jego nieod

łączną cechą.

Nie możemy zapomnieć, że na 

przestrzeni całej historii Kościół

rzymskokatolicki chętnie korzy

stał z przemocy i dziś tam, gdzie 

może, korzysta z siły i z ramie
nia świeckiego, niezależnie od te

go jak im i emblematami tron czy 

parlament jest przyozdobiony.

My, polscy katolicy coś na ten 

temat także moglibyśmy powie

dzieć.

Wydaje się więc nam. że ta pla- 

toniczna miłość papieża do „od

łączonych braci“ jest potrzebą 

chwili, aby nie prowadzić wal
ki na wszystkich frontach, aby 

szukać sprzymierzeńców u' wal

ce, ale nie w zwycięstwie. Tę pla- 

toniczną miłość bliźniego głosi 

zresztą Kościół rzymski od wielu 

stuleci przy jednoczesnym łam a

niu charakterów, gwałceniu su

mień, rozpalaniu stosów i błogo

sławieniu zwycięstwom.

Ekumenia w rozumieniu W a

tykanu to powrót zbłąkanych 
braci na tzw. łono rzymskiego

Kościoła, który w im ię miłości 
bliźniego gotów im  jest zaoszczę
dzić przykrych upokorzeń, lecz 

przyjąć życzliwie.

Cóż na to m ają powiedzieć ci, 

którzy wychowani w  duchu 

ewangelicznej prawdy są głębo

ko przekonani jak ich ojcowie, że 
Kościół rzymski odszedł od nau

ki apostolskiej, że zabił ducha 

Chrystusowego, że zwierzchnik 

lego Kościoła przywłaszczył so

bie boskie atrybuty nieomylnym 

się czyniąc, co w  świetle Nowe
go Testamentu iest bluźnier- 

stwem. Ci muszą zaczekać, aż 

Kościół rzymski wróci do pier

wotnego chrystianizmu, aby w 

Chrystusowym Wieczerniku mi 

łości i pojednania spotkać się z 
wszystkimi wyznawcami Chry

stusa. którzy przez Chrzest i K o

munię św. są duchowo wszczepie
ni w  żywy organizm Kościoła 

Po wszec h n ego.



WESOŁYCH ŚWIAT 
BO ŻEG O  

NARODZENIA
Co roku powtarza się miste

rium Narodzenia Syna Bożego, 

którego przed blisko dwoma 

tysiqcami lat Bóg zesłał na 

ziemię, aby wlał ctuchę w 

zwatpiałe serca ludzi, by im 

przywrócił wiarę w lepsza  

przyszłość.

Żyjem y w trudnych czasach. 
Ustawicznie boimy się strasz

liwej wojny, bo jeszcze nie 

zabliźniły się rany z okesu, 

kiedy większa część świata 

była wielkim zbrojnym obo

zem i pobojowiskiem.

My, polskokatolicy, święta 

Bożeao Narodzenia obchodzi

my ze szczególnym  sentymen- 

teir zaDatrzeni w zwyczaje, 

tradycje —  łamanie się opłat

kiem podczas wieczerzy wi

gilijnej, w śpiewanie kolęd, 
jasełka...

I w tym roku zebrawszy się 

przy wigilijnym stole będzie

my sobie wzajemnie życzyć  

w szystkiego najlepszego, aby 

ziściły się nasze najskrytsze 

pargnienia.

W E S O ŁY C H  ŚW IĄT B O Ż E 

G O  N A R O D ZEN IA  I S Z C Z Ę 

Ś LIW E G O  N O W E G O  ROKU, 
KS. BISKUPO W I P R Y M A SO 

W I, BISKUPOM , D U CH O 

W IEŃSTW U, W Y ZN A W C O M

I SYM PA TYKO M  K O Ś C IO Ł A  

P O LSK O  K A T O LIC K IE G O  W 

KRAJU I ZA  G R A N IC Ą , R O 

DZINIE C Z Y T E LN IC Z E J R O Z 

SIAN EJ PO C A ŁY M  ŚW IECIE  

Ż Y C Z Y

REDAKCJA KN „RODZINA"



■
 a temat młodzieży mówi się i pi

sze bardzo wiele. Jedni dobrze, 
inni źle. Jedni widza tę młodzież 
w  kolorach bardzo ciemnych, in 
ni zas optymistycznie są do nie.i 
ustosunkowani. Nie brak też 

głosów, klóre najczęściej słyszy się w  pocią
gach lub przy pierwszej lepszej okazji w 
zetknięciu z młodym człowiekiem „a za moich 
czasów to -było inaczej". Wznosi się okrzyki 
na alarm i bije w dzwony na trwogę, że jest 
źle, że młodzież zawiodła, że niczego po niej 
dobrego spodziewać się nie możemy. W n i
niejszym artykule poruszamy problemy, któ
re dotyczą młodzieży wierzącej.

Szczególną rozpacz dostrzega się w  wy
chowawcach i przedstawicielach różnych u
grupowań religijnych. S tają bezradni i zała
m u ją  ręce, że młodzież wierząca od nich od
chodzi, że sami również bardzo często nie 
znajdu ją wspólnego ięzyka z młodzieżą, ani 
też nie m ają może chwilowo sposobów by 
wejść w życie młodzieży.

Te problemy były zawsze. Raz może tylko 
z mniejszym to znów kiedy indziej z w ięk
szym nastawieniem. Zawsze jednak pedagog, 
wychowawca duchowny musiał się zastana
wiać nad możliwościami właściwego po
dejścia do młodzieży, by um iejętnie przed
staw iając jej realny cel prowadzić konse
kwentnie do niego.

Wychowanie młodego wierzącego człowieka 
jest sprawą zawsze trudną, a wychowanie re
lig ijne tym bardziej. Zm iany fizjologiczne ja 
kie zachodzą w ustroju młodego człowieka 
odbija ją się bardzo wyraźnie na jego całym 
życiu, a u ięc życiu religijnym także. Następu
je przewartościowanie pojęć, kryzys autory
tetu z dogmatyzmem religijnym  włącznie. 
Pragnienie wolności buntuje się przeciw każ
demu choćby najdelikatniejszemu przymuso
wi. Umysł wyczulony i aktywnie pracujący 
szuka z pasją odpowiedzi rra dręczące pyta
nia, a skoro ich natychmiast nie znajduje, 
prawdę kiedyś uznawaną odrzuca jako k łam 
stwo. Prawda musi mieć pokrycie w argu
mentach nie tylko słownych, ale i w czynach.

Ojciec i matka stawiani na piedestale 
świętości i czystości życia są z niego 
brutalnie strąceni. A często nawet patrzy 
się na nich z pewną pogardą, a nawet i o
brzydzeniem w  odniesieniu do pożycia m ał
żeńskiego. W ybujały krytycyzm wszędzie 
szuka i węszy. Świat przestaje wydawać się 
tak piękny jak  kiedyś w dzieciństwie, a ostra 
wrażliwość na zło i brutalność życia, stawia 
pytanie o sens życia. W braku odpowiedzi 
widzi tylko bezsens bytowania, a skoro tak to 
lepiej życie skrócić, a jeżeli są jakieś jeszcze 
hamulce krępujące to iść przez życie z falą. 
czerpać z niego wszystko co tylko można, bo 
raz tylko jest się młodym. Jeżeli w tym  kry
tycznym okresie znajduje się ktoś komu moż
na zaufać, kto jest ideałem człowieczeństwa.

to życie młodego człowieka pod każdym 
względem jest wygrane. Młodzież tę walkę 
może również wygrać sama. ale po dużych i 
bolesnych stratach.

My duchowni załamujemy ręce, że w ierzą
ca młodzież od nas odchodzi, że nie mamy na 
nią wpływu. Widocznie to co jej dajemy jest 
podawane w takiej formie, że pokarm ten jest 
mało strawny, lub też sama treść nie budzi 
zaufania, czy też jest mało atrakcyjna. M ło
dzież wierząca pragnie dawniej otrzymywane 
prawdy religijne zdobyć własnym trudem i 
dopiero wówczas uzna je jako obowiązujące. 
Młody człowiek chce się usamodzielnić pod 
każdym względem, a pod religijnym  w szcze
gólności. Zdarza się bardzo często, że w tym 
szukaniu błądzi, napotyka na mnóstwo róż
nych trudności i zrażony niepowodzeniem 
przestaje być religijny. Parafrazując słowa 
Tertuliana ,.dusza ludzka z natury jest chrze
ścijańską" — dusza ludzka z natury jest re li
gijną, można na podstawie obserwacji m ło
dzieży powiedzieć, że i ona także chce być re
lig ijną, choć może inaczej i w innych wym ia
rach. Przede wszystkim to ma być przeżywa
nie Boga i ścisły z Nim  kontakt na sposób 
wewnętrzny. Na zewnątrz chce się pokazać 
mniej relig ijną niż jest w rzeczywistości.

Wszelkie przesadne formy kultu religijne
go rażą ją, a jeśli w idzi dysharmonię między 
życiem a w iarą odsuwa się. obserwuje, wy
czekuje, bada, by albo odejść lub też pozostać 
7. własnym stylem życia religijnego.

Czy młodzież wierzącą odchodzi od r^Iigii dla 
tego. że w idzi różnice m iędzy w iarą i wiedza,
czy dlatego, że żyje w niesprzyjającej atmosferze 
środowiska, czy może współeżesne urządzenia ku l
turalne są tak atrakcyjne, że nie pozostawiają 
miejsca na przeżycia innego gatunku?

Wiedza posługuje się innym i środkami pozna
wanymi niż wiara, ale miedzy jedną a drugą nie 
powinien zachodzić konflikt. Do takiego jednak 
konflik tu  dojdzie jeśli wykładowcy wiary będą
uczyć niezgodnie ze zdobyczami wiedzy. Dziecko 
zapamięta to co mówił kiedyś katecheta i nie
zmiernie się zdziw i, gdy w późniejszych latach 
dowie się czegoś innego i przeciwnego do nauki 
w kościele. Młodzież nie będzie m iała za złe swe
mu księdzu, że nie zna wszystkich praw ideł fizyki 
i chemii, że nie zetknął się z wyższą matematyką,
ale poczuje do niego żal i zrazi się skoro się
przekona, że ją  skłamał. W wychowaniu w ogóle 
a przede wszystkim rŁ.ig ijnym  nie zachodzi po
trzeba posługiwania się kłamstwem. Młodzież
chce, aby kapłan, który uczy, głosi kazania, sza
fuje sakramentam i św. sam ży ł zgodnie z tym 
co głosi. Jeśli jest inaczej załamuje się i odcho
dzi. Rozmaw iając z młodzieżą pochodzącą z róż
nych środowisk i pracując z nią w szkołach 
przekonałem się, że chce ona widzieć księdza 
jako normalnego człowieka, który umie być dla 
niej żywym przykładem, przyjacielem, bratem,
czasem opiekunem, ale nie monitorem, nauczy
cielem i apodyktycznym wodzem. Czemu oddzie 
la się od nas swoim ubiorem? Sutanna nakazuje 
nam jakiś specjalny szacunek, w jak iś sposób

tworzy barierę między nam i a duchownym i — 
stwierdza młodzież.

Z ambony słyszymy często zakazy, nakazy, 
straszenia my chcemy pozytywnej nauki wy
powiedzianej prostym zrozumiałym językiem . 
Podczas kazania chcemy mieć nie tylko przeżycia 
emocjonalne ale także odpowiedzi na różne drę
czące nas pytania. Młodzież wierząca chce swoja 
wiarę mieć ood budowa na rzetelna wiedzą. Od Ko
ścioła więc i jego przedstawicieli zależy, aby nie 
dochodziło do rozbieżności między jedną, a drugą 
dziedzina życia.

Środowisko, Vv którym  młodzież żyje nie zaw
sze um ie sprzyjać atmosferze re lig ijne j, ale rów
nież nie znaczy to, by młody człowiek nie mógł 
się oprzeć jego wpływom. A przecież wpływ na 
środowisko ma także Kościół i gdyby ten wpływ  
był zawsze wywierany w sposób pozytywny za
pewne młody człowMek raczej pogłębiłby swoją 
wiarę a nie osłabił. Okazuje się. że młodzi lu
dzie wychowani w środowisku w iejskim , które 
jak  w iemy nosi cechy środowiska bardzo re lig ij
nego, gdy znajdą się w mieście w innym  oto
czeniu stają się mniej religijni, niż ich współ
towarzysze pracy czy uczelni. Dzieje się to dla
tego, że religijność młodzieży wiejskiej jest ra
czej powierzchowna, oparta na tradycji i auto
rytecie proboszcza, a nie na głębszych motywach. 
Odpowiednie oddziaływanie w tym czy w innym  
środowisku uchroniłoby wielu m łodych ludzi od 
załamań i różnych pow ikłań nawet psychicznych.

Niewątpliw ie, że współczesne urządzenia 
kulturalne są bardzo atrakcyjne i silnie anga
żu ją  młodzież. Kino. radio, teatr, prasa, 
sport, technika, telewizja, stwarzają dla mło
dzieży różnorakie w arunk i właściwego w y
życia się. Czyżby te wszystkie i inne czyn
niki m ia ły destruktywny wpływ  na młodzież 
i odsuwały ją od spraw religii? Chyba nie. 
Gdyby bowiem tak m iało być to wobec tego 
aby zachować młodzież dla kościoła, należa
łoby jej stworzyć zgoła inne w arunk i n iż te, 
w których obecnie żyje. Kościół nie może się 
bać nowych zdobyczy na polu nauki, techni
ki i kultury. Kościół w inien sobie te wszyst
kie osiągnięcia przyswajać, nie stać na ubo
czu życia i biernie obserwować zachodzące 
zm iany polityczne, ekonomiczne, czy świato
poglądowe.

To wołanie SOS — młodzież wierząca jest w 
niebezpieczeństwie, należałoby wydaje mi się 
skierować do Kościoła. Wychowawcy, kate
checi. duszpasterze przez swoje tradycyjne da
leko odbiegające od współczesności metody 
postępowania odsuwacie od siebie, a przede 
wszystkim od Chrystusa młode życie. To my 
duchowni przywódcy, my głosiciele Dobrej 
Nowiny spójrzmy sobie szczerze w  oczy i po
wiedzmy nasza w ina, że tak pięknej i w  każ
dym czasie i na każdym  kontynencie aktual
nej nauki Chrystusa, zawsze atrakcyjnej i 
zawsze prawdziwej nie potrafimy podać w 
sposób właściwy.

Młodzież nie jest zla. m(odzież szuka Praw
dy, W wielkiej mierze od nas zależy, czy 
ją zdobędzie. Ks. mgr ZY G M I NT MĘDREK

P R Z E G L Ą D  W Y D A R Z E Ń
Komisja Polityczna Zgroma

dzenia Ogólnego ONZ przyjęła 
przez a k l a m a c j ę  zrewidowa
ną rezolucję 46 krajów neutral
nych w sprawie rozbrojenia.

Rezolucja podkreśla, iż pow
szechne i całkowite rozbrojenie, 
pod skuteczną kontrolą między
narodową. pozostaje najbardziej 
niezawodną gwarancją pokoju 
międzynarodowego i bezpieczeń
stwa narodów. Notuje ona z a
probatą osiągnięte ostatnio poro
zumienia. w szczególności na
w iązanie bezpośredniej łączności 
kablowej Moskwa — Waszyng
ton oraz zakaz umieszczania na 
orbitach okołoziemskich sateli
tów z bronią masowej zagłady. 
Zwraca też uwagę, iż rozbroje
nie pozostaje nadal zagadnie
niem szczególnej wagi i pilności 
oraz wzywa uczestników konfe
rencji rozbrojeniowej 18 krajów 
w Genewie do kontynuowania 
rokowań ..z energią i /decydo

waniem w duchu dobrej woli i 
wzajemnych ustępstw".

Rezolucję tę przyjęli z zadowo
leniem również i ci w-szyscv. 
którym drogi jest pokój świato
wy. Podobnie z dużym zadowo
leniem przyjęta została rezolucja 
przedłożona przez 38 krajów, 
Afryki i Azji, przewidująca za
kaz dostarczania ropy naftowej 
i produktów naftowych oraz bro
ni Republice Południowo-Afry- 
kańskiej.

Jak  wiadomo Afryka Połud
niowo-Zachodnia stanowiła tery
torium mandatowe Ligi Naro
dów. które zostało zaanektowane 
przez Republikę Południowo
Afrykańską. Dlatego Komisja 
Powiernicza Zgromadzenia Ogól
nego NZ „uroczyście potwierdza 
nieodwołalne prawo narodu 
Afryki Południowo-Zachodniej 
do samookreślenia i niepodleg
łości". Rzecz charakterystyczna, 
że wysiłki przedstawicieli USA 
w ONZ. zmierzające do niedo
puszczenia do uchwalenia zaka

zu dostarczania ropy do Republi
ki Płd. Afrykańskiej spaliły na 
panewce.

Wydaje się. że polityka zagra
niczna USA znajduje się w fa 
zie’ niepowodzenia. Klęska Die- 
ma w W ietnamie południowym 
to nie tylko porażka osobista za
mordowanego dyktatora i jego 
rodzinki, ale równolegle — do
tkliwa. moralna porażka amery
kańskich polityków. poutvzym;i 
jących wojnę Jomową w tym 
kraju.

W Ameryce Południowej, 
gd/ie m. in. kapitaliści amery
kańscy dość bezceremonialnie 
prowadzą eksploatacyjną gospo
darkę pękło ogniwo. Argentyna 
odebrała koncesje naftowe za
granicznym koncernom. Ten cios 
w prywatny kapitał wywołał 
gniew ze strony amerykańskich 
nafciarzy. Decyzja rządu argen
tyńskiego dotyczy 6 amerykań
skich firm  naftowych: 2 argen
tyńskich, włoskiej oraz brytyj- 
sko-holenderskiej. Przeciw tej

decyzji wystąpi cała kap ita li
styczna międzynarodówka naf
ciarzy. bo nafta, jak  wiadomo 
rządzi światem. Należy oczeki
wać. że w tym kraju, pozostają
cym na żołdzie amerykańskim 
generałowie i niektórzy sprzedaj- 
ni politycy będą usiłowali drogą 
zamachu stanu unicestwić dzieło 
uniezależniania się Argentyny od 
panowania i przemocy obcego 
kapitału.

Um ilkły strzały w Algierii. Na 
skutek decyzji zapadłej w Ba- 
mako (stolicy rep. Mali) w Addis- 
Abebie (stolica Etiopii) rozpoczę
ła się konferencja m inistrów 
spraw zagranicznych krajów or
ganizacji jedności afrykańskiej w 
sprawie rozwiązania konfliktu 
algiersko - marokańskiego. Nale
ży przypuszczać, iż w wyniku o
brad, którym patronuje cesarz 
Etiopii — Haile Selassie — do j
dzie do ostatecznego uregulowa
nia spornych problemów, które 
spowodowane były agresją wojsk 
marokańskich na Algierię (O.)



BOŻE NARODZENIE
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Gdy w  grudniowy wieczór zapadnie zmroK 
a niebo roziskrzy się tysiącami gwiazd, gdy 
za.palą się świeczki lub lam pki na choince, 
oświetlając twarze zebranych wokół niej lu 
dzi, jakże słodko i uroczo brzmią słowa teł 
najpiękniejszej kołysanki:

Lulajże Jezuniu, moja perełko 
lu la j ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, 
a Ty Co Matulu u- płaczu utulaj.

Ile  w lej ślicznej kolędzie macierzyńskiego 
uczucia, ile delikatności serca. Jak wyraźnie 
przypomina ta cichutka, rzewna kołysanka 
obrazy najwcześniejszego dzieciństwa, wspo
mnienia chłopaków z stopką albo przedsta
wień z pastuszkami i Trzema K rólam i przed 
ubogą stajenkę betlejemską. M aryja i św Jó 
zef pochyleni z czcią i miłością nad żłobkiem, 
a w nim. w złotej aureoli, na sianie, główka 
Boskiej Dzieciny.

Przypomina się zaraz inna, nie mniej pięk
na kołysanka:

Jezus malusieńki.
Leży nagusienki.
Płac ze z zimna, ,<ie dala Mu 
Matusia sukienki.

Na naszych twarzach pojawia się smutek i 
żal, że Pan nad Pany musi tak bardzo cier
pieć pośród srogiej zimy.

Dziecina się kwili,
Matusieńka liii.
W nóżki zimno, żłobek twardy.
Stajenka się chyli.

Chyba nie ma na całym globie ziemskim 
piękniejszych kolęd jak nasze polskie. Bo też 
nigdzie cześć Św iąt Bożego Narodzenia nic 
jest tak w ielka jak u nas, i nigdzie nie w ło
żono w ten kult lak wiele miłości i serdecz
ności.

Ach, ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie:
Droższy widok niż ma niebo 
w maleńkiej Osobie

Cały wszechświat nie ma w sobie 1yle siły 
i mocy, piękna i chwały, co ten jeden Cud 
wcielenia Syna Bożego. Ten nastrój nadludz
kiej piękności daje się odczuć w  tej oto ko
lędzie:

Mizerna, cicha, stajenka Ucha, 
pełna niebieskiej chwały.
Na sianku śpiący, w stajni leżący, 
w żłobeczku Jezus mały.
Nad nim anieli w locie stanęli 
i, pochyleni klęczą.
Z włosami złotymi, z skrzydłami białymi 
pod maloicaną tęczą.

Ale ten przeogromny cud łaski i potęgi 
Wszechmogącego wywołuje nie tylko naslrój 
uroczystego skupienia. Budzi w ludzkich ser
cach nadzieję i radość.

Gdy się Chrystus rodzi i na świat
przychodzi. 

Ciemna noc w jasności promienistej
brodzi.

Aniołowie się radują., pod niebiosa
wyśpiewują

Chwata bądź, chwała bądź, chwała Bogu
na wysokości.

Aniołowie z niebios zstępują i Panu swoje
mu usługują, pocieszając matczyne serce 
Maryi, która musi bezradnie patrzeć na 
ubóstwo swej Dzieciny.

By Maryja stróżów miała,
Kiedy u> szopce nocowała.
Jedni ogień rozpalają.
Drudzy kąpiel przygrzewają.
Trzeci ciosa złotą lipkę 
Jezusowi na kolibkę.
A lulajże, mocny Boże.
Kolibeczka śliczne łoże.

I już wszędzie niesie się radosna nowina 
i cały Boży świat rozbrzmiewa nowym ży
ciem. Opiewa to urocza w swej naiwności ko
lęda:

W dzień Bożego Narodzenia 
Radosc wszelkiego stworzenia 
Ptaszki w górę podlatują 
Jezusowi przyśpiewują — przyśpiewują...

Ta staropolska kolęda przypomina nam  
dawne czasy i obyczaje, kiedy to nasza 
szlachta, w kontuszach i przy karabelach, bi
jąc czołem składała hołd Dzieciątku i Jego 
Mateczce. Wspomnienia tych czasów wyraź
nie rozbrzmiewają w m ało znanej, pełnej sta
ropolskiej fantazji kolędzie;

Wojsko niebieskie już w paradzie stoi, 
Najpierwszy Michał bierze się do zbroi. 
Z armat biją Cherubiny.
Nabijają Serafiny.
Mocarstwa i trony 
Stoią do obrony 
Stwórcy swojego.

Dalej kolęda przechodzi już w  cichszą, ko
łysankową r.utę:

Matka Jezusa, niebieska Królowa 
Te wszystkie dary w sercu swoim chowa. 
I kołysze lulu. najmilszy Jezulu 
Moje Kochanie.

Majestat i siła starego poloneza Sarmatów 
znalazły najpełniejszy wyraz w  słynnej i 
wspaniałej koledzie:

Bog się rodzi, moc truchleje.
Pan niebiosow obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje.
Ma granice nieskończony...

W P OL SKI CH K O L Ę D A C H  I P A S T O R A Ł K A C H
Jednak najwięcej pięknych i wzruszających 

kolęd stworzyła polska wieś w  swej poczci
wej wierze, pełnej pasluszkowej prostoty. 
1'awniej mali chłopcy, chodzący z gwiazdą, 
turoniem i szopką, um ieli mnostwo tych prze
różnych kolęd, wesołych i rzewnych, jak np. 
ta kolęda:

A spiesz Bartek. Szympk, Wojtek , Maciek, 
Wałek. Tomek. Kuba, Stachu 

Ozwijże sic przecie który, bo już umrę 
od wielkiego strachu,

Ono coś takiego 
Jak słońce jasnego 
świeci się na dachu.

W mniej skoczny lecz bardziej harm onijny 
ion wpada ta powszechnie znana i śpiewana 
kolęda:

W żłobie leży. któż pobieży 
kolędować Małemu,
Jezusowi Chrystusowi 
dziś do nas zesłanemu..

I zaraz przypomina się fantazyjna pasto
rałka:

Przybieżeli do Betlejem pasterze.
Grając skocznie Dzieciątcczku na lirze: 
n hwala na wysokości, chwała na

wysokości,
A  pokój na ziemi.

Większość z tych pastorałek ma charakter 
apelu wzywającego do uczczenia Zbawiciela 
i złożenia mu hołdu w Betlejem. Czy znacie 

jedną z najśl.czniejszych pastorałek:

Szymonie. Szymonie.
Czy widzisz tam. o tam. o tam  —
To szopka, to żłobek,
Niebo je objawiło nam.
Więc śpieszmy uczcić Dziecię czym

prędzej.
Wszak to nasz Zbawca, Bóg nasz i Par. 
Sam się dla naszej urodził nędzy.
I przyjął na się biedny nasz stan.
Więc spieszmy ach uczcić czym prędzej

to Dziecię.
To Bóg nasz i Pan.

Słyszałem dzisiaj jak na niebiosach 
Głosiły Pana.



Cudneż to były Aniołów głosy,
Cudnaż ich chwała, piękność i blask.

Pokój każdemu kto dobrej woli 
Oto nam z nieba przynoszą wieść 
Bóg się dla naszej zrodził niedoli 
Jem u więc chwała, Jemu więc cześć.

Więc śpieszmy ach uczcić czym prędzej
to Dziecię,

To Bóg nasz i Pan.
Piękna jest również ta oto, m iła kolęda:

Leży Dzieciątko, jako jagniątko 
A gdzie, gdzie?
W Betlejem mieście, tam więc

, pośpieszcie,

Z najdziecie...
A kogo?
Dzieciątko małe, dajcie Mu chwalę 
Na ziemi.

Jest jeszcze wiele nie mniej ślicznych pa
storałek, mówiących nam o tym. jak pastusz
kowie zdążali do ubogiej stajenki betlejem
skiej i skoczną muzyczką rozweselali zmarz
niętą Dziecinę. Oto jedna z nich:

Maciek stary przyniósł dary 
Masła na talerzu 
W ojtek parę gołąbeczków 
takich jeszcze w pierzu.
W ziął Kuba gomółek i jajeczka gęsie 
A Bartek nie m iał co dać 
Stare kości trzęsie.

I od razu zrobiło się wesoło. Były tańce, 
śpiew i muzyka:

A na lirze szczerze czyście grali Panu? 
Pląsając, hulając od nocy do rana.
— 1 gra była i hulanie 
Tak, że aż niebieskie Panię 
Rączkami klaskało,
Nóżkam i tupało 
Ho. ho. ho. ho.

A gdy nastąpił koniec zabawy, trzeba było 
Dziecinę utu lić do snu:

Wy też bracia, wyskoczcie przed tym
Dzieciąteczkiem  

Óbróciwszy raz, drugi, dziesiąty
kółeczkiem. 

Liłaj, lila j Dziecino, śliczna i kochana, 
Spij smaczniuchno, m iluchno do samego

rana.
A ja biedna pasterka, kołysać Cię będę, 
Tu u Twojej kolebki ochotnie usiądę, 
Prosząc Twojej Mateńki, żeby pozwoliła
1, jak Dziecięciu śpieiuać, mnie nauczyła.

W polskich kolędach i pastorałkach prze
bija skromność i prostota, lecz nie tylko w  
tym jest ich czar i piękno. M ają one również 
wartość Teligijną w formie rzewnej i w zru
szającej modlitwy, płynącej prosto z serc na
szego polskiego ludu. W ieki przeminą, ale z 
polskich i katolickich serc będzie zawsze w y
dobywać się, z głęboką w iarą i miłością, 
śpiew:

A Słowo Ciałem się stało 
J mieszkało między nami.

Mgr inż. JE RZY  W ALCZAK
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miecka i założyła miasto 
wieczoru Bożego Narodze

nia. Nazwano je Bethlehem 
we wdzięcznej pamięci- 
miejsca urodzenia Jezusa. 
Obchodzono urodziny wo
kół żłobka odtwarzając 
sceny według opisów w 
Nowym Testamencie.

Osiedleńcy z Niemiec 
również wprowadzili oby
czaj przyjęty przez innych 
kolonistów a wywodzący 
się z W łoch — jasełek z 
szopką i żłobkiem ze Św ię
tą Rodziną, pasterzami, 
magami przynoszącymi da
ry z Persji dla nowo naro
dzonego dziecięcia i zwie
rzętami domowymi z cza
sów biblijnych.

Sama choinka, symboli

zująca wieczne światło, po
jaw iła się w Ameryce do
piero w połowie zeszłego 
stulecia. Ona też była da
rem niemieckich im igran
tów, przyjętym przez ich 
amerykańskich sąsiadów 
różnych kultur jako ośro
dek uroczystości Bożego 
Narodzenia. Na początku 
obecnego w ieku zaczął się 
szerzyć obyczaj sadzenia 
na placach publicznych 
wspólnego gwiazdkowego 

drzewa.

Irlandzcy im igranci, któ

rzy zaczęli przybywać m a
sowo do Ameryki w  dzie
więtnastym wieku w pro
wadzili zwyczaj stawiania 
zapalonej świecy w oknie 
w  okresie Bożego Naro
dzenia. Używano takich 
świec dla oświetlenia drogi 
księdzu, który przybywał 
modlić się wspólnie w w ie
czór w ig ilijny  w  Irlandii.

Wg „Straży”

t

K O L Y N D A
S O Ł T Y S I O

Na hali w Betlejem, przy samym żlebie 
B linkała waterka w  m ały j kolebie 
Owiecki jus na noc, w  kosorze stoły 
Honieln ik z wolarnie, gnoł w  sope woły.

Cma, sie nad dolinom, gynsto zrobiyła 
Z koliby waterka, słabo świyciyła.
A baca swe, na noc obziyroł stado 

i Anio ł sie pojawił, i tak m u pado:

Juhasi! iftcow ie!!! macie gościnę,
Paniynka porodzi, światu Dziecine.
Baca sie zalynknon, jaśności słowa 
Cyrwono gorzała, lasu połowa.

Przybiegnon ku strądze, zakrzyknon hore!!! 
Na nogi hipkajom , owiecki skore.
W yganio z kosora, kce gnać w  dziedzime 

| Anio ł mu podaje, takom nowinę:

Jezus sie narodziył, w  wasym sałasie.
Niek każdy w  radości swe stada pasie. 
Honielnik nie słysoł, co anioł godoł.
Wyscocył w  gaciętach, krzykem wieść podoł.

Patrzojcie! patrzojcie!!! polom sie skole 
Uciekojcie!!! syćka, z ognistej hole.
Ponad tom cyTwiyniom, anieli grali 
G loryja Jezusku! piyknie śpiywali!

Stanisław Gąsienica Byrcyn

G W I A Z D K A
Gwiazdka w Ameryce 

ma swoją własną historię
— historię stworzoną 
przez wiele pokoleń ludzi 
spoza oceanów, z w ielu o
kresów czasu, w ielu kra
jów  i w ielu kultur.

W okresie kolonialnym
— powiedzmy od r. 1620 do 
1776 roku. w którym USA 
ogłosiły swą niepodległość
— święta Bożego Naro
dzenia były obchodzone w 
rozmaity sposób. Przy o
siedlach w Nowej Anglii 
ojcowie Pielgrzymi surowo 
zabronili obchodzenia
Gwiazdki. Przybyli tutaj 
jako uchodźcy przed reli
g ijnym i prześladowaniami 
w Anglii i ich purytańska 
wiara — twarda i surowa
— nie mogła tolerować 
ucztowania i życzeń, cha
rakterystycznych dla świąt 
Bożego Narodzenia w ich 
ojczystym kraju . Takie po
dejście utrzymało się w 
Nowej Anglii do wczesnych 
lat dziewiętnastego stule
cia.

Zupełnia inna atmosfera 
panowała wśród ich n a j
bliższych sąsiadów na po
łudniu, osiedleńców holen
derskich w  dzisiejszym 
New Yorku. Tutaj dzień 
wyznaczony na uczczenie 
urodzin Chrystusa, jak i 
Gw iazdki oznaczał dla 
dzieci odwiedziny „Sinter- 
klaus”, genialnego i wspa
niałego św. M ikołaja, któ
rego znamy szerzej jako 
Santa Claus. Napełniał on 
drewniane sandały dzieci 
podarunkami i słodyczami 
w czasie nocy. Dla star
szych dzień ten oznaczał 
liturgie kościelne, modły, 
wizyty i życzenia krew-

W A M E R Y C E
nych i przyjaciół i święto
wanie przypominające do
my rodzinne, pozostawione 
w Holandii.

Dalej wzdłuż Atlantyku 
obchodzenie Gwiazdki by
ło odbiciem narodowego 
pochodzenia kolonistów — 
Szwedów w New Jersey, 
kwakrów w Pensylwanii, 
katolików w Maryland, 
wyznawców Kościoła Epi- 
skopalnego z W ielkiej Bry
tanii w V irginii i dalej na 
południe. W  niektórych 
stanach południowych
Gwiazdkę obchodzono i je 
szcze się obchodzi z fa jer
werkam i — zwyczaj wpro
wadzony przez osiedleńców 
francuskich w  Louisianie 
oraz włoskich i hiszpań
skich na Florydzie.

W  kolonialnej V irginii 
Gwiazdkę obchodzono 12 
dni. Po żmudnych tygod
niach przygotowywania 
mięsiwa, drobiu i ciasta, 
zbieraniu zieleni z lasu i 
wycięciu w ielkiej ..Yule” 
kłody na otwarte paleni
sko. święto rozooczynało 
się w w igilię Bożego Na
rodzenia. Wówczas urzą
dzano w ielką wieczerzę dla 
krewnych i przyjaciół, z 
których w ielu jechało całe 
dni konno lub furm anką 
na tę uroczystość.

W późnym okresie kolo
nialnym  zwyczaje gw iazd
kowe zostały wzbogacone i 
zharmonizowane w  rezul
tacie napływu im igrantów 
ze Starego Świata, tak jak 
to rozwijało się dalej w 
ciągu półtora wieku Re
publiki. W  r. 1741 we 
wschodniej Pensylwanii 
osiedliła się kolonia nie



w nr 43 „Rodziny” przeczytałem 
m. in. uwagi p. A. Kłosa o ku ltu 
rze i higienie. „Odejście w życiu 
codziennym od elementarnych 
zasad moralności społecznej (...), 
obniżenie zasad moralnych i 

wartości kulturalnych niektórych naszych 
współrodaków” autor uwag uznaje za równię 
pochyłą, którą człowiek stacza się „na m a
nowce”. Na pozór jest to stwierdzenie słusz
ne. Jednakże w  moim  przekonaniu przyczy
ny przestępczości leżą nie tyle w sferze uzna
wanych „zasad” czy przyswojonych „wartoś
ci” ile w  postawie społecznej człowieka, 
atmosferze życia rodzinnego, w  jego stosun
ku do wiary, grupy społecznej bądź zawodo
wej, wreszcie w  psychicznych cechach jego 
osobowości i w  ściśle indyw idualnym  sposo
bie odczuwania pewnych spraw i reagowania 
na nie.

„Odejście człowieka od elementarnych za
sad moralności” zwykle bywa procesem d łu
gotrwałym i różnorodnym zarówno w  przy
czynach jak  i w  skutkach; a „brak kultury 
wewnętrznej i rozluźnienie obyczajów” — na 
co kładzie akcent p. Kłos — w  tym procesie 
wykolejania się często jest już nie przyczy
ny lecz skutkiem nieprawidłowości psy
chicznych czy ambicjonalnych, subiektywnie 
odczuwanych potrzeb, sposobów ich zaspoko
jenia, reakcji na zachodzące przemiany śro
dowiskowe itp.

Chuligani i zarazem bandyci z Komorowa 
napadający na przechodniów — o czym pisała 
prasa — na ogół w  domu i w  swoich zakła
dach pracy zachowywali się poprawnie. Nie
którzy z nich m ieli nawet swoje „zasady” i 
„wartości” : dokształcali się na kursach, czy
tali beletrystykę, w niedzielę uczęszczali do 
rzymskich kościołów. K ilku  było głowami ro
dzin i prowadziło się bez większych zastrze
żeń. A jednak przecież... dokonywali napa
dów. in ic jowali bójki.

Co ich do tego skłaniało: chęć zysku? — 
zarabiali dobrze w  zawodach rzemieślniczych; 
potrzeba wyładowania młodzieńczej energii; 
zabłyśnięcie w  swoich środowiskach — na to 
są przecież instytucje kulturalne, sportowe 
i in.. a może dokonywanie przestępstw st>ra-
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wiało im  swoistą satysfakcję, pobudzało in i
cjatywę w  myśleniu i działaniu, rozpraszało 
monotonię codziennego życia? Może ci ludzie 
długie lata znajdowali się poza sferą zainte
resowań i oddziaływania różnych organizacji 
i instytucji opiekuńczych, społecznych, wy
chowawczych. sportowych? Może ani rodzina, 
ani szkoła, ani Kościół Rzymski, w  którym 
wzniosłe słowa wiary często kolidu ją z u
czynkami, nie potrafiły lub co gorsza nie 
próbcwały wcale ich przekonać o potrzebie 
szanowania „elementarnych zasad m ora l
ności?”.

Z licznych swoich podróży, rozmów, kon
frontacji zachowałem w notesie niektóre, 
ciekawe wypowiedzi ludzi dotkniętych skazą 
przestęp-twa. Sądzę, że ilustru ją one najle
piej cechy ich osobowości, indyw idualny spo
sób odczuwania pewnych spraw i reagowania 
na nie.

Jan T.. wyrok 15 Jat więzienia. Jako  b dyrek
tor prewentorium dla dzieci zagrożonych gruźli
cą w Szczytnej Śląskiej dokonał nadużyć na ok. 
250 tys. zł: — Uważałem, że jedynie dzięki ma
jątkow i można coś znaczyć i być poważanym w 
rodzinie i w najbliższym m i otoczeniu, które 
sens życia upatrywało w dobrobycie materialnym . 
Pieniądz przecież robi wszystko. Jako wyznaw
ca rzymskiego Kościoła jestem chyba w porząd
ku wobec 2asad wiary. Bralem państwowet a tę
ga rzymski Kościół nie potępia.

Aleksander M , 15 lat więzienia za bratobój-'
stwo: — Brat zamierzał się ożenić i żądał po

działu gospodarstwa, ja  ć matką na to się nie 
zgadzałem Któregoś dnia matka (gorliwa dewot
ka rzymskiej plebanii — dop. mój) powiedziała 
mi: — Sprzątni? zawalidrogę. to będziesz dzie
dzicem. Czy mogłem nie usłuchać je j rady?

Jan K skazany za oszustwa: — Zbrzydło mi
życie małomiasteczkowe. Szukałem wrażeń, przy
gód Potrzebowałem więc pieniędzy, aby wyru
szyć w Polskę. Musiałem być cwany, przepy
chać się łokciami, bo inaczej bym zginął.

Teresa N rok więzienia i 1000 zł grzywny za 
kradzieże: — Wzięłam te materiały ze sklepu 
i nie zapłaciła m za nie. bo bardzo mi się podo
bały i. chciałam imponować narzeczonemu. Pie
niądze oszczędzałam na kupno telewizora.

Powstaje pytanie w  jak i sposób należy 
obecnie tych ludzi o tak różnej umysłowości, 
sposobie bycia i odczuwaniu wdrażać do po
szanowania prawa i porządku społecznego? 
P. Kłos wspomina w swoich uwagach o ree
dukacji więziennej i potrzebie kontrofen
sywy.

Różnorodność przyczyn skłaniających do 
przestępstwa, stylu życia, nawyków wymaga 
stosowania różnorodnych ośrodków reeduka- 
cyjnych w  zakładach karnych: od surowsze
go reżymu (cięższe prace, mniejsze ulgi) dla 
recydywistów, wtórnych, wszelkiego rodzaju 
„rekinów” gospodarczych. niepoprawnych 
chuliganów i bandytów do bardziej intensyw
nej i bogatej w  formach działalności peniten
cjarnej (szerszy zakres ulg, nauka, praca od
płatna) w  stosunku do przestępców mniej 
groźnych, z w iny nieumyślnej i krótkoterm i
nowych. Znajdujem y się w  okresie stopnio
wej realizacji tych potrzeb.

Aby kontynuować proces wychowawczego 
oddziaływania i zapobiegać przestępczości 
istnieje potrzeba kontrofensywy wyraźnie 
sprecyzowanej. Pow inna ona —  w  moim  
przekonaniu — polegać na um iejętnej koor
dynacji pracy kuratorów, opiekunów spo
łecznych, działaczy młodzieżowych, związko
wych i in., którzy by życzliwością, bezinte
resowną pomocą, m ądrą radą dopomagali 
wykolejeńcom wyzbyć się skazy przestępstwa 
i ustabilizować się w  życiu po odbyciu kary.

FR. O SZM IA Ń SK I

r

Praw iś wszystkich pod
opiecznych zakładów popraw
czych schronisk dla nielet
nich, izby dziecka MO łączy 
trudne dzieciństwo, w którym 

mało było słońca i radości, 
mało prawdziw ie dziecięcych 
zabaw i beztroski. W  wielu 
wypadkach dzieciństwo ich 

m iało swój fina ł na sali sądo
wej w obliczu prawa. W  pla
cówkach wychowawczych m a
ją  je odzyskać na nowo, na

uczyć się szacunku do pracy, 

zdobyć kwalifikacje zawodo

we przydatne w życiu spo

łecznym. Tadek ma 15 lat, 
jest uczniem klasy V. Do nie

dawna jeszcze szła za nim  o

pin ia chuligana. Wszczynanie 
rozróbki. chodzenie po da

chach i gzymsach, dokonywa
nie kardzieży — to była jego 
specjalność. Gdy trafił do 
Państwowego Zakładu W y
chowawczego w Puławach 
w ybija ł szyby, rzucał talerza

mi o ścianę, zamykał się w 

pokoju, niszczył pościel. Trze

ba było wiele taktu, um iejęt

ności pedagogicznych i życzli

wości aby Tadek się zmienił. 
W idzimy — opowiadają w y

chowawcy — jak  z każdym 

niemal dniem przyw iązuje się 
do zakładu i jest dumny z tej 

zmiany. „Jestem teraz lepszy 
co? — pyta się Tadek. Skończę

szkołą podstawową , wyuczę 
się ślusarki, nie będę potrze
bował w życiu niczyjej łaski”. 
A rodzice? M ó w m y  szczerze 
niewiele dbali o Tadka, któ
ry chodził samopas. Byli sa
molubni, zatroskani o własne 
interesy. Nad drzw iam i ładnie 
położonej niew ielkiej w illi w 
Gdańsku-Wrzeszczu wisi tab

liczka z napisem: Izba Dziec
ka MO. W ejdźmy do środka 
korzystając z uprzejmości kie
rownika i wychowawców. 
Podopieczni liczą od 3 do 17 
lat.

Doprowadza ich m ilic jant 
albo przychodzą sami. Z w y
godnych, dostatnich domów i 
brudnych, twardych ławek 
dworcowych. Z zakładów a 
czasem z w ilgotnej piwnicy w 
której zrobili sobie kryjówkę. 
Oto fragmenty ich wypowie
dzi jakże wymownych i cha
rakterystycznych. — Nic nie 
przeskrobałem. Tylko jednej 
pani w „Delikatesach” w zią
łem pieniądze z torebki. Inna 
pani zauważyła i przytrzyma
ła mnie za rękę. Potem przy

szedł m ilic jant i zaprowadził 
mnie do tego domu. Ja miesz
kam u cioci, ona jest dobra, 
ale ten Andrzej co jest już 
duży, mów ił, żebym mu pizy- 
niósł forsę, to ze m ną kupi 
gołębie, w ino i papierosy. Na
uczył mnie zaciągać się dy

mem z papierosa. To proszę 
pana, takie fajne.

Zamelinowaliśmy się z 
kumplem w piwnicy — frag
ment innej wypowiedzi — 
mieliśmy koc. Za forsę uzy
skaną ze zbiórki m akulatury 
i złomu kupowaliśmy żyw
ność. Czy tylko żywność? No i 
w'ino, które sprzedawała nam 
sklepowa, bośmy m ów ili, że 
dla mamusi. Paliliśmy „gie
wonty”. W  piwnicy było nam 
dobrze, bo w  szkole nie bar
dzo szło, dużo roboty i ojciec 
nie żałował pasa gdy się ober

wało dwóję.

W  oczach chłopca błyszczą 
łzy. Zwichrzona czupryna o
pada na czoło. Padają słowa 
twarde jak kamień. — Nie 
mogłem pozwolić żeby krzyw
dził matkę. Mieszkał z nami. 
Odgrażał się po pijanemu, że 
ją zabije, zwłaszcza gdy się 
dowiedział, że jest z n im  w 
ciąży. N ienawidziłem go za to.
— A wtedy? Wtedy chciałem, 
żeby podpisał oświadczenie, 
że jeśli dziecko się urodzi, 

przyzna się do niego i da mu 
swoje nazwisko. Nie chciał, 

ciskał się na mnie. Chwyci
łem za siekierę... zraniłem go. 
Zle zrobiłem, wiem. Pójdę do 
poprawczaka. Zasłużyłem, ale 
to wszystko przez niego.

— W domu mam dobrze —

wypowiada się nad wiek roz
w inięty chłopiec. M imo to nie 
chcę wracać do domu. D la 
czego? Tam mnie rodzice 

trzymają pod kluczem, nie 

pozwalają spotykać się z 16- 
letnią koleżanką. Mów ią, że 
nie jest ona dla mnie odpo
w iednim  towarzystwem. — 
Wiem, że była podejrzana o 
w łamanie i uciekła z domu. 
Ale ja  kocham ją. Dlatego 
wolę ulicę niż dom.

Ślepe zaułki zagubionego 
dzieciństwa spędzonego w 
rozterce duchowej, w konflik 
tach z własnym domem ro
dzinnym  i często z samym so
bą.

Tęsknota za czymś innym, 

nowym, za przygodą, roman
tyką przeżyć, beztroskim uba
wem. niezrównoważone dzie
cinne i młodzieńcze charakte
ry rzuca w coraz głębsze w i
ry konfliktów' moralnych i o
byczajowych.

Wyciągnięta w porę dłoń 
wychowawcy i opiekuna spo

łecznego powstrzymuje nielet
niego od moralnego upadku, 
czasem jednak pomoc przy
chodzi za późno. Wtenczas 
dziecko się wykoleja. Zapo

biec temu może jedynie roz
sądna i życzliwa współpraca 
wychowawców, nauczycieli i 
rodziców.

F. O,



wań. Ale lud Moczydła nie wierzy im. 
Zaufał Kościołowi Polskokatolickiemu, 
zaufał księdzu prob. E. Cetlawie.

Dowodem żywotności parafii są śluby 
i chrzty. I oto znów na zdjęciach oglą

damy m łodą parę i jub ila tów  p. Poradów. 
Parafia w Moczydle i Redakcja ..Rodzi
na" składa Nowożeńcom i Jubilatom  ży
czenia stu lat życia.

CIF.PUCE ZDRÓJ. Ks. prob. Edmund Wasie- 
lewski modli się z w iernym i w języku ojców  
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy.

J E S Z C Z E  
O PARAFII  

W MOCZYDLE. . .
W  numerze 36 (166) naszego tygodnika 

z dnia 8.IX .1963 r. pisaliśmy ju ż  o para
fii polskokatolickiej w  Moczydle. Czyta
my tam: ..Parafia polskokatollcka w Mo
czydle jest nowa; powstała ona zaledwie 
dwa lata temu, ale m imo tak krótkiego 
czasu widoczny jest ju ż  dziś ogrom pra
cy włożonej w jej powodzenie. Mimo 
w ielu trudności parafię w  Moczydle za
liczyć można śmiało do jednej z na jbar
dziej aktywnych”.

Parafia w  Moczydle rozw ija się pom i
mo, iż z ambon bratniego miejscowego 
Kościoła rzymskokatolickiego są ciskane 
gromy pod adresem Kościoła Polskokato- 
lickiego, przy czym watykańscy duszpas
terze nie przebierając w środkach, uży
wają nieodpowiednich słów i sformuło-



arunki przyrodnicze 

są głównym czynni
kiem kształtowania 

życia ludzi z buszu 
ich dusz i zwycza

jów.

Środkowa część za
chodniego wybrzeża Afryki ciąg

nąca się od Conakry aż do

Akkry, znana dawniej pod nazwą 
Wybrzeża Pieprzowego, trudno

dostępna od strony morza, —  to 

jedna w ielka puszcza tropikalna.

K lim at tu jest fatalny, uznany 
za jeden z najgorszych na świe- 

cie. Ludność tubylcza, składająca 
się z różnych odrębnych plemion 
mówiących różnym i językami, 

żyje w  tym buszu w  swych m a
łych, rodzinnych wioskach zaj
m ując się rolnictwem, trochę ry

bołówstwem i myślistwem. Gęsta, 

prawie nie do przebycia puszcza 
tropikalna utrudnia komunikację, 
izoluje osady ludzkie, przyzwy

czaja do życia wolnego i samot
nego. Jednocześnie jednak opóź

nia a nieraz wręcz uniemożliw ia 
wymianę produkowanych w ar

tości.

Uprawy rolne prowadzone są 
tu w  sposób prym itywny i do

rywczy. Czarni mieszkający w 

buszu starają się wyprodukować 

tylko tyle, ile im do życia jest 
potrzeba.

Jeżeli wieś wyeksploatuje oko

liczne tereny — po prostu prze
nosi się wówczas w  inne miejsce. 

Czarny tybulec nie jest związany 

z ziemią na której gospodaruje 
i w tym  sitanie rzeczy istnieją po

ważne trudności w  zakresie pod

niesienia i udoskonalenia ich 
gospodarki rolnej.

Tutejsza wieś murzyńska jest 
przeważnie m ała: składa się z 

k ilku  lub kilkunastu domostw. 
Jedna lub k ilka wiosek stanowią 

jeden szczep, rządzony przez sze

fa, no i naturalnie czarownika.

Są cni w ładcami życia i m ienia 
swych podwładnych. Ustrój 

wioski oparty jest na życiu ro
dzinnym; głową rodziny jest z 

reguły mężczyzna.

Chaty albo budowane są 

wzdłuż drogi, albo w krąg.

Pośrodku każdej wsi m urzyń

skiej wybudowany jest dom, słu

żący do ogólnego użytku, tak 

zwany palaverhaus, w  którym  

odbywają się wszystkie uroczy

stości wioskowe i w  którym  znaj

duje schronienie każdy podróż

ny.

Chaty budują z trzciny lub 

drągów, oblepionych gliną. Strze

chy kryte są wysuszonymi pal

mowymi liśćm i. Wnętrze chaty 
murzyńskiej jest czyste jak 

zresztą i cała wieś. Na środku 

chaty znajduje się palenisko z 
gliny lub  kam ienia, w  którym 

zawsze tli się ogień, chroniący 

nocą od zimna. Przed chatą lub 
przy wejściu porozmieszczane są 

fetysze, chroniące od złych du

chów i czarów.

Pod okapem strzechy, zatknięte 

za drąg, w idn ie ją różne narzędzia 
i naczynia gospodarskie, jak: 
garnki z gliny i drzewa, tykwy 

do wody i wina palmowego, mo
tyki, busznajfy. W kącie chaty 

stoi prycza z trzciny, na której 

ułożone są maty z łyka palmo

wego. Służy ona czarnym do spa
nia.

Murzyni afrykańscy są na ogół 

dobrymi i zdolnymi rzemieślni

kam i. Szczególnie ładne rzeczy 

robią ze skóry um iejąc je przy 
tym pięknie barwić naturalnym i 

barwnikam i. Celują w  wyrobach 

z żelaza. Są oni przecież pierw
szymi kowalami świata.

W okresach bezksiężycowych, 

gdy tylko zapadnie mrok, cała 
rodzina zamyka się w  chacie. 

Dopiero, gdy poranne słońce 

przebije tumany mgły, wychodzą 

czarni ze swych lepianek, by o

grzać się i wypłoszyć z kości 

chłód w ilgotnej, tropikalnej nocy. 
Kobiety zabierają się do pracy, 
łuskają w drewnianych stępach 

ryż, tłoczą olej z orzeszków pal
mowych, lub  klęcząc na ubitej 

ziemi, rozgniatają jakieś bulwy 

na miazgę płaskim kamieniem. 
Mężczyźni siedzą sobie tymcza

sem na progu, żu ją lub palą ty

toń i gwarząc o ważnych spra
wach tego świata, czekają aż żo
ny przygotują im  posiłek.

Czarny mieszkaniec buszu w 

odróżnieniu od plemion stepo
wych, żyje w  ciągłym strachu, 

mając wokół siebie wciąż tylko 

las i las i poza m ałym  kaw ał
kiem swej farmy ryżowej, nigdy 

nie widzi większej, wolnej i 

jasnej przestrzeni. Otaczająca go 

przyroda, choć go wprawdzie 
karm i, jest jego stałym i najn ie

bezpieczniejszym wrogiem.

Cóż z tego, że może on nawet 

w  ogóle nic nie robić, a puszcza 
dostarczy m u pożywienia wystar

czającego do życia, gdy równo

cześnie z tej puszczy przychodzą 

na niego największe nieszczęścia: 

choroby, dzikie zwierzęta, w lesie 

kryje się tajemnicza szkoła leśna 

tak zwana gri-gri-busz z czarow

nikam i, w lesie przecież kry ją 
sięl ludzie-zwierzęta, z którym i 

spotkanie zawsze grozi śmiercią.

Nic więc dziwnego, że po za

padnięciu mroku, wszystkie cha

ty tubylcze są zamknięte, a ich 
mieszkańcy za żadne skarby nie 

ośmielą się wyjrzę" na świat. 

Dopiero noc księżycowa jasna 

nieraz jak dzień, pozwala wyzbyć 

sie strachu i w  takie noce, do
póki tylko księżyc świeci, starają 
się czarni wykorzystać wszystkie 

doczesne rozkosze tego świata: 

jedzą, piją wino palmowe i tań-

tych czasów, gdy trzeba było je 

chronić od schwytania przez 

handlarzy niewolnikam i. Nie w i

dzi się tu  kobiet o nadmiernie 

wyciągniętych bransoletami szy

jach lub o potwornie znieksiztał- 

conych wargach, nosach, czy 

uszach. Ale de gustibus non est 

disputandum.

Fryzury czarnych piękności są 

najwyższym kunsztem sztuki fry
zjerskiej. Ten gąszcz czarnych, 

twardych, poskręcanych włosów, 

wysiłkiem i mozołem wielu go
dzin pracy zostaje ułożony w  tak 

misterne i skomplikowane ucze
sanie, że wyczyny fryzjerów na 

głowach naszych pań, w ydają się 

w porównaniu z ich fryzurami 

nieudolnym tworem.

W  dnie gdy m ają się odbyć 

tańce, czy jakieś inne uroczystoś

ci rytualne, kobiety m ażą sobie 

twarze w  różne wzory białym i 

glinkam i lub sokami roślin. Do

daje to ponoć piękności a przy 

tym chroni od ugryzienia moski- 

tów.

Błędne jest również mniema
nie, iż żona czarnego jest jego 

niewolnicą i musi ciężko praco

wać, gdy pan małżonek spędza 
czas wyłącznie na nieróbstwie.

Małżeństwo dzieli pracę 

względnie sprawiedliwie pomię

dzy siebie. Mąż wykonuje wszyst-

Szef wsi

kie ciężkie roboty jak  wycinanie, 

palenie i-karczowanie lasu, zdo

bywanie pożywienia. Żona. zaś 

zajm uje się dziećmi i domem, po

maga w polu przy sadzeniu ryżu 

czy kassawy oraz przy zbiorach.

Czarni bardzo kochają swoje 

dzieci i dbają o nie.

Przyrost naturalny u Murzy

nów jest bardzo mały. Przyczyną 

tego są w  pierwszym rzędzie roz

powszechnione bardzo a przenie

sione przez białych — choroby 

weneryczne.

Dużo dzieci —  to skarb w  do

mu: córki będzie można sprze

dać na żony, synowie — to po

moc w  pracy na roli, a więc po

większenie pól uprawnych, po

większenie ilości żywności.

Małe M urzyniątko przychodzi 

na świat białe i w  ciągu paru dni 
czernieje. Jest chowane przez ro

dziców czysto i starannie i ota

czane rodzicielską czułością. 

Przebywa ono w  domu rodziców 
używając beztroskiej swobody, do 

jakiegoś siódmego roku życia, w  
którym to wieku, każdy malec 
musi być oddany na dalsze w y

chowanie do szkoły leśnej gri-gri 

buszu, prowadzonej przez w io
skowego czarnoksiężnika.

czą, tańczą bez przerwy i wy

tchnienia. Słusznym jest powie
dzenie, że czarny staje się na- 
nrawdę Murzynem dopiero w 

noc księżycową.

Ludność tutejsza odznacza się 
na ogół zgrabną budową i piękną 
gładką, jakby polerowaną skórą. 
Podziwiałem zawsze ich gibkie 
smukłe ciała o szlachetnych, pra

widłowych liniach, wąskie stopy 

i dłonie, wspaniałe wcięcie lędź

wi i tę specjalną grację chodu i 
nieruchomość torsu, wyrobioną 

częstym noszeniem ciężarów na 
głowie.

Odmienne tylko od naszego 

m ają oni pojęcie o piękności ko

biecej. Nie m ów iąc tu o plemio

nach, szczególnie w  Afryce 

Wschodniej, którym tradycja k a 

że specjalnie oszpecać kobiety, co 

pozostało w  zwyczaju jeszcze z



Czarni z buszu, jak już o tym 

wspomniałem, są na ogół bardzo 
czyści. Każda wioska murzyńska, 
robi m iłe wrażenie bo czystość 

panuje w  chatach i wokół nich. 

Nie ma lam  zwyczaju ..chodze
n ia za stodołę" — lecz w  lesie 

kopie się doły co pewien czas za

sypywane.

M łody Murzyn musi ciężko nie
raz pracować, by zarobić na kup 
no żony. nie ma mu więc kto 

przygotować rannego pożywienia 
a ze wschodem słońca wychodzi 

do pracy bez jedzenia. Zdawało 

by się więc, iż po skończonej ro

bocie w pierwszym rzędzie zacz
nie przygotowywać sobie posiłek. 

Otóż nie. Najpierw rozpali on o
gień, nagotuje gorącej wody i 

specjalnie przyrządzonym m y
dłem palmowym, szoruje się od 

stóp do głów. Gruntownie wy

myty, zabiera się dopiero do wa
rzenia w kociłku swej strawy.

Głównym pożywieniem czar

nych — jest ryż i korzenie kassa- 

wy, upraw iane przez nich na m a

łych pólkach. Różne warzywa 

tropikalne upraw iają oni w 

ogródkach przy chatach. Jako 

tłuszcz służy im wyciskarra w 

stępach oliwa palmowa.

Las rodzi dużo owoców jak ba

nany, ananasy, mango.

Poza wszystkim, przepadają 

oni jednak za mięsem. Murzyn 

je wszystko co żyje, z w y ją t

kiem jadowitych węży.

Każdy jednak czarny ma zakaz 

jedzenia jakiegoś stworzenia, 
które jest dla niego tabu i k tó

rego nie tknie .za żadne skarby 
świata. Taki zakaz nakłada na 

niego ojciec przy urodzeniu. Do

brze jeżeli ojciec jest w  dobrym 

humorze i na tabu wybierze ja 
kieś drobne stworzenie, czy m a

łego ptaszka. Są jednak i tacy 

nieszczęśnicy, którym ojciec w i

dać w  przystępie złego humoru, 

zakazał jeść tak smaczne i cenio
ne mięso małp, antylop lub  ba
wołu.

Dla białego przysmaki m u 

rzyńskie są nie do przełknięcia. 

Bo choć przygotowywane są czy

sto i wygląd m ają apetyczny, to 

wszystko jest jednak tak po

twornie pieprzne, że biały m ógł

by sobie spalić przełyk i podnie

bienie.

Dniam i prawdziwego obżar

stwa są dni rojenia się termitów 

i przelotu szarańczy. W takie u 

roczyste chwile praca na farm ie 

zamiera i wszystko co żyje, rzu

ca się do zbierania pełnych ko

szów tych owadów, które grubą 

warstwą zaścielają pola i  drogi. 

Usmażone zaś czy upieczone, da

ją czarnym dużo dobrego i 

smacznego jedzenia.

Czarni m a ją  wyrobione wyso

kie poczucie sprawiedliwości.

Ich rozumowanie w tej dzie

dzinie, idzie prostą lin ią  od 

punktu A do punktu B, nie u

znają żadnych krętych dróg, czy 

niedomówień.

Najczęstszymi sprawami spor

nym i są sprawy o uwiedzenie 

cudzej żony. Gdy przestępstwo

zostaje odkryte — odbywa się 

rozprawa, w inny musi zapłacić 

odszkodowanie, a jak  ju ż  zapłaci 

wszystko, co się od niego nale

ży, kwestia jest zakończona i 

n ikt do niego nie ma pretensji. 

M ąż z uwodzicielem żyją nadal 

w przyjaźni, m ąż nie ma żadnego 

żalu do żony. Przeciwnie chwali 

ją, że jest dobrą żoną. gdyż po

większa jego dochody.

Powstaje teraz pytanie, dlacze

go czarny, gdy mu puszcza do

starcza wystarczającą ilość po

żywienia, zgłasza się do pracy 

zarobkowej? Otóż skłania go do 

tego w pierwszym rzędzie chęć 

kupienia sobie żony. A żony w7 

Afryce są drogie. Za dobrą młodą 

i zdrową żonę, trzeba jej rodzi

com zapłacić najm nie j dwieście 

dniówek roboczych.

Uwzględnić przy tym trzeba, 

iż każdego czarnego pochłania 

k ilka wielkich namiętności, na 

które się stale ru jnu je  i, które 

moment uzbierania odpowiedniej

gotówki na zakup żony, — prze

ciągają nieraz w nieskończoność.

Namiętność pierwsza, to chęć 

ładnego ubierania się. Widocznie 

wieczne chodzenie w  przepasce 

biodrowej, sprzykrzyło się m ło
dzieży, bo dla .,stroju” gotow: 

oni wrydać wszystko. A kupu ją  i 

noszą stroje przedziwne: w idzia

łem już ludzi pracujących w  ża

rze południa w kominiarce nar

ciarskiej i wełnianej podpince od 

płaszcza. Moi myśliw i w czasie 

jednej z mych wypraw w  głąb 

kraju, zaopatrzyli się w  czarne 

kam izelki frakowe, które z dumą 

stale na sobie nosili.

W składach miasteczkowych i 

faktoriach, czarny może nabyć 
wszelką -używaną garderobę, 

przedziwne mundury i czapki 

wojskowe.

Drugą niebezpieczną ich na

miętnością, to niesłychane obżar

stwo. Ile czarny potrafi zjeść na 

raz — pozostanie sprawą niewy

jaśnioną, gdyż potrafi-on jeść bez 

przerwy. I choć puszcza dostar

cz;1 mu dosy - roślin, owoców, o- 

!iwy palmowc-j to na zakup mięsa 

i ryżu czarny wydaje dużo. dużo 

pieniędzy.

Trzecią namiętnością ru jnującą 

czarnego, to namiętność ,.proce

sowania się”. Każdy z nich stale 

ma jakieś sprawy sporne, tak 

zwane tu palavery, które roz

strzygnąć mogą tylko szef wioski, 

no i czarownik. Każa sobie oni 

za takie ferow7anie wyroków p ła 

cić jednak słono.

Najczęstsze są sprawy o zdra

dę małżeńską Jak mówiłem wy

żej, dużo czasu upłynie, zanim 

czarny uzbiera kapitał n ie zb ęd n y  

na kupno własnej żony i zrozu

miałe jest, że stara się w m iędzy

czasie korzystać z cudzych. Na 

tym  tle powstają stałe spory, o 

wysokość sumy odszkodowania 

dla męża. i szefowie są stale 

przeciążeni rozsądzaniem tego 

rodzaju sporów

Gdym już zgłębił ta jn ik i nie

pisanego prawa murzyńskiego i 

gdy moi ludzie woleli ze swoimi 

sporami przychodzić do mnie, 

n iż do szefa wsi, bo to przynaj

mniej nic ich nie kosztowało — 

zgłosił się do mnie Kolia Nama. 

W ystąpił on z pretensją do me

go boya Frumu, który był zresztą 

lego bratem iż ten uwiódł mu je

go żonę. Wezwany Frumu, wobec 

zeznań świadków przyznał się od 

razu do winy. Nie pozostawało 

mi więc nic innego, jak wyzna

czyć karę w  przyjętej zwyczajem 

wysokości. Żal mi było jednak 

mojego boya i zaproponowałem 

Kolia Namie, by się zgodził 

przyjąć od swego brata odszko

dowanie w mniejszej wysokości. 

Ta m oja propozycja wywołała 

wielkie zdziwienie nie tylko u 

poszkodowanego, ale i Frumu 

który stwierdził:

„Jak to massa, jeżeli mi dowie

dziono winę, to ja przecież m u

szę zapłacić tyle, ile się należy.

Byłoby niesprawiedliwe, gdybym 

mu zapłacił m n ie j”.

Zawstydziłem się bardzo, iż zc 

względu na jakieś sentymenty 

chciałem wypaczyć miejscowe 

zwyczaje. Toż samo poczucie 

sprawiedliwości dom inuje wśród 

czarnych, przy wykonywaniu 

wspólnej pracy. Gdy grupa ro
bocza przystępuje na przykład 

do wykarczowania jakiegoś te

renu, pracę rozdzielają oni spra

w iedliw ie między sobą: starsi i 

słabsi dostają do wykarczowania 

kawałki mniejsze i lżejsze, sil

niejsi bez protestu przy jm ują na 

siebie cięższą część roboty. Je

żeli chodzi o młodzież, to starsi 

określają, jakie roboty m a ją  oni 

wykonywać, by się nie przemę- 

■czali i kiedy następuje chwila, 

gdy mogą oni już wykonywać 

prace dorosłych.

To wrodzone poczucie spra

wiedliwości sprawiało, iż z czar

nymi nie m iałem  właściwie nigdy 

żadnych kłopotów. Czarni z bu

szu, io ludzie dorośli o psychice 

dzieci, i jeżeli tę psychikę sdę 

zrozumie i postępuje z n im i 

sprawiedliwie, współżycie na 

pewno ułoży się jak najlepiej.

Murzyni z lasu są również na 

ogół bardzo uczciwi w przeci

wieństwie do czarnych z miast 

i miasteczek, zdemoralizowanych 

,,kulturą europejską”.

Czarnemu z buszu można za

ufać całkowicie. Nigdy nie zda

rzył się u mnie przez cały ten o

kres czasu, ani jeden wypadek 

kradzieży, choć w  domu wszyst

ko jest pootwierane i pod opieka 

czarnych. Jeżeli jednak im  się 

nie ufa, zamyka się przed nim i 

szafy czy biurka, nie należy się 

dziwić, że może coś zginąć. A je

żeli coś zginie — to czarny bę

dzie bardzo zdziwiony, o ile się 

będzie m iało do niego o to pre

tensję: „jak to massa, jeżeli ty 

byłeś taki sprytny i nie ufając 

mi, zamknąłeś przede mną pie

niądze, to ja tylko okazałem się 

sprytniejszy, że potrafiłem szu

fladę otworzyć i pieniądze za

brać”. Tak, to jest najprostsza 

logika, którą trzeba zrozumieć 

i uznać.

Warsztat tkacki



KOSCIOŁ POLSKOKATOLICKI
Do niedawna głoszono z ambon rzymsko

katolickich, 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 X X I I I  wobec wy 
znań i Kościołów nierzymskich sprawiła to, 
że dziś hierarchia i kler rzymski dostrzega 
również inne Kościoły chrześcijańskie, usiłu
je rozmawiać z nim i, razem się modlić. Oczy
wiście nie wszyscy księża rzymskokatoliccy 
wyzbyli się od razu nietolerancji i nie wszys
cy przestali dyskryminować swych braci w 
Chrystusie określając ich mianem heretyków, 
chociaż sam papież nazwał ich braćmi. D la 
tego należy wiedzieć, że nie tylko Kościół 
rzymskokatolicki jest w Polsce.

Kościół Polskokatolicki jest również Ko
ściołem Katolickim, ponieważ posiada wszel
kie znamiona Kościoła Chrystusowego.

I. DLACZEGO POLSK I I K AT OLICK I?

Kościół Polskokatolicki prowadzi wiernych 
do Boga i posługuje się w liturgii zrozum ia
łym dla nich językiem polskim oraz uczy 
miłości do Ojczyzny, lojalności wobec Władz, 
poszanowania prawa i miłości do braci — 
Polaków — dlatego jest KOŚCIOŁEM  POL
SKIM .

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 N a j
świętszą Maryję Pannę i Świętych Pańskich, 
uczy swych wiernych miłości do Boga i b liź 
nich. Wyznaje tę samą wiarę co Kościół 
rzymskokatolicki, czyta swym wiernym tę 
samą ewangelię, uczy tego samego pacierza, 
odprawia te same nabożeństwa — jest więc 
KOŚCIOŁEM  KATOLICK IM .

Msza św. w języku polskim i sakramenty 
św. są lak samo ważne jak Msza św. odpra
wiana w języku łacińskim , greckim iub kop- 
tyjskim.

2. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICK I JEST 

K OŚCIOŁEM  APOSTOLSKIM :

B!skupi Kościoła Polskokatolickiego mają 
ważną sukcesję apostolską, klórej nie kwe
stionują nawet najbardziej zagorzali i fana
tyczni duchowni rzymskokatoliccy. Z ważno
ści i prawdziwości sakry biskupiej w Koście
le Polskokatolickim wypływa ważność ka 
płaństwa, a w konsekwencji ważność Mszy 
św. i sakramentów świętych.

3. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICK I JEST 
KOŚCIOŁEM NARODOW YM :

Już w X V I 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 Polsko
katolicki pragnie w nawiązaniu do tych tra

dycji być Kościołem ludzi wierzących naro
dowości polskiej.

4. NA CZYM POLEGA RÓŻN ICA?

a) Różnica polega na tym, że Kościół Pol
skokatolicki odrzuca dogmat o nieomylności 
papieża i prymacie jurysdykcyjnym bisku
pów rzymskich. Tylko Bóg jest nieomylny. 
Człowiek, również papież, może się mylić.

b) Księża Kościoła Polskokatolickiego pra
gną służyć swym braciom, a nie panować 
nad nim i i nastawiać się na ich wyzysk, d la 
tego posługi religijne (chrzty, śluby, pogrzeby) 
są w Kościele Polskokatolickim bezpłatne.

5. PODZIAŁ KOŚCIOŁA:

Kościół Polskokatolicki w PRL dzieli sie 
pod względem administracyjnym na:

a) Archidiecezję Warszawską — (Kuria; 
ul. Wilcza 3i)

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

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

6. STOSUNEK DO RUCHU EK U M EN ICZ
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 obrządka
mi nierzymskimi na całym świecie.

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- 
ami?

W Y D A W N I C T W O  L I T E R A T U R Y  R E L I G U N E J
W a r s z a w a ,  u l .  W i l c z a  31 

p o le c a  n a s ł ę p u j q c e  k i i q i k i

Ks. bp dr M. Rode — Ziarna Boże — Konfe
rencje religijne, W'-wa 1959 zl lti.OO 

Ks. bp dr M. Rode — O Kościele Jezusa 
Chrystusa, W-wa 1961, zł 3.00.

Ks. dr A. Naumczyk — B iblijne podstawy 
papiestwa. W-wa 1961. zl 4.00.

Ks. mgr S. Włodarski — Zarys dziejów pa
piestwa, W-wa 1961. zl 20.00 

Ks. mgr S. W łodarski — Kulisy nieomylnoś
ci, W-wa 1962, zł 5.00.

Ks. E. Narbult — Zbuduję Kościół mój.
W-wa 1959. zl 4.00.

Ks. E. Narbutt — Od celibatu do cudzołóstwa.
W-wa 1961. z! 3.00.

Ks. dr T. Włodarczyk — Przez Maryję do 
Jezusa — Rozważania maryjne. W-wa 1959. 
zl 10.00.

Mgr I. Dymkowska — Dziecię z Betlejem, 
W-wa 1959, zł 8.00.

Mgr M. Narbutt —  Idea Kościoła narodo
wego w  literaturze polskiej, W-wa 1961. 
zł 5.00.

Na drodze do zjednoczenia chrześcijaństwa, 
W-wa 1962. zł 10.00.

Wierzę w  Kościół Katolicki, W-wa 1959. 
zl 4.00.

Sakrament Chrztu Sw., W-wa 1961, zł 4.50. 

Sakrament Pokuty. W-wa 1961, zł 4.50. 
Sakrament Bierzmowania, W-wa 1961, zł 4.50. 
Sakrament Eucharystii, W-wa 1961, zł 4.50. 

Ks. dr E. Bałakier — Sprawa Kościoła Na
rodowego w Polsce X V I w., W-wa 1962. 
zł 30.00.

Ks. m gr T. Gorgol — Łowczyni ofiar, W-wa.
1962, zł 5.00.

Ks. dr S. Włodarski —  Idea nieomylności w 
eklezjologii patrystycznej, W-wa. 19o3. 
zł 42.00.

Ojcze nasz, (modlitewnik), W-wa 196:j. 
zł 35.00

Rytuał Kościoła Polskokatolickiego, W-wa 
1962, zl 250.00.

Książki powyższe są wysyłane pocztą pu 
uprzednim przesłaniu należności przekazem 
pocztowym na adres Wydawnictwa lub prze
kazem PKO na konto PKO. W-wa Nr 
1-14-147290, Wydawnictwo Literatury Reli
gijnej.

K A T O L I C K I
1964

JEST DO NABYCIA W WYDAWNICTW IK LITERATURY RELIGIJNEJ,  
WARSZAWA. WILCZA 31. CENA 15 ZL.



W DRODZE DO BETLEJEM...
Jak odnaleźć mam drogę do małego Betlejem?
Z moim sercem oziębłym pójść przez noc i zawieję.
Jaką pieśń mam wyśpiewać, z jak im  darem pospieszyć.
Żeby więcej nie błądzić i zaprzestać ju ż  grzeszyć.
Żeby słowa dotrzymać, żeby poprzeć je czynem.
Żeby sprostać życzeniom biednej, małe.i Dzieciny.
Być może. żeby w murach pałacu wspaniałych.
Gronostajowym płaszczem przykryłbym nóżki małe.
Tymczasem leży w szopie, a deszcz z śniegiem zacina.
Gdzie tkw i źródło narodzin małej, śwuętej Dzieciny?
Że narodzić się m iało w żłobku pustym, ubogim,
W tę noc niebieskich cudów i pojednania z Bogiem.
Wskroś zawiei grudniowej i wskroś grudniowej słoty.
Trudno odnaleźć drogę do Jego nędznej szopy?
A jednak odnaleźli i przybieżeli szczerze 
Z liram i, kantyczkami, prości, nędzni pasterze.
Z liram i, kolędami. Bo mieli wiarę w sobie.
Dobrze jeśli tej nocy — odrodziła się W' tobie...

¥

Już zasnęła Dziecina, przez sen słodko się śmieje,
Że spełniona noc cudów, że spełnione nadzieje.
Już wiewiórka z besetli ogonkiem śnieg omiata.
Dźwięk kolęd w żywe srebro grudniową noc przetapia.
Pajączek przędzie z nitek ubogą koszulinę.
Już basetla z skrzypcami po kolędzie. Dziecinie.
Święty Józef zezwolił i uśmiech M atk i Bożej. .
Co za noc! Pełna kolęd prostych, dobrych pasterzy
Gdzie mnie do nich, z mym sercem, które pragnie pocieszyć:
Że nie zbłądzi już więcej, by już więcej nie zgrzeszyć.
Ja również nie z tych możnych. Przyjm ij dar mój ubogi.
Serce choć pełne troski, lecz pojednane z Bogiem.

*

Gwiazdy nad lichą szopą sypią srebrem i złotem.
N ikną troski i ludzkie zanikają tęsknoty.
Od rozśpiewanych kolęd bije blask śnieżny wokół.
Noc grudniowa zwiastuje światu —
Miiość i Pokój.

JÓZEF  BA RA N O W SK I
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B O Ż E  N A R O D Z E N I E

Stoją drzewa w ogrodzie samotne i ciche, 

a śnieg pada i pada. w iru ją  wciąż płatki.

Dziś Boże Narodzenie, świat jest taki inny 

i biały, jak leżące na stole opłatki.

Choinka tuż przy oknie pełna wspaniałości, 

cała w  tęczach kolorów, wysmukła i młoda.

Powietrze przesycone ig liw ia świeżością 

i tej aury świątecznej niezwykłą urodą.

W maleńkiej szopce Jezus wśród gałązek leży. 

przepiękne Święte Dziecko, odkupienie świata —

Dzwon wzywa na modlitwę, gdzieś z dalekiej wieży, 

na szybach coraz więcej bialośnieżnych k<viatów.

Świat stał się jakiś czystszy, więcej w nim  miłości, 

dobroci i nadziei wśród kłamstwa i gniewu.

Serce Ludzkiej Rodziny rozwarte na oścież 

kolędy maleńkiemu Jezusowi śpiewa.

I drzwi dziś wszystkich domów dla wszystkich otwiera, 

wielkie święto miłości, braterstwa i zgody —

Pokonana nienawiść samotnie umiera.

Dziś Boże Narodzrnie złączyło narody.

Za oknem słychać dzwonki, idą kolędnicy, 

biegną konie, u sanek roześmiane dzieci...

A  gdzieś w górze, nad wszystkim, na nieba granicy, 

jasna gwiazda Betlejem prowadzi i świeci.

Witold Nanowski

BOŻE NARODZEN IE

Szczególnie głęboko i serdecz
nie zżyliśmy się ze świętami Bo
żego Narodzenia. Wielkanoc. 
Zielone Św iątki. Boże Ciało — są 
podniosłe, są wspaniałe i m a
jestatyczne, ale Boże Narodze
nie jest nam najmilsze, najży
wiej nas poucza i jest nam naj
bliższe.

CZAS BOŻEGO N ARODZEN IA

Oczekiwanie Zbawiciela było 
powszechne w V II wieku ery 
rzymskiej, na którą przypada w 
747 roku od założenia Rzymu, 
urodzenie Chrystusa. Zbawiciela 
oczekiwali wszyscy, którzy w 
okresie potwornego upadku ogól
nego zachowywali przynajmniej 
poczucie godności osobistej. A 
powszechne oczekiwanie rozcią
gało się aż na Daleki Wschód 
i było szczególnie żywe i mocne, 
bo czasy były tak złowrogie, że 
wedle wyrażenia historyków 
..osłabły od upicia się zbrodnią 
i podłością".

G W IA ZD A  BETLEJEMSKA

W tych warunkach żywo zo
stał nnmszonv cały świat liczo

ny, obserwując niezwykle zja
wisko niebieskie, jakie w  latach 
747 i 748 przejawiło się w prze
stworzach. Mianowicie, zajaśnia
ła „gwiazda na wschód słońca" 
jak mówi św. Mateusz, nowa, nie 
znana do owych czasów astro
logom. Życie bowiem starożyt
nych, w czasach gdy Chrystus 
się rodził, było poddane astro
logii i płynącym z tej nauki 
wnioskom. Niezmiernie w ię: 
uderzyło myśli i wyobraźnię ów
czesną owo niezwykłe zjawisko 
niebieskie. Na tle oczekiwania 
na Zbawiciela, zapowiadała owa 
„gwiazda" na wschód słońca ja 
kiś wielki przewrót. Tak to po j
mowali wszyscy, więc też trzej 
Mędrcy ze Wschodu czyli Trzej 
Królowie ludzie bogobojni i w ią
żący życie ludzkości ze znakami 
niebieskimi, widząc ów świetlny 
gwiazdozbiór i przeczuwając, że 
stała się rzecz niezwykła, od 
wieków oczekiwana, wybrali się 
w daleką podróż, aby osobiście 
przekonać się, że tam, gdzieś na 
dalekim  zachodzie — urodził się 
król wieków, który m iał zaspo
koić tęsknotę i nadzieję ludz
kości — i poszli mu się pokło
nić.

Ilu  było tych mędrców? Ewan
gelia mówi o trzech, ale św. 
Augustyn i św. Chryzostom 
mówią, że było ich dwunastu. 
Inn i mówią, że trzej byl) wymie
nieni tylko dlatego, że potrójne 
były dary złożone Dziecięciu. 
Melchior był najstarszy, starzec 
siwowłosy o długiej brodzie. 
Baltazar był w pełni sił męs
kich, a Kasper był młodzieniasz
kiem. Podanie mówi, że Mel
chior był potomkiem Sema. Bal
tazar Jafeta, a Kasper — Cha
ma. W ten sposób pełna polo
tu wyobraźnia ludzi dawnych 
oświetliła fakt, że u stóp Bos
kiego Dziec^cia złożyły hołd 
trzy przełomowe okresy życia 
ludzkiego tj. starość, męskość 
i młodzieńczość, oraz trzy rasy 
ludzi: żółta, czarna i biała.

DARY BYŁY T RO JAK IE

Jak mówi św. Mateusz Ewan
gelista: „a otworzywszy skarby 
swe, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę'*.

Złoto wedle symboliki chrześ
cijańskiej,. było ofiarowane Je
zusowi. jako królowi, m irra ja 

ko człowiekowi, a kadzidło jakc 
Bogu. Złoto ofiarował Melchior 
od ludów semickich, a Balta
zar — kadzidło od białych ple
mion. W  innym ujęciu — ka
dzidło znak najwyższy od ludów 
aryjskich, mirrę od ludów czar
nych, a złoto od żółtych, czer
wonych i brunatnych.

I oto stało się już w owe dni, 
że u kolebki małego Jezusa do
konała się całkowita równość 
rasowa.

Tradycja Betlejemska nie jest 
semicką, ale na wskroś aryjską. 
Mów ią o tym przede wszystkim 
dwa fakty to jest, że przy Dzie
cięciu klęczy wół i krowa, u lu
bione domowniki rasy aryjskiej, 
że dach nad szopką jest poszy
ty słomą. Również i cały świat 
cudów, jaki rozwiera się w świę
cie w dniu Narodzin Zbawiciela, 
jest na wskroś rodzimy, .swojski, 
aryjski, a obcy światu semickie
mu, który Go w lat trzydzieści 
trzy później odrzucił i na ha
niebną śmierć skazał.

Osobliwym, radosnym a tajem 
niczym jest wśród tych dni 
szczególniej „Wieczór W ig ilij
n y ‘, uroczysta godzina cudów, 
w którą schodzą się siły potęż
ne i odmienia się rzeczywistość’*.

W ?  „ S T R A Ż Y -  (1»62>

M y ś li  r e H t/ ijn e

OFIARA
W życiu każdego człowie

ka są chwile szczęśliwe i 

wtedy człowiek chciałby 

żyć wiecznie na ziemi.

W  życiu niejednego czło

wieka sq jednak  i takie 

chwile, kiedy człowiek — 

utrudzony cierpieniem — 

pragnie wiecznego spoczyn

ku  i sam rozstaje się z ży

ciem.

Oba te stany duchouie 

człowieka nie m ają nic 

wspólnego z prawdziwym  

życiem relig ijnym , które 

ma w sobie coś więcej z 

ofiary, aniżeli ze szczęścia.

Człowiek religijny bo

wiem wszystko składa w 

ofierze Bogu — zarówno 

szczęście, jak  i cierpienie, 

podobnie, jak to czyni ka

płan wraz z ludem podczas 

spełniania bezkrwawej o

fiary Mszy świętej.

Władysław Kołodziej



ŚW. SZCZEPAN WZOREM 
POLSKOKATOLIKA

Obok. radosnych kolęd w  li

turgii Bożonarodzeniowej Koś

cioła pojawia się purpurowa 

barwa szat, symbol męczeństwa. 

Pojawienie się pierwszego m ę

czennika za sprawę Chrystuso

wą. Jego poświęcenie dla bliź

nich i śmierć jest dla nas wzo

rem w pracy dla zbawienia 

własnego i bliźnich. I właśnie 

Święty Szczepan jest dla nas 

wzorem.

Dzieje Apostolskie opisują, że 

zajmował się On rozdawaniem 

jałmużny, nauczając niestrudze

nie pracował nad utrwaleniem 

Królestwa prawdy, pokoju, spra

wiedliwości i świętości. Owoce 

tej pracy dawały wyniki w po

staci mnóstwa słuchających i 

nawracających się, a nie mo

gących „oprzeć się mądrości i 

Duchowi, który zeń m ów ił".

Zdecydowanie i męstwo, śm ia

łość i otwartość, wykonywanie 

jawne praktyk religijnych, od

ważne przyznaw.' nie się do Je

zusa, to codzienne działanie św. 

Szczepana.

Przebogata treść życia św. 

Diakona składała się z trzech 

zasadniczych cnót do heroizmu 

posuniętych — z wiary, m iłoś

ci i ducha- przebaczenia. Wiara

przenikająca całą Jego osobę po

wodowała to, że nieustraszenie 

opowiadał prawdę o przelanej 

krwi niewinnego Baranka. W ia

ra napełniała Jego serce radoś

cią, że znajdzie się u stóp tego, 

który za niego krew przelał, by 

z n im  razem weselić się.

W iara ta przepojona była m i

łością nadprzyrodzoną Boga. M i

łość Boga otwarła m u niebiosa, 

ukazała i złączyła Go z Jezu

sem. Miłość koiła ból zadawa

ny na polu kamienowania.

Padające kamienie w b ija ją  się 

w ciało i ranią je. Nie wydaje 

okrzyku narzekań czy złorzeczeń 

lecz dobywa glos serca odpła

cający miłością i przebaczeniem 

za nienawiść, cierpienie i wy

rządzoną krzywdę.

Święty Szczepan troszczył się 

o byt materialny wiernych, roz

dając biednym żywność, tak bar

dzo potrzebną do utrzymania ży

cia. Dzisiaj wśród nas żyjących 

mamy także biednych — są nimi 

tak często pogardzane sieroty, 

wdowy i chorzy. Pan Bóg stwo

rzył dobra materialne dla wszyst

kich ludzi. Obowiązkiem polsko- 

katolików jest tak ułożyć sobie 

życie, aby potrzebującym przyjść 

z pomocą Miłosierdzie chrześci

jańskie mamy urzeczywistniać 

i w  czyn wprowadzić. Państwo 

Ludowe opiekuje się biednymi 

i opuszczonymi w  ramach w tym 

zakresie obowiązujących przepi- 

ro* i wygospodarowanej aku

mulacji — dochodu narodowego. 

Trudności gospodarcze powstają 

często z przyczyn losowych nie

zależnych od pracy rąk  ludz

kich. My mamy mieć zrozumie

nie w tych sprawach i sami 

organizować powinniśmy stosow

nie do swych możliwości pomoc 

bliźniemu, który od nas jej ocze

kuje.

Taka nasza postawa tworząca 

przy parafiach dzieto m iłosier

dzia i pomocy bliźniemu będzie 

objawem prawdziwego życia pol

skiego i katolickiego.

Życie religijne — życie oży

wione wzorem św. Szczepana 

i zdrowym zapałem z pewnością 

odrodzi żywotność naszych pa

rafii. Nie zrażajmy się v  naszej 

drodze naprzód, chociażby rzu

cane były przeszkody pod nogi 

lecz za przykładem św. Szcze

pana odważnie wcielajmy w ży~ 

cie hasła naszego Kościoła pol

skiego i katolickiego. Unikniemy 

z pewnością wielu nieporozu

mień jakie spotykamy w naszych

rodzinach. Czyńmy nasz dom m i

łym i przyjemnym. Czynnym 

życiem okazujmy przynależność 

do Kościoła, który w potrzebie 

brońmy, a tych którzy jeszcze 

błądzą m iłujmy,

Ks. TADEUSZ GOTÓW KA

STARA 
KOLĘDA 
Z XVIII 
WIEKU

Laska nieba górnego dziwną rzecz sprawiła 

u ludzi: Panna czysta Syna porodziła.

Którego żaden rozum ogarnąć nie może.

A.ftowane gwiazdami opuściwszy łoże

Spuszcza się na padolne. Bóg wieczny, niskości. 

Żywot sobie obrawszy w Panieńskiej światłości. 

Kędy bez zmazy stanął, a slamtąd jak lny.

Do obory stępuje. O! jakie nowiny!

Dziwną odmianę czyni, ten co jest bogaty 

Królewicz, na ten świat patrz, przychodzi bez szaty. 

Członki Jego pieszczone w żłobie położone, 

żim nem  i niedostatkiem przykrym okrążone.

Królowie Mu z podarzem nisko się kłaniają.

Osieł i wół Dzieciątko parą ogrzewają.

Wesoły pokój ziemi śpiewają dworzanie 

Niebiescy, sławę z chwałą Tobie wieczny Panie.

Zaczym każdy mieszkaniec w tym ziemskim kieracie 

Dziś bądź ochotnym, a ty gospodarzu bracie 

Rozkaż w ina nalewać, my śpiewać będziemy 

Nowe pieśni Dzieciątku i Je pokołyszemy.

(wyszukała M. A.)



D najstarszym za
bytkiem piśmien- 

| nictwastarochrześ- 
cijańskiego iesi 

.Dydache'' czyli nauka 12 A- 
pnstołow (doctrina duodecim 
Apostolorum). Po ewange
liach sw pismo to zajm u
je czołową pozycję. Przy-, 
muje się. że powstało on.) 
około 100 roku po narodze
niu Chrystusa. Jak do tąd  

nie zdołano ustalić autor
stwa tego pisma. Kryteria 
wewnętrzne wskazują, że 
piszący znal dobrze Apos
tołów i doktrynę starotes
tamentalnych proroków. 
Miejscem powstania ..Dy
dache" była Palestyna albo 
Syria. Według treści naukę 
dwunastu Apostołów moż
na podzielić na trzy asao- 
nicze części:

1. Ascetyczna — rnowi 
ona o drodze żywota d ro 

dze śmierci.
2. Liturgiczna — m on, o 

Chrzcie Św.. o Eucharystii.

nosc która nam poznać da
łeś przez Jezusa sługę Twe
go. Ty Panie Wszechmocny 
stworzvles wszystko dla 
Im ienia Swego. Pokarm i 
napo.j dates ludziom na 
pożywienie, aby do Ciebie 
dziękczynne zanosili ino- 
dlv. Nam zas dales pokarm 

. duchowy i Napój i Ży 
vw>t wieczny. przez Jezu 
są sługę Swego. Przede 
wszvstkim my do Cieoie 
dziękczynne zanosimy mo
dły. Tobie chwała na wie
ki. Pomnij Panie, na Ko
ściół Swój i wybaw go od 
wszelkiego złego i dopro
wadź go do doskonałości 
w miłości Swojej i zgro
madź go od czterech wia- 
tre w Pełen Świętości do 
Królestwa Swego, któreś 
mu zgotował. albowiem 
Twoja jest moc i chwała 
na wieki. Niech przyjdzie 
Laska i przemieni ten świat. 
Hosanna Synowi Dawido
wemu. Kto święty niech

PIŚMIENNICTWO
STAROCHRZEŚCIJAŃSKIE

modlitwach i poście, oraz 
podaie pierwsz1- ka on 
.Mszy Su

:i Prawna - nawołuje io  
posłuszeństwa i zachowa
nia w życiu poleceń Proro
ków. Apostołów i Bisku
pów

Zatrzymamy się dłużej 
nad treścią ..Dydache" w 
której mowa o Eucharystii 
A oto tłumaczenie: ..A co do 
Eucharystii, takie odma
wiajcie modły dziękczynne. 
Najpierw za kielich dzięku
jemy Ci Ojcze nasz, za 
Święty ' winny szczep Da
wida sługi Twego, którą 
nam poznać dałeś przez Je
zusa sługę Twego. Tobie 
chwata na w ielki. Jak ten 
łamany chleb rozsiany był 
po górach, a zebrany stał 
się jedno, tak niech się 
zbierze Kościół Twój z 
krańców ziemi do Króles
twa Twego, albowiem Two
ja jest chwała i moc przez 
Chrystusa na w-ieki. Nikt 
przecie niech nie pożywa i 
pije z naszej Eucharystii, 
tylko ochrzczeni w Im ię 
Pańskie, toć przecież o tym 
powiedział Pan ..nie da
wajcie psom tego co świę
te". a po nasyceniu się ta
kie odmawiajcie modły 
dziękczynne: — Dziękujemy 
Ci Ojcze S-u. za święte 
Im ię Twoie. któremu zgo
towałeś mieszkanie w ser
cach naszych i za wiedze i 
/.a wiarę i za niesmiertel-

przystąpi, kto zas nie jest. 
n.ech czyni pokutę".

Analizując treść wyżej 
przytoczonego tłumaczenia, 
śmiało możemy powiedzieć, 
że jest to „kopalnia" głębo
kiej wiedzy teologicznej o 
Eucharystii, która w Ko
ściele Chrystusowym, jest 
świętością wszystkich świę
tości. Eucharystia, w Któ

rej prawdziwie i rzeczy
wiście przebvwra Chrystus 
Pan. przyjęta godnie (bez 
grzechu ciężkiego) jest źró
dłem uświęcenia, wszyst
kich członków Mistycznego 
Ciała. Kto jednak pożywał
by Ciało Pańskie i pił kie
lich krwi niegodnie, będzie 
winien strasznego Sądu Bo
żego. To zmusza do refle
ksji każdego chrześcijani
na, a w  sposób szczególny 
każdego katolika. Gdyby 
Kościół osiągnął w swojej 
pracy duszpasterskiej jed
ną rzecz, nauczył ludzi god
nie przystępować do Eu
charystii, ze zrozumieniem 
Jej Istoty. wówczas m u
siałyby zapanować miłość i 
zjednoczenie.

Dobrze jest czasem wrócić 
do nauki Kościoła w pierw
szych wiekach, aby porów
nać ją z tym co jest obec
nie. Nasz Kościót Potskoka- 
toticki w swoim nauczaniu, 
głosi właśnie te wszystkie 
prawdy, które były głoszone 
przez Apostołów i Ich na
stępców. nic nie zmieniając. 
Z tej też przyczyny należy do 
Kościołów Starokatolickich, 
które niezmiennie głoszą 
prawdy Boże. odrzucając je
dynie dogmat nieomylności 
papieża jako rzecz sprzeczna 
z Pismem św. i T radycji 
Apostołką. Nieobca jest rów
nież naszej doktrynie ko
ścielnej. nauka zawarta w 
..Dydache". Zawsze głosiliś
my i głosić będziemy, że cen
trum świętości w Kościele 
jest Eucharystia, w której .re
zus zamknął sie cudownie po 
to. aby człowieka .iak na j
ściślej zejdnoczyć z Bogiem 
a przez to uczynić iednosc 
w swoim Kościele. A wiec 
zjednoczenie w oparciu o Bo
ga i miłość, poprzez Eucha
rystie

Ks. .1. Szotm iller

Niejeden satyryk stępił już pióro
i język naśmiewając się z rodąków\ 
którzy każdego roku zaskoczeni są 
niemile nadejściem zimy. Niestety 
w tych satyrycznych drwinach i na- 
śmieszkach jest sporo racji. Często 
bowiem zachowujemy się tak, jak 
np. Marokańczycy, dla których mróz
i śnieg rzeczywiście jest wielką nie
spodzianką. Skutki nieprzygotowa- 
nia się do ubiegłorocznej zimy oka
zały się szczególnie bolesne. Już 
dawno naszej strefy klimatycznej 
nie nawiedzał taki siarczysty i d łu 
gotrwały mróz . Ciężko przeżywali 
go mieszkańcy miast i jeszcze cię
żej wieśniacy. Jedna z kolejnych 
śnieżyc zastała mnie we w-si Kuro- 
piewo Na drogach potworzyły się 
ogromne zaspy. Autobusy PKS prze
stały kursować. W rezultacie m u
siałem spędzić przymusowo w wios
ce kilka dni. Była to świetna okazja 
do zapoznania się z kłopotami zi
mowymi rolników. Mróz w pierw
szej kolejności unieruchomił jedy
ną w  Kuropiewie placówkę ku ltu 
ralną: świetlicę strażacką. Nie było 
jej czym ogrzewać. Nieco później 
poddała się szkoła. Gromadzka Ra
da Narodowca nie potrafiła zabez
pieczyć ją zawczasu w odpowiednią 
ilość węgla. Marźli w klasach i ucz
niowie i nauczyciele. Wreszcie kie
rownik na własną odpowiedzialność 
zarządził przerwę wr nauce. Było to 
jeszcze przed znanym okólnikiem 
Ministerstwa Oświaty w tej sprawie. 
W całym zresztą kraju rozlegały się 
trwożne sygnały o zamykaniu szkół 
na skutek braku opału. Zima wysta
wiła niezbyt pochlebną opinię gro
madzkim radom narodowym i in 
spektoratom oświaty. W Polsce 
węgla dla szkół nie powinno za
braknąć. A jeśli zabrakło, to znaczy, 
że bimbał sobie ktoś, kto jest odpo
wiedzialny za zaopatrzenie budyn
ków szkolnych w opał na zimę. Ubo
lewać też trzeba nad faktem zamy
kania z tego samego powodu świet
lic wiejskich.

Prezes ochotniczej straży pożar
nej iw Kuropiewie, jako bezpośred
ni opiekun jedynej w  wiosce pla
cówki kulturalnej, tak scharaktery
zował mi sytuację:

— Latem nasz aktyw' opracował 
szczegółowy plan zajęć świetlico
wych w okresie jesienno - zimowym. 
Postanowiliśmy m. in. zorganizować 
zespoły: muzyczny, chóralny i ta
neczny. Zakupiliśmy ża pieniądze 
strażackie uzyskane z zabaw ta
necznych — telewizor, kilka komple
tów' szachów, w'arcab i innych gier, 
a także stół pingpongowy- Jeden z 
nauczycieli, który przez dłuższy ok
res czasu mieszkał w Wielkiej Bry
tanii, zobowiązał się zorganizować 
w naszej świetlicy kurs języka an
gielskiego. Na kurs ten zapisało się 
aż czterdzieści osób. Wszystkie na
sze plany kulturalno-oświatowa spa
liły na panewce. W takie mrozy do 
nieogrzewanej świetlicy nie raczył 
zajrzeć nawet pies z kulawą nogą.
O opał. oczywiście, staraliśmy sie 
zawczasu. Dystrybutorzy obiecywa
li nam solennie, że dostaniemy go.

Potwierdził to swym autorytetem 
sam przewodniczący GRN. Potem 
niespodziewanie nadeszły mrozy. Na 
drogach potworzyły się wysokie za
spy śnieżne i o dowozie węgla nie 
mogło już być mowy. Były trudności 
z dowiezieniem go do dużych miast, 
które połączone są ze Śląskiem to
ram i kolejowymi, a co dopiero mó
wić o naszej wiosce zabitej od świa
ta deskami. Gm inna Spółdzielnia t łu 
maczy się, że z braku magazynów 
nie jest w stanie sprowadzić w ciep
łych porach roku całego przydziału 
węgla. Ale czyż w'ęgla nie można 
magazynować pod gołym niebem? 
W rezultacie kilka miesięcy zimo
wych zostało całkowicie straconych 
dla działalności kulturalno-oświato
wej. Ludzie — ciągnął prezes OSP — 
rozpraszali nudę wieczorami w' gos
podzie ludow-ej. Tę placówkę obfi
cie zaopatrzono w węgiel. Tam było 
ciepło. No i w dodatku wódka też 
coś tam w' pijących rozpala. Na do
brą sprawę, to znacznie większą ko
rzyść m iałaby wioska, gdyby węgiel 
przeznaczony dla gospody przeka
zano szkole i świetlicy. Do knajpy 
przecież wieśniacy zachodzą tylko 
na wódkę. Śniadania, obiady i ko
lacje m ają oni w'e wiasnych domach. 
Jarm arki w Kuropiewie nie bywają. 
Z delegacją służbową też rzadko 
kto tu się zjawia. W gospodzie wę
giel zużyw'a się w czasie mrozów nie 
na gotowanie posiłków, lecz na og
rzewanie kucharek, bufetowej i ...pi
jaków.

Rozżalenie prezesa ochotniczej 
straży pożarnej jest chyba zrozu
miałe. Rzeczywiście, jaką stratę po
niosłaby Wieś, gdyby na okres mro
zów zamknięto gospodę, a cały za
pas węgla oddano szkole i świetlicy? 
Do takiego wiaśnie rozwiązania waż
nego problemu w’ Kuropiewie i w 
wielu innych wioskach nie potrzeba 
przecież specjalnej uchw'ały Rady 
Ministrów' lub zarządzenia Premie
ra. Sprawę tę mogłaby z powodze
niem załatw ić gromadzka rada na
rodowa lub w ostatecznym wypad
ku rada powiatową. Przecież w Pol
sce obowiązuje zasada sensownego 
kierowania życiem społecznym. Pra
sa codzienna pisała swego czasu, 
że w niektórych prowincjach Grecji 
na skutek mrozów; wprowadzono 
stan w'yjątkow'y. U nas nie było po
trzeby uciekania się do takich k ro 
ków. W stan mobilizacyjny do wal
ki ze skutkam i mrozów' i śniegów 
postawiono tylko nieliczne stosun
kowo instytucje (np. PKP). Jednak 
podczas tak katastrofalnej zimy te
renowa wiadza państwowa m iała nie 
tylko prawo, ale i obowiązek zdecy
dowanego przecinania „wrzodów'" 
bezsensu i marnotrawstwa. Czyż ta
kim  bezsensem i marnotrawstwem 
nie było opalanie knajpy hand lu ją
cej wódką i marynowanymi śledzi
kami, podczas gdy szkoła z braku o
pału zamknęła sw'e podwoje?

Mroźna i śnieżna zima 1963 r na 
szczęście już jest poza nami. Obyśmy 
tylko nie zapomnieli, że w grudniu 
1963 roku zaczęła się następna...

,1. A



K Ą C I K  DLA D Z I E C I  I M Ł O D Z I E Ż Y
Boże Narodzenie u Sosnowskich

Na święta Bożego Narodzenia 
do Beatki i Dariusza Sosnow
skich przyjechała babcia ze 
Szczecina, mamusia ich mamusi.

Babcia pomogła w ogólnym 
sprzątaniu mieszkania oraz w 
przygotowaniu wieczerzy w ig ilij
nej.

Gdy wszystko już było przygo
towane. posprzątane, choinka u 
brana. pani Sosnowska zarządzi
ła:

— Dzieci i wszyscy proszę_wło- 
żyć świeżą bieliznę, jak również 
świąteczne ubranie

— Dareczku — dodała babcia — 
jak się ubierzesz to wyjdziesz ną 
dwór i będziesz wyglądał pierw
szej gwiazdki.

— Babciu, czy ja też mogę 
pójść? - spytała Beatka

— Możesz.

Dzieci ubrały się bardzo szyb
ko aż się mama temu dziwiła, bo 
zawsze z ubieraniem było wiele 
kłopotów i wyszły pospiesznie na 
podwórko. Stanęły pod ścianą i 
pilnie obserwowały ciemne, lek
ko zachmurzone niebo. Stały dość 
długo. Nawet mama niepokoiła 
się, że za bardzo marzną.

— Jest! Jest! — wrzasnął naraz 
Darek Na ten okrzyk wyszła 
bribcia. a za nią mama i pan Sos
nowski.

Długo wpatrywano się w jasną 
gwiazdkę.

— To gwiazda Trzech Króli, 
Betlejemska gwiazda, przy któ
rej blasku Pan Jezus się narodził. 
Niech będzie święte im ię Jego 
pochwalone — rzekła babcia i na
bożnie przeżegnała się. a za nią 
wszyscy to samo uczynili.

— Słowo ciałem się stało. Czas 
na wieczerzę — dodała pani Sos
nowska i poprosiła wszystkich do 
stołu.

Podzielono sie wspólnie białym 
opłatkiem, składając sobie wza
jemnie moc serdecznych i jak 
najlepszych życzeń. Potem zasied
li do wieczerzy. Na stole było wie
je potraw, a więc ryby. barszcz z 
uszkami, kapusta z grzybami, 
kluski z makiem, kompot z suszo
nych owoców i inne.

Nie skończyli jeszcze wieczerzy, 
gdy ktoś zapuka! do okna

— Nie puszczać nikogo i nie 
oglądać się. bo zło wejdzie do 
domu na cały rok — powiedziała 
poważnie babcia.

W mieszkaniu zapanowała ci
sza.

Pukanie się powtórzyło raz i 
drugi.

— Ktoś tam jest — rzekła pani 
Sosnowska.

— To pewnie jakaś dusza po
kutująca — szepnęła babcia, żeg
nając się z trwogą.

— Też mama wygaduje! — ode
zwała się pani Sosnowska — tam 
ktoś jest potrzebujący. W ten 
wieczór nikt na świecie nie może 
zostawać w potrzebie, a zwłasz
cza w głodzie i be/, dachu Jan 
ku — /.Wróciła sie do męża — 
wyjdź ; zobacz

Pan Sosnowski otworzył drzwi. 
Na progu stanęła stara Jagulska 
niedaleka sąsiadka Sosnowskich.

— Drodzy Państwo — prosiła z 
płaczem Jagulska — dajcie tro
chę ciepłej strawy i pozwólcie mi 
sie ogrzać bom okrutnie zmarzła
i wygłodniała. Czekałam, że mnie 
dzieci zaproszą... czekałam w 
swoim zimnym pokoju, bo mi się 
piec zepsuł, ale na darmo... na 
darmo... Mój Jezu, wychowałam 
czworo dzieci, ale żadne nie po
prosiło matki w ten wieczór w i
gilijny. Zostawiły mnie samą, jak 
dziadówkę, bez okruszyny chle
ba... A tam u nich gwarno, pełno 
ludzi, pełno śmiechu i śpiewów. 
Chodziłam koło węgłów', zaglą
dałam w okna, ale na darmo...

Pan Sosnowski u ją ł staruszkę 
pod ramię i wprowadził do mie
szkania. posadził przy stole. Pa
ni Jagulska spojrzała na obficie 
zastawiony stół.

Pan Sosnowski wziął opłatek z 
talerza i podszedłszy do Jaguls- 
skiej, powiedział:

— Trzeba było do nas zaraz z 
wieczora, a na laskę dzieci nie 
patrzeć, Ale zapomnijmy o wszy
stkim. Oby następna wigilia i ca
ły rok i wszystkie dalsze lata by
ły dla pani jak najlepsze...

Pani Jagulska przyjmując ży
czenia obcych jej ludzi, płakała. 
Łzy jej z oczu sypały się jak 
groch. Uciszano ją, podsuwano jej 
wszystko do jedzenia, starano się 

ją zabawić rozmowa, aby zapom
niała o swej przykrości.

Po wieczerzy zapalono świecz
ki na choince, zgaszono żyrandol. 
Pani Sosnowska zaintonowała 
„Bóg się rodzi", wszyscy podjęli i 
śpiewali możliwie jak najgłoś
niej. Potem śpiewali „Wśród noc
nej ciszy", „Gdy się Chrystus ro- 
dzi“, „Lulajże Jczuniu", „Dzisiaj 
w Betlejem" i inne.

Śpiewała również pani Jagu l
ska i lekko się uśmiechała do 
dzieci, które uważały aby od pło
mienia świeczki nie zapaliła się 
choinka.

— Dawno takiej wigilii nie m ia
łam — szepnęła stara Jagulska. — 
Moje wnuczki też o mnie zapom
niały...

— Ale my o poni nie zapomni
my — zawołała Beatka i przy
niosła Jagulskiej swoje słodycze, 
które dostała pod choinką.

Pani Jagulska wzbraniała się 
przyjąć słodyczy, tłumacząc, że 
słodycze są dla dzieci, a ona już 
stara. Ale Beatka, a za nią wszy
scy zaczęli prosić. abv przyjęła, 
aby nie odmawiała.

— Niech wasze to życie będzie 
tak słodkie jak mnie jest teraz 
dobrze i ciepło. Jezus wam w y
nagrodzi — rzekła Jagulska.

Babcia Sosnowskich zaintono
wała: „Przybieżeli do Betlejem". 
Pani Jagulska z radością pod
chwyciła dobrze słowa, a za ma 
włączyli się wszyscy. Śpiew’ali z 
radością, bo czuli, że przyjmując 
biednego w icli dom i serca, jest 
prawdziwe ,.H«żt Narodzenie

U R O C Z Y S T O Ś Ć  B O Ż E G O  N A R O D Z E N I A
Jest to święto, które najw ię

cej ze wszystkich świąt ma u
roku i piękna. A już polski 
naród owiał je takim czarem, 
że nigdzie nie obchodzi się 
świąt Bożego Narodzenia tak 
mile. jak u nas.

Co to znaczy ..Boże Narodze
nie?" Czy Pan Bóg może się 
rodzić, jak to jest w kolędzie 
..Bóg się rodzi"? Boże Naro
dzenie to znaczj', że Syn Bo
ży stał się człowiekiem, naro
dził się z Maryi Panny, aby 
umrzeć na Krzyżu dla nasze
go zbawienia, aby swoją Mę
ką i Śmiercią przebłagać swo
jego Ojca za grzechy pierw
szych rodziców i wszystkich 
ludzi: aby otworzyć niebo dla 
ludzi.

Dzień Bożego Narodzenia 
powinno się obchodzić jako 
największe święto wszystkich 
krajów i narodów całej ziemi, 
powinny wziąć w n im  wszyst
kie państwa, bo iest to prze
cież największy dzień dla na
szej ziemi: Bóg ją  nawiedza, 
Bóg przysłał na nią swojego 
Syna. Jak w ielkim  dniem w 
historii świata jest Boże Na
rodzenie. dowodzi fakt. że la
ta liczymy od narodzenia Pa
na Jezusa. I to nie tylko my 
katolicy, ale cały świat, wszy
stkie narody i państwa.

We wszystkich podręczni
kach do historii i wszędzie.

gdzie tylko spotkacie daty, 
przeczytacie obok nich te sło
wa: ..przed narodzeniem Chry
stusa- po narodzeniu Chrystu
sa" lub „Rok dawnej ery", 
„Rok... nowej ery1'. Słusznie 
napisane, bo do przyjścia Pa
na Jezusa była dawna era. 
którą nazywamy Starym Tes
tamentem. Po narodzeniu zaś 
Pana Jezusa nastała nowa era, 
Nowy Testament.

Dlatego Kościół na tak wiel
kie święto przygotowuje nas 
Adwentem: dlatego też pozwa
la kapłanom na odprawienie 
tego dnia aż trzech Mszy św.

W Polsce Boże Narodzenie 
poprzedza w igilia: post cało
dniowy. a wieczorem, gdy po

każe się pierwsza gwiazdka, 
wieczerza najuroczystsza w 
roku (choć postna), w czasie 
której wszyscy w rodzinie la 
m ią się opłatkiem, przeprasza
ją  się wzajemnie, darują sobie 
w iny i składają życzenia. Po
tem radosny śpiew kolęa 
przy choince, pięknie ozdobio
nej i oświetlonej. W nocy o 
godzinie 24 (12) ci. którzy mo

gą ruszają do kościoła na ,,Pa
sterkę", na pamiątkę, że pas
terze zbudzeni przez Aniołów, 

w nocy przybyli do Jezusa. A 
w  kościele wśród zieleni choi

nek. radu.ie r>cz.v wszystkich 
pięknv żłóbek, a w nim figur

ką Bożej Dzieciny.

PRZYGODY DARIUSZA43

Po ostatnim wypadku z Kropidłowskim leżał cicho przygwoż
dżony do łóżka. Noga powoli się goiła. Przy jego żywej nalurze 
ciężko mu było wyleżeć. Lekarz jednak nakazał leżenie w spo
koju, więc leżał. Leżał również dlatego, że o spokój i cierpli
wość prosiła go jego matka. Dla m atki zaś by) gotów na 
wszystko, na najwięlisze samozaparcie.

Na parapecie okna usiadł gołąb i dziobkiem zastukał w  szybę, 
upominając się o śniadanie. Tak czynił codziennie. Dariusz 
zawsze z największą przyjemnością karm ił tego ptaka, który 
przylatywał nie wiadomo skąd o zwykłej porze, siadał na 
oknie, szybko zjadał rzucone okruchy i odfruwał.

Chłopiec słysząc stukanie w  szybę zapomniał na chwilę o 
chorej nodze, poderwał się, próbując usiąść, ale wnet z powro
tem opadł na poduszki.

— Uf! — jęknął, przygryzając z bólu wargi.
— Czy mogę wejść? — odezwał się od drzwi łagodny i słodki 

głosik.
— Ach, chodź. Marylko, chodź. Nie masz pojęcia, jak się 

cieszę, że przyszłaś! — odpowiedział.
Pocałowała go na dzień dobry. Widok tej m iłej, zawsze 

uśmiechniętej twarzyczki siostry, orzeźwił go.
— Jesteś kochana. Zawsze zrobisz to, z czym jesl człowieko

wi najlepiej — westchnął.
— Czy może czegoś potrzebujesz0

— To co? — spytała szybko wpatrując się p il
nie w twarz braciszka.

— To nakarm tego gołąbka, który niecierpliw i 
się. spoglądając niespokojnie w okno

— Z całą przyjemnością to uczynię.
— Dziękuję! — .powiedział Dariusz patrząc na 

wybiegającą z pokoju siostrzyczkę.

Po nakarm ieniu rannego, skrzydlatego gościa 
Marylka usiadła przy łóżku brata i uśmiechnęła 

się.

— Mam dla ciebie dobrą wiadomość — powie
działa.

— Po twoich oczach poznałem że masz dla 
mnie coś niezwykłego

■-.(I n



NASTĘPNY NUMER 
KTI „RODZINA" 

UKAŻE SIĘ Z DATĄ 
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L E K A R Z  R A D Z I
BOL G A RD ŁA  — AN G IN A

Angina właściwie jest chorobą całego ustro
ju. jednak najwyraźniejsze objawy występują 
na migdalkach podniebiennych i w  gardle. 
Nawet u najzdrowszego człowieka na migdał- 
kach i na błonie śluzowej gardła zawsze zna
leźć można duże ilości rozmaitych bakterii, 
choroba wybucha jednak tylko wówczas, gdy 
nastąpi osłabienie organizmu j zmniejszenie 
iego odporności. Może to być spowodowane 
przemarznięciem, przemoczeniem nóg. prze
męczeniem i wieloma innymi- przyczynami. 
Bakterie jakby tylko na to czekały — szybko 
wzrasta ich ilość i zjad iwość. Choroba za
czyna się zazwyczaj od ogólnego złego samo
poczucia, znużenia, niechęci do wszystkiego, 
szybko podwyższającej się gorączki, dreszczów
i bólu głowy. W gardle odczuwa się początko
wo jakby drapanie, przeszkodę przy łykaniu, 
a wkrótce potem zjaw ia się wyraźny ból 
wzmagający się przy przełykaniu. Gruczoły 
chłonne w okolicach żuchwy są zwykle po
większone i bolesne, co skłania chorego do 
sztywnego trzymania głowy. Czasem nawet 
otwieranie ust jest bardzo bolesne.

Równocześnie z bólem gardła, w  gardle i 
na migdalkach. mogą się pojawiać różnorakie 
naloty. Szczególny niepokój powinno wzbu
dzić wystąpienie drobnych szaro-białych pla
mek, szybko zlewających się w kożuchowate 
naloty. Możemy wówczas podejrzewać błonicę 
(dyfteryt). W razie zauważenia takich nalo
tów nie wolno ryzykować zwłoki, jak najszyb
ciej trzeba wezwać do chorego lekarza.

Przy zwykłej nawet anginie (zaczerwienienie 
gardła, ból. obrzęk migdalków, gorączka) cho

ry powinien bezwzględnie leżeć w łóżku, mo
żliwie. ze względu na zaraźliwość, odizolowa
ny od pozostałych domowników. Od dawna 
za tradycyjny środek domowy przy anginie 
uznawano różnego rodzaju płukania gardła. 
Otóż w pierwszym ostrym okresie choroby z 
płukaniem należy być ostrożnym, a w ogóle 
skuteczność płukania gardła jest raczej w an
ginie wątpliwa. Bardzo natomiast skutecznie 
działają kompresy rozgrzewające (pod cerat- 
ką) lub wysychające (bez ceratki). Kompres 
powinien być założony w ten sposób, by obej
mował okolicę żuchwy, najłatw iej to się uda. 
gdy opaską przytrzymującą kompres nie ob- 
wiążemy szyi, a przeprowadzimy przez wierz
chołek głowy. Z chw ilą pojawienia się pierw 
szych objawów choroby należy choremu po
dawać trzy razy dziennie po tabletce „Polo
piryny-' (aspiryna). „Polopiryna”1 łagodzi ból 
gardła i głowy i działa korzystnie na prze
bieg choroby. Przy anginie stosuje się rów
nież, ale to już tylko na zlecenie lekarza, sul
famidy i ponicylinę.

Pokarmy podawać należy w  takiej postaci, 
by choremu sprawiały jak najm nie j przykro
ści, a więc przede wszystkim w stanie płyn
nym, lub papkowatym. Przy tym należy pa
miętać, że przyjmowanie płynów przez słom
kę, lub rurkę ułatw ia choremu połykanie. 
Picie między posiłkami chłodnych napojów, 
np. ostudzonej herbaty z cytryną, oczyszczając 
„ardło z lepkiego śluzu sprawia choremu du
ża ulgę.

Angina jest zawsze chorobą p o w a ż n ą ,  gdyż 
daie możliwości rozmaitych powikłań jak za
palenie nerek, choroby serca, zapalenie sta
wów i inne, dlatego też nie wolno jej lekce
ważyć i zawsze trzeba starannie leczyć do 
końca, opierając się ściśle na poleceniach le
karza. Dr. A. M.

K R Z Y Ż Ó W K A

POZIOM O: 1. Z mit. grec. opiekunka 

małżeństwa, 4. Stan w USA, 7. Syn Po

sejdona i Gai, 11. Skrót org. kobiecej, 

13. Może być cyrkowa lub działania, 14. 

Skrót org. walczącej w pow. warszaw

skim. 15. Syn Apoiina i Kreuzy, 17. Ro

dzaj głosu, 18. Stolica bogów. 19. Tytuł 

opery Rachmaninowa, 20. Np. m alino

wy, 21. Pocisku lub na bieżni, 22. 

...Wiet-Zjedn. W ietnam wspak. 25. Czło

nek ludu Turku-Tatarskiego, 27. In icja

ły kompozytora okresu baroku (1659— 

1725), 28. Symbol chem. żelaza, 29.

Kwarc, 31. Poszarpane wybrzeże przy 
ujściu rzeki, 34. Bogini mądrości. 35. 

Drzewo liściaste, 37. Obecna nazwa rze
ki W iatki, 38. Podarek, 39. Głębia obra

zu bez kreski, 40. 13—15 dn. w  kalenda

rzu rzymskim. 42. Pytajn ik liczebnika, 

43. lnic. polskiego malarza, obecnie 

prof. A. Sztuk Pięknych, 44. Może być 

starcza, 46. Skrót rejestracyjny samo

chodów w pow. Radomsko, 47. Funkcja 

48. Ołtarz po łacinie. 50. Mieszkanie l i

sa, 51. są po łacinie

PIONOWO- 1. W mit. grec. bóg słoń
ca. 2. Egipski bóg słońca, 3. Skrót spo* 
tykany na receptach, 4. Stany Zjedno
czone, 5. Uczony polski filolog klas. 
(1859—1944), 6. Najwaleczniejszy boha
ter trojański, 8, Siad zwierzęcia, 9. Po
dróżnik angielski odkrywca gór Flin- 
dersa, 10. U nas znana jest Lubelska, 
Brzeska, 12. Drobny rolnik w  starożyt
nym Rzymie, 14. Gwiazda Wielkiej 
Niedźwiedzicy, 16. Grecka bogini zwy
cięstwa, 17. Pierwotni mieszkańcy F ili
pin, 23. Indianie Z iem i Ognistej, 24 
Dziecięcy samolot, 25. Żona Hefajstosa, 
26. Zakaźna choroba przenoszona przez 
szczury, 29. „Śmietanka" wspak. 30. 
Nieść po łacinie, a dodając otrzymasz 
znanego wroga Słowian. 32. Miasto w 
płn. Włoszech, 33. Kontynentalna plat
forma zalana morzem, 34. Bohater i my
śliwy tebański, 36. W sam raz, 41. 
Dzień oszczędnie pisany, 44. W  mit. 
grec. córka Uianosa i Gei, 45. Sztuka 
po łacinie, 47. Symbol chem. strontu, 49. 
Symbol chem. złota.



ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMi

Nasi m ili Czytelnicy, którym „Rodzina" po 
raz pierwszy nieraz wpadnie do ręki, dzielą 
się swymi spostrzeżeniami. Jedni da ją wyraz 
swojej radości, że się spotkali z polskim ka
tolicyzmem, o którym od dawna marzyli, dru
dzy proszą o wyjaśnienie różnych spraw i za
gadnień a inni jeszcze m ają do nas pretensje, 
że nie uznajemy papieża i odrzucamy supre
mację Watykanu.

Ci ostatni pouczają nas i powołując się na 
katechizmowe wiadomości lub na luźne cy
taty z Pisma św., których znaczenia nie rozu
m ieją, starają się przekonać, że co najm niej 
błądzimy. Jedni z naszych nauczycieli piszą 
z żółcią, z goryczą szermując niewybrednymi 
argumentami. Inn i zaś piszą spokojnie, praw
dopodobnie w dobrej wierze i starają się nas 
nawrócić na „prawdziwą wiarę".

Taki list napisał nam brat IG N A CY Z CHO
RZOW A, p. STEFAN Z RĄB1A i p. LEON 
Z KORONOW A.

Pisałem już kiedyś, że dział „Rozmowy z 
Czytelnikam i” nie jest przeznaczony na teo
logiczne polemiki ani dysputy. Kogo te za
gadnienia bezpośrednio obchodzą, powinien 
się zaopatrzyć w popularne publikacje wyda
ne przez nasze Wydawnictwo jak „O Koście
le Jezusa Chrystusa" — Ks. Bp. Rodego, ,,Zbu
duję Kościół m ój“ — ks. E. Narbutta, „B ib lij
ne podstawy papiestwa” —  ks. dr Naumczyka. 
Broszury te da ją  pogląd na najbardziej pod
stawowe zasady polskiego katolicyzmu i pre
cyzują stanowisko naszego Kościoła wobec 
prymatu papieskiego i szeregu praktyk w Ko
ściele rzymskim, które nie m ają biblijnego 
ani logicznego uzasadnienia.

Dziwimy się jednak brakowi krytycyzmu u 
niektórych naszych Czytelników, którzy w 
sposób arbitralny nas pouczają nie mając ku 
temu żadnych podstaw.

Dogmat o nieomylności papieża, jak w ia
domo, odrzuca większa część chrześcijaństwa 
w im ię tych samych racji biblijnych, uważa
jąc go za teologiczny i rozumowy absurd. I 
dlatego wywody naszych domorosłych apolo
getów z Koronowa, Zabrza czy W ólki są co 
najm nie j śmieszne. Rzymski katolicyzm jest 
najbardziej prym itywną formą chrystianizmu, 

która tak jak Talmud oddziela swych wy
znawców od reszty ludności zapewniając ich
o swojej wyższości i jedynozbawczości. Wystar
czy przecież przyjrzeć się narodom i pań
stwom, w których rzymski katolicyzm jest re
lig ią panującą, aby się przekonać o niższości 
moralnej, kulturalnej, cywilizacyjnej, a na
wet ekonomicznej w  stosunku do krajów  
chrześcijańskich, które się w większości wy
zbyły supremacji Watykanu. Dlatego, moi 
bracia, dyskutować z W am i na temat papie
stwa czy prawdziwości rzymskiego katoli
cyzmu jest trudno. Ja  na przykład nie znam  
się na technice, krawiectwie, zegarmistrzo- 
stwie czy murarstwie, toteż kiedy idę do rze
mieślnika, nie udzielam mu wskazówek, lecz 
słucham jego rad jako rzeczoznawcy. Ja  zaś 
skończyłem studia teologiczne i w ciągu pię
ciu lat czegoś się tam nauczyłem i dlatego 
mogę dyskutować z duszpasterzami Szanow
nych Czytelników, którzy ich w jedynozbaw- 
czej atmosferze wychowali. Na pytania oczy
wiście chętnie odpowiadam, jeżeli ktoś pyta. 
Ale co innego odpowiedzieć czy wyjaśnić, a 
co innego dyskutować. Nie można bowiem mó
wić ślepym o kolorach, ani głuchym grać 
mazurków Chopina. To trafia w próżnię i cza
su szkoda.

Trzeba przyznać, że w Polsce głuchonie
mych duchowo jest wielu, którym wystarcza 
importowana papka z zagranicy, przeżuta i 
gotowa do strawienia. Ważne, aby tylko m ia
ła markę „Made in  Vaticano“.

Na szczęście coraz więcej ludzi w Polsce 
otrząsa się z wiekowego letargu, myśleć za
czyna i odróżniać Ewangelię od Encyklik pa
pieskich, Betlejem od Watykanu, a katoli

cyzm od watykanizmu. i właśnie dla takich 
ludzi ..Rodzina" jest przeznaczona. Tyle na
szym Miłym Czytelnikom wymienionym na 
wstępie, których pozdrawiamy.

Jakże odmienny i m iły list napisał PAN JO 
ZEF W AW RZYCZEK  Z KOŃCZYC M AŁYCH  
POW. CIESZYN. Przeżył 74 iata na tym na j
lepszym ze światów, zwiedzi! wiele krajów
i w idział niejedno.

W liście skierowanym do nas dat wyraz 
swej radości, że spotkał się z naszym czaso
pismem. Dziękujemy Panu za m iły list i w 
dużej mierze z Panem się zgadzamy.

Gdy chodzi o wojnę, o której Pan wspo
mina, ze smutkiem należy przyznać, że Ko
ściół rzymskokatolicki w ciągu wieków nie 
tylko wojnom błogosławił, stawał zawsze po 
stronie silniejszych, lecz i sam wojny prowa
dził i za pieniądze zebrane od wiernych z ca
łego świata utrzymywał wojsko.

Wiemy przecież, że w ostatniej wojnie pa
pież również słał błogosławieństwo biskupom  
niemieckim zgromadzonym w Kuldzie, gdy ci 
się modlili o zwycięstwo oręża niemieckiego. 
W czasie gdy całą Polskę pokrywały obozy 
koncentracyjne i komory gazowe, „ojciec 
święty" nie zdobył się nawet na słowa współ
czucia dla narodu, który był zawsze wierny 
Rzymowi.

Pisze Pan, że pamięta, gdy księża w kościo
łach modlili się za cesarza Franciszka i za 
cara M ikołaja. Sprawa Jest jasna: Kościół 
rzymskokatolicki jest Kościołem kosmopoli
tycznym, któremu obce są interesy narodu. 
Niezależnie kto krajem rządzi, biskupi przy
sięgają wierność papieżowi. Dla Kościoła 
rzymskiego jest obojętne, jak i jest język urzę
dowy w poszczególnym kraju. Ważne jest, aby 
Msza się odprawiała po łacinie i ludzie brali 
w niej udział. Ważne jest, aby ludzie płaci
li za chrzty, śluby, pogrzeby, za Msze św. 
a biskupi część tych dochodów wysyłali do 
kasy papieskiej. W aluta jest obojętna: złote 
polskie, ruble, czy marki, aby tylko dużo. Za 
duszę największego przestępcy i grzesznika 
można zakupić nawet sto Mszy św. w każdej 
walucie i zostanie on nad śnieg wybielony.

Kościół nasz łączy w sobie pierwiastek re
ligijny z narodowym i losy swoje z dobrem, 
szczęściem swojej ojczyzny. Dla szczęścia bo
wiem i zbawienia wierzących Polaków jest 
przeznaczony. Nieprawdą jest, że w Kościele 
naszym Pismo św. czyta się w języku łaciń
skim. Wszystkie obrzędy sprawuje się w ję
zyku polskim. W polskim języku kapłani 
sprawują ofiarę Mszy św. Tak czynił Chry
stus, który od Betlejem aż do Golgoty mówił 
swym ojczystym językiem i w ojczystym ję
zyku ustanowił sakrament ołtarza w czasie 
Ostatniej Wieczerzy.

Chcę tutaj nadmienić, że w stosunku do 
wielu Czytelników mam poważne zaległości, 
nikomu nie zapomnę, wszystkim odpowiem, 
chociażby z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Niektórzy Czytelnicy oburzają się na nasze 
krytyczne stanowisko wobec błędów i fałszu 
sług Watykanu. Zwolennicy uświęconej syna
gogi żydowskiej, która stała na straży wiary 
ojców, oburzali się również na Chrystusa i 
apostołów, ale Mistrz nasz z Nazaretu uży
wał mocnych sformułowań: obłudnicy, biada 
wam, wodzowie ślepych, groby pobielane. 
Kiedyś w świętym oburzeniu nawet za powróz 
chwycił, a czynił to nie z nienawiści do lu 
dzi, lecz z miłości do Prawdy.

Chcielibyśmy i w tym Go naśladować, na
zywać pewne sprawy po im ieniu nie z niena
wiści do papieża czy wikarego z W ólki, lecz 
z miłości dla Prawdy Chrystusowej, którą się 
fałszuje na naszych oczach, która m iała łą 
czyć i zespalać ludzi wokoło osoby Chrystu
sa. a która stała się źródłem podziału, nie
nawiści. wojen religijnych i płonących sto
sów.

Pozdrawiamy serdecznie Wszystkich Czy
telników, którzy wraz z nam i stają po stro
nie Prawdy i światłem promienieją, i tych. 
którzy z błogosławieństwem swoich duszpa
sterzy chętnie rozpaliliby duże ogniska na 
rynkach miast i miasteczek naszych, aby spa
lić „heretyków", którzy w papieża nie wierzą
i w Polsce po polsku pragną się modlić.

A.na<fdoty
Na premierze cała publiczność jednomyślni* 

wygwiżduje nieudaną sztukę, Jeden tylko 
widz bez przerwy klaszcze. Sąsiad jego ze 
zdziwieniem pyta:

— Czy panu się podoba ta sztuka?
— N ie ,  j e s t  ok ropna .
— Dlaczego więc pan klaszcze?
— Widzi pan, sprawa jest prosta, ja  nie po

trafię gwizdać. Oklaskuję więc tych, co 
gwiżdżą.

*
Pewien filozof zapylany, dlaczego się nie 

żeni, odpowiedział:
— Jestem zwolennikiem pokoju

★ ^
Pewna bogata Amerykanka kupowała obraz 

u samego Picassa. Początkowo nie mogła się 
go nachwallć, jednak stopniowo komplementy 
słabły, aż wreszcie zapytała:

— Co właściwie przedstawia ten obraz
— Najściślej — odpowiedział Picasso — war

tość tysiąca dolarów.
*

Znany i ceniony pisarz, udzielając wywiadu, 
z zachwytem wyraża się c swoich kolegach 
po piórze, dodając przy każdym nazwisku sło
wo „geniusz", W pewnym momencie reporter 
pyta:

— A pan?
— ja?  — odpowiada pisarz. — Ja , w idzj 

pan, mam talent, ale to jest trudniejsze...
★

Bogaty i snobistyczny Am erykanin przeby
wając \v rodzinnym mieście Goethego, we 
Frankfurcie nad Menem, udał się na przed
stawienie Fausta, W pewnym momencie zwra
ca się do sąsiada:

— Niech mi pan powie, czyja to jest sztuka?
— Tutejszego obywatela — odpowiada za 

pytany,
*

Sławny kompozytor Rossini znany był także 
jako smakosz. Pewnego dnia spotyka go przy
jaciel i widząc zadowoloną m inę kompozyto
ra, pyta:

— Skąd wracasz tak bardzo uradowany?
— Od stołu.
— A co dohrego Jadłeś?
— Indyka.
— A ilu było przy tej uczcie?
— Było nas dwóch: Ja i indyk.

*
Do B. G. Shawa przyszedł z wizytą począt

kujący ale zdolny pisarz. W trakcie rozmowy 
zaczął się skarżyć na ciągłe ataki prasy. 
Shaw wysłuchał go uważnie i powiedział:

— Młody przyjacielu, nie prze jm uj się tym, 
co pisze prasa, po prostu nie czytaj Jej. Ja 
np. dopiero wówczas poczułem się sławny, 
kiedy przestałem czytać gazety.

*
Ceniony autor teatralny zarzucał pewnemu 

krytykow i, że nie m iał prawa pisać żle o je 
go ostatniej sztuce, ponieważ przespał całe 
przedstawienie i tym samym nie zna sztuki.

— Mój panie — powiedział ów krytyk — 
czyż spanie nie jest też swego rodzaju kry 
tyką?

*
Podczas rozprawy sędzia zwraca się do 

oskarżyciela:
— Czy to ta chustka, którą panu ukradzio

no Czy poznaje ją  pan?
— Tak, panie sędzio, poznaję.
— A  jednak niech pan spojrzy. M oja chust

ka jest zupełnie taka sama.
— To możliwe, panie sędzio. Ukradziono mi 

bowiem dwie chustki...
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Ś WI AT A R T Y S T Y C Z N Y  SIĘ P R ODUKUJ E
Zamieszczamy „porozrzucane w 

nieładzie" nazwiska przedstawi
cieli świata artystycznego. Należy 
odpowiednie nazwiska dobrać du 
odpowiedniego artysty (ki)

A oto nazwiska: Rick Nelson. 
Anouk Aimee, Ava Gardner. Au- 
drey Hepbum, Sophia Loren, Bri- 
gitte Bardnt. Jean Marais, Gary 
Cooper, M. Brando, EIvis Pres- 
ley, Rossana Schiaffino, G. Lollo
brigida,

Termin nadsyłania rozwiązań 
upływa 10. I. 1964. Decydujc data 
stempla pocztowego.

Wśród uczestników i zwycięz 

ców Konkursu zostaną rozlosowa 
ne następujące nagrody:

1. Komplet książek WLR -
roczna prenumerata KTI ..Rodzi 
na".

2. Roczna prenumerata KTI 
.Rodzina"

3. Półroczna prenumerata KTI 

„Rodzina" i ..Katolickiego M ie
sięcznika Teologiczno-Filozoficz
nego Posłannictwo".
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