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D W U D Z IE S T A  S Z Ó S T A  NIEDZIELA PO Z IE LO N Y C H  ŚWIĄTKACH
L E K C J A

(Do Kolosan 3. 12—1")

Bracia: Przyobleczcież  się tedy,
jako w ybrani Boży, święci i um iło
wani w serdeczne miłosierdzie, w  do
broć, w pokorą, w cichość i w cier
pliwość.

Znoście jedni drugich i wybaczajcie 
sobie, jeśli kto  ma skargą przeciw  ko
mu: jako Pan przebaczył wam, tak  i 
wy. A  ponad to w szystko  m iejcie m i
łość, która jest w ęzłem  doskonałości. 
A  pokój C hrystusow y , do którego też  
w ezw ani jesteście w jednym  ciele, 
niech z  radością zam ieszka w sercach 
w aszych i bądźcie wdzięczni. Słowo  
Chrystusow e niech przebyw a w was 
obficie, abyście z w szelką  mądrością 
jedni drugich nauczali i krzep ili przez  
psalm y, h ym n y  i pieśni duchowe, w  
łasce śpiewając Bogu w  sercach w a
szych. W szystko , cokolw iek czynicie 
w słowie lub uczynku, w szystko  w 
Im ię Pana Jezusa C hrystusa czyńcie, 
dziękując przez niego Bogu Ojcu  
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

E W A N G E L I A

(Sw. Mateusz 13, 24—30)

Onego czasu: Powiedział Jezus
rzeszom  tę przypowieść.- Podobne sta 
ło się królestw o niebieskie człow ieko
wi, k tó ry  posiał dobre nasienie na 
roli swojej. A  gdy ludzie spali, p rzy 
szedł nieprzyjaciel jego  i nasiał ką- 
kolu m iędzy pszenicę i odszedł. A  gdy 
urosło zboże i owoce wydało, w tedy  
ukazał się i kąkol. P rzystąpiw szy tedy  
słudzy gospodarza, rzekli mu: Panie, 
czyżeś nie posiał dobrego nasienia na 
roli swej? Skądże się tedy wziął 
kąkol? I rzekł im: N ieprzyjazny

■ człowiek to uczynił. Powiedzieli s łu 
dzy: Chcesz, pó jdziem y i zbierzem y  
go. A on rzekł: Nie, byście snadź zb ie
rając kąkol, nie w ykorzen ili z nim  i 
pszenicy. Dopuśćcie obojgu róść aż 
do żniwai, a w  czasie żniwa powiem  
żeńcom: Zbierzcie pierw ej kąkol i
zwiążcie go w  snopki na spalenie, a 
pszenicę zgromadźcie do gumna m o
jego.

Gdy ludzie spali, przyszedł nie
przyjaciel i nasiał kąkolu między 
pszenicą, i odszedł.

Opatrzność Boża
Przypowieść o kąkolu zawiera ważną w 

życiu chrześcijańskim naukę o Bożej Opatrz
ności.

Czymże jest Opatrzność? Jest celowym  
rządzeniem wszystkimi stworzeniami, całym 
wszechświatem.

Rządy Boże nie wykluczają nikogo i ni
czego. Je7us Chrystus w  swych naukach nie
jednokrotnie podkreślił, że Bóg opiekuje się 
„ptakami niebieskimi”, które nie sieją ani 
żną, ani zbierają do gumien, że cudnie przy- 
odziewa ..lilie polne", które „nie pracują, 
ani przędą”, że wróbel „nie upadnie na zie
mię” bez woli Bożej. Z tej nauki Chrystus 
wyciągnął wnioski co do ludzi. Pytał swyoh 
słuchaczy: „Czyście wy niedaleko ważniej
si” niż ptaki czy rośliny. „Nie troszczcież się 
tedy mówiąc: cóż będziem jeść. albo co bę- 
dziem pić, albo czym będziem się przyodzie- 
wać? Bo tego wszystkiego poganie pilnie 
szukają: albowiem Ojciec Niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie” (Mat. 6, 
25—31). Kiedy indziej zapewniał: „A wasze 
włosy wszystkie na głowie są policzone” 
(Mat., 10, 28-31).

Jak już wyjaśniono w jednym z poprzed
nich rozważań ewangelijnych, Jezus Chry
stus nie uczył tak w tym celu, by odciągnąć 
ludzi od pracy i zapobiegliwości. Chodziło 
mu właśnie o jaskrawe podkreślenie prawdy
o Bożej Opatrzności.

Stąd też Zbawiciel przypominał często po
trzebę modlitwy. Mówił: „Jeśli wy tedy 
chociaż będąc złymi, umiecie datki dobrze 
dawać dzieciom waszym, jakoż też więcej 
Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da 
rzerzy dobre tym, którzy go proszą” (Mat. 
6, 7—11). Wytrwałości w modlitwie polecił 
się uczyć od natrętnej wdowy nękającej 
obojętnego sędziego ustawicznymi prośbami
o sprawiedliwość: „Słuchajcie, co powiedział 
niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czy nie uczy
ni sprawiedliwości wybranym synom woła
jącym do Niego we dnie i w  nocy 1 będzie 
obojętnym względem nich?” (Łuk. 18, 1—8).

Ludzie bez ugruntowanej, silnej wiary w  
Boga często zaprzeczają, jakoby Bóg opie
kował się ustawicznie całym światem i naj
drobniejszym stworzeniem. Mówią podobnie 
jak znajomi cierpiącego Hioba: „A cóż Bóg 
wie? Osądza jakoby przez mgłę. Zakrył się 
obłokami i na nic nie zważa” (Hioba 22. 
13-14).

Podobnie mówią ludzie wierzący, gdy się 
zetkną ze złem fizycznym lub moralnym, 
gdy dotknie ich nieszczęście czy to jako cho
roba, śmierć w  rodzinie, strata majątku, 
czy to jako skutek ludzkiej podłości, złośli
wości lub bezmyślności Tym właśnie zagad
nieniem specjalnie zajmuje się przypowieść 
Chrystusa o kąkolu.

Słudzy dobrego, roztropnego gospodarza z 
tej przypowieści pytają zdziwieni: „Skądże 
się wziął kąkol?” Gospodarz im odpowiada: 
„Nieprzyjazny człowiek to uczynił”. — Na to 
słudzy: „Jeśli każesz, wyrwiemy ten kąkol”
— A pan: „Nie, byście razem z kąkolem nie 
wyrwali też i pszenicy. Niechaj razem rosną 
do czasu żniw, a wtedy oddzieli się z łatwo
ścią kąkol od pszenicy”.

Podobny problem kąkolu w  pszenicy prze
żywają poszczególni ludzie, społeczności i ca
łe narody. Jezus Chrystus miał tu w  szcze
gólności na myśli „Królestwo Boże” czyli 
Kościół. Do Kościoła Powszechnego należą 
nie tylko chrześcijanie dobrzy, ale też i 
chrześcijanie źli. Ci pierwsi pobudzani nie
roztropnym gniewem i niecierpliwością 
chcieliby chrześcijan złych natychmiast po
wyrzucać. Nie ulega wątpliwości, że w tym 
wypadku jak i w  wielu innych nadmiar 
gorliwości nie jest wskazany, zwłaszcza że 
taka gorliwość często zmieszana jest z fana
tyzmem, zaślepieniem, egoizmem i pospolitą 
pychą. Istnieją bowiem ludzie uważający 
tylko siebie za chodzącą cnotę i normę mo

ralności, z lubością potępiający wszystkich 
innych ludzi. Tacy fanatycy niechybnie po
wyrzucaliby z grona chrześcijańskiego 
wszystkich, a zostawili tylko siebie.

Nie inaczej dzieje się z całą ludzkością 
złożoną z narodów dobrych i złych. Narody 
złe to chyba te, które prowadzą politykę za
borczą. agresywną, wojenną. Denerwuje nas, 
że takie narody istnieją.

Pod tym względem największe pretensje 
mieliśmy do Pana Boga podczas ostatniej 
wojny światowej. Ludzie uczciwi, patrioci i 
najlepsi synowie Polski ginęli w obozach 
i w  piwnicach Gestapo, byli rozstrzeliwani 
i torturowani przez ludzi z trupią czaszką i 
połamanym krzyżem. Można było wówczas 
słyszeć narzekanie: „Nie ma chyba Boga!! 
Gdyby Bóg istniał, nie mógłby pozostać na 
to obojętny, nie powinienby patrzeć spokoj
nie na cierpienia niewinnych ludzi i triumf 
ludzi podłych”. Iluż to chrześcijan straciło 
wówczas wiarę z tego tylko powodu, że ro
zumowali podobnie jak słudzy gospodarza z 
przypowieści o kąkolu.

Zechciejmy zrozumieć, że nasze ludzkie 
widzenie świata jest nader ograniczone. Czę
stym wypadkiem w autobusie ezy tramwaju 
(zwłaszcza szybkobieżnym) jest przeklinanie 
kierowcy czy motorniczego i pretensje, że 
nie potrafi jeździć, gdy gwatłownie hamuje 
lub niepotrzebnie staje czy skręca. Prze
klinają i sarkają ludzie siedzący i stojący z 
tylu wozu, ponieważ nie znają powodów za
chowania się kierowcy, nie mają jego per
spektywy, nie widzą całej drogi. Inaczej za
chowują się pasażerowie siedzący na samym 
przodzle.

Inne porównanie dał św. Augustyn z Hip- 
pony (zm. 430 r.). „Gdy niefachowiec wej
dzie do warsztatu rzemieślniczego, zobaczy 
wiele narzędzi, których użyteczności nie zna. 
Jeśli będzie to człowiek nierozsądny, uzna 
je za zbyteczne. Co więcej, gdyby wziąwszy 
do ręki jedno z tych narzędzi, zranił się, 
uznałby je nawet za szkodliwe i zgubne. 
Właściciel zaś warsztatu, znający dobrze 
celowość narzędzi, wyśmieje nierozważnego 
człowieka i nie zważając na jego uwagi bę
dzie dalej prowadził swą pracę. Podobnie i 
ludzie narzekają często na Opatrzność, nie 
rozumiejąc porządku wszechświata” (O Ks. 
Rodź. przeciw Manlch. I. 16, 25).

Żadne zło ani fizyczne, ani m oralne nie usuwa  
ani się nie sprzeciwia Opatrzności Bożej. N iepo
ważnie w ygląda zarzut, jakoby np. uderzenie pio
runa w kościół czy w przydrożny krzyż było do
wodem  nieistnienia Opatrzności. Kto tak m yśli, 
daje dowód, że nie rozumie istoty Opatrzności, ie  
nie pojm uje ją  naiwnie jako ciągłą ingerencje Boga 
w prawa przyrody. W iadomo, ie  takie ingerencje  
się zdarzają i noszą nazwę cudów. Ale gdyby cu 
da zdarzały się kilka razy dziennie, przestałyby  
być cudami, a poza tym  w prow adzałyby ciągłe za
m ieszanie w przyrodzie i utrudniały norm alne ży 
cie także tym , którzy się ich domagają. Czyż bo
wiem  nie lepiej, że piorun uderza w kościół, jako 
budynek nad inne {zwłaszcza na wsi) zabudow ania, 
bardziej w yniosły , że o tym  człow iek wie i może 
się bronić przy pomocy piorunochronu, który sta
wia na w yższych budynkach, by chronić niższe? 
Tak, Opatrzność Boża nie zam ierza działać cudów  
na zawołanie, w każdym  m iejscu i czasie, ponie
waż chce zachować porządek ustanow iony przez 
akt stw órczy, ażeby człow iek  mógł w ykryć ten  
porządek jako tzw. prawa natury i przyrodą k ie
rować w edle sw ych potrzeb.

Podobnie się dzieje ze złem moralnym. 
Nie usuwa ono Bożej Opatrzności, chociaż 
nie można powiedzieć, że Bóg chce zła mo
ralnego. Słusznie tu zauważył św. Jakub 
Ap.: „Doznając pokus, niech nikt nie mówi, 
że przez Boga jest kuszony, gdyż Bóg sam 
nie podlega pokusie do zla i nikogo nie ku
si” (Jak. 1, 13). Bóg nie chce zła moralne
go czyli podłości, okrucieństwa, mściwości, 
złodziejstwa i innych występków przynoszą
cych ludziom wiele bólu i nieszczęść. Jed
nakże gdy istnieją ku temu powody, Bóg do
puszcza zło moralne, lecz skierowuje je ku 
dobremu. Czymże było uwięzienie Chrystu
sa przez faryzeuszów, czym biczowanie, cier
niem koronowanie, naigrawanle się z Niego 
i ukrzyżowanie na Golgocie, jeśli nie zbrod-



MÓWI Ks. S. KDC -  PROBOSZCZ PARAFII  W TORDNIO
Rok 1930 był dla m nie rokiem, w  którym  

rozpocząłem nowy etap w  swoim życiu. Służ
bę Bogu, duszpasterstw o rozpocząłem daleko 
od dzisiejszego mego m iejsca zamieszkania, 
na terenach w tedy zwanych kresami, w m iej
scowości Zelwa Podbłocie. Drugą parafią 
m oją było Podwysokie w  powiecie Zamość, 
a następnie Maciejów. W Maciejowie przed 
w ojną postawiliśm y kościół, i to w  ciągu 
praw ie jednej nocy, tak  by n ik t nie widział. 
K upiliśm y też ze składek wiernych plac, z 
przeznaczeniem  na cm entarz. I znowu m ie
liśmy trudności z otrzym aniem  pozwolenia. 
Upozorowaliśmy więc pogrzeb i zakopaliśmy 
trum nę. Po zam eldow aniu w  prokuraturze, 
że ktoś został pochowany, w ładze przepro
wadziły ekshum ację, ale następnie dały ze
zwolenie na założenie własnego cm entarza. 
Tak więc podstępem  nieraz trzeba było w al
czyć o swoje praw a, z policją granatow ą i 
sanacją. Lata przedw ojenne i m oja praca 
kapłańska, to sum a około 200 procesów za

pogrzeby, chrzty, śluby, odpraw ianie nabo
żeństw.

Jak długo ksiądz jest na tu tejszej parafii?
W Toruniu jestem  od 1961 r. kiedy to 

objąłem  parafię p. w. Serca Jezusowego, 
istn iejącą od r. 1925. Dzięki ks. bp M. Ro- 
dem u została tutejsza kaplica w yrem onto
w ana i urządzona. Wiele prac też włożyli 
w ierni, p. J. W inowski w raz z rodziną, p. J. 
Makowski, p. A. Pokuciński, p. W roniecki 
i in. Przy parafii istnieje rada parafialna, 
której przewodniczącym jest S. Winowski. 
w iceprzewodniczącym  A. Pokuciński, sekre
tarzem  p. Broniecki i St. Nowakowski, jed 
nocześnie będący organistą.

A  jakie plany na przyszłość?
Planujem y wybudowanie wejścia do kapli

cy, no i jak  nam  się uda zorganizowanie 
nowych parafii, gdzie, tego na razie nie mó
wię, aby nie było przedwcześnie.

Janusz Chodak

PROWADZIMY
AKCJĘ
TRZEŹWOŚCI

Akcja trzeźwości w inna 
zm ierzać w kierunku pro
filaktyki oraz niesienia po
mocy alkoholikom nałogo
wym.

Kto do prowadzenia ta 
kiej akcji jest przede 
wszystkim upraw niony?

Kościół, rodzina, szkoła 
i organizacje.

Druga potowa XX  w ie
ku, epoka atom u i wodoru, 
pocisków balistycznych i 
film u trójwym iarowego, 
epoka lotów kosmicznych 
musi już naw et i wśród 
w iernych zrezygnować z 
pewnych wymogów. Silna 
i giętka wola. skrystalizo
w any charak te r m oralny, a 
przy tym  i intensyw ne życie 
religijne należy do rzadko
ści. W ymienione przesłanki 
to najlepsze wały ochron
ne — jak  je nazwał O. Li
sowski w swoim .,Studium
o p ijaństw ie” — przeciw  n a 
łogowi pijaństw a. Również 
na skutek przewartościo
w ania pojęcia etyki zm ala

ło poczucie odpowiedzial
ności za drugich i dlatego 
wypływający z chrześci
jańskiej miłości bliźniego 
obowiązek nie je s t w pełni 
obowiązkiem praktycznym . 
Kościołowi pozostaje jed 
nak podczas nauczania 
dzieci w  punktach kate
chetycznych staw ianie ide
ału trzeźwości, pouczanie 
m ających zawrzeć związek 
małżeński, propagowanie 
bezalkoholowych wesel, 
chrzcin, im prez i zabaw.

Teologia m oralna dozwa
la używ ania napojów  alko
holowych, o ile nie wynika 
z tego: 1) szkoda dla zdro
wia, 2) przeszkoda dla 
sprawności fizycznych i 
duchowych oraz 3) krzyw 
da osób innych (m oralna 
i m aterialna bliskich, a 
zgorszenie naw et dla da l
szych).

Pod względem stosunxu 
do alkoholu jeden z du
chownych podzielił wszyst
kich ludzi na 3 kategorie:

1) Nałogowi pijacy, do 
umysłów których nie tra 
fiają  żadne argum enty.

2) Nałogowcy w stadium  
początkowym, którzy chcą 
się podźwignąć z nałogu, 
ale brak  im  sił.

3) Wolni od nałogu pi
jaństw a ale zagrożeni z

powodu małego uświado
mienia.

Komitety Przeciw alkoho
lowe w yśw ietlają filmy, 
wygłaszają pogadanki. 
Trzeba jednak obiektyw nie 
stw ierdzić, że najczęściej 
słuchaczami takich poga
danek są ludzie przypad
kowi, młodzież, k tórej po
lecono przybyć. Poga
danki należy w iązać z 
przedm iotam i szkolnymi 
(jak chemia', biologia, h i
giena, socjologia, ekono
mia, wychowanie fizyczne, 
itp.). Wśród organizacji m ło
dzieżowych Związek H ar
cerstw a Polskiego pow i
nien w łaśnie odegrać rolę 
r^ jbardz ie j zainteresow a
nego zwalczaniem  alkoho
lizmu. Jeden z miesięczni
ków  „W alki z Alkoholi
zm em ” w ydrukow ał sposo
by w alki harcerstw a z pi
jaństw em  i zapowiedział, 
że jedna ze sprawności 
harcerskich nosi nazwę 
„sprawność w alki z alko
holizmem". Aby zdobyć tę 
spraw ność harcerze muszą 
wykonać zaw arte punkty 
w  regulam inie. W ten spo
sób harcerstw o włącza się 
w n u rt walki z pijaństwem .

(g)

nią? Był to triumf podłości i mściwości nad 
dobrocią, cichością i sprawiedliwością. Czyż 
nie powinien byt Bóg temu przeszkodzić? 
Wszak prowokowali Go do tego sami opraw
cy Chrystusa, gdy drwili: „Ufał w Bogu, 
niechże teraz, jeśli chce, wybawi się; powie
dział przecież, że jest Synem Bożym” (Mat. 
27, 43). Dlatego zapewne i uczniowie opuścili 
Jezusa, ponieważ się spodziewali, że jako 
Syn Boży ściągnie z nieba ogień, który spa
li Jego wrogów (Łuk. 9, 54) albo sprowadzi 
„dwanaście hufców aniołów”, którzy ukarzą 
Jego przeciwników (Mat. 26, 53). Tymcza
sem Jezus Chrystus nie spełnił ich oczeki
wania, owszem przekonywał ich niejedno
krotnie, że tak trzeba, że „potrzeba, aby 
szedł do Jeruzalem i tam cierpiał wiele... i 
był zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstał”. 
Cierpienie, śmierć i poniżenie Syna Bożego 
stanowiło zło moralne, lecz Bóg je dopuścił, 
ażeby przez tego rodzaju występki zatriumfo
wało Boże Odkupienie ludzkości. Stąd św. 
Paweł Ap. głosił: „Gdzie obfitowało prze
stępstwo. tam jeszcze więcej obfitowała ła
ska" (Rzym. 5. 20).

Poza tym, jeśli chodzi o zlo moralne, na
leży pamiętać, że Bóg nie chce łamać wolnej 
woli człowieka złego. Nie po to dał mu wol
ność, by go następnie „cudownie” ograni
czać. Ale występek nie ujdzie bezkarnie. 
Jezus to zapowiedział wyraźnie: „Muszą 
bowiem przyjść zgorszenia, wszelako biada 
temu człowiekowi, przez którego przychodzi 
zgorszenie” (Mat. 18. 7) Dopuszcza Bóg ro
snąć kąkolowi wśród pszenicy, ale gdy przyj
dzie czas, każe zebrać „pierwej kąkol i 
związać go... na spalenie” (Mat. 13, 30).

Rozważanie o Bożej Opatrzności zakończ
my słowami wielkiego kaznodziei syryjskie
go z V w„ Teodorata z Cyru: „Gromadźcie 
podawane wam zewsząd świadectwa mądro
ści i dobroci bożej, ułóżcie z nich doskonalą 
pieśń pochwalną i wraz ze mną złóżcie ją 
w hołdzie Stwórcy naszemu i Dobroczyńcy 
jak też Chrystusowi, Zbawcy i prawdziwe
mu Bogu. Jemu cześć i uwielbienie i chwa
ła po wszystkie czasy”.

Ks. dr S. WŁODARSKI

REFLEKTOREM PO ŚWIECIE
W yjątkow o obfite żniwo w ydarzeń 

w ypadnie odnotow ać w  minionych 
dniach.

■ Potęga kosm onautyczna ZSRR 
święciła nowy triu m f w  lotach dokoła- 
ziemskich. Tym razem  przeprow adzo
no udaną próbę w ystrzelenia pojazdu 
kosmicznego z trzem a ludźmi n a  po
kładzie. Św iat cały był oszołomiony 
tym  nowym  sukcesem radzieckiej m y
śli technicznej, k tórej rozwój otw iera 
nowe możliwości badania przestrzeni 
kosmicznej. Człowiek poznaje coraz 
szerzej ta jem nice i zagadki Kosmosu. 
Praw da, że są to  pierw sze kroki, ale 
są to kroki n a  n iespotykaną skalę w  
dziejach ludzkości.

■ Labour P arty  w ygrała wybory. 
Harold Wilson został prem ierem  W iel
kiej Brytanii. P o  13 la tach P a rtia  P ra 
cy odzyskała w ładzę polityczną. Nie 
należy oczekiwać żadnych rew olucyj
nych posunięć. Jedno je st pewne, a 
mianowicie, że w  dziedzinie polityki 
zagranicznej nastąp i zbliżenie W. Bry
tanii do obozu państw  i narodów  m i
łu jących pokój.

■ Na czarnym  lądzie doszło do 
utw orzenia wspólnego kierow nictw a 
politycznego Zjednoczonej Republiki 
A rabskiej i Iraku. W  ciągu dwóch la t 
opracowane zostaną podstawy konsty
tucyjne ustalające jedność tych krajów .

■ Ogrom ną niespodzianką d la całe
go św iata była eksplozja bom by ato
m owej w  Chinach zachodnich. Udany 
eksperym ent stanow i zaskoczenie dla 
wszystkich, którzy prorokow ali, że da
leka jest droga do opanow ania przez 
ChRL techniki term ojądrow ej. Eksplo
zja ta  staw ia Chiny w  szeregu 
państw  nuklearnych. I to  stanow i n a j
istotniejszą wym owę polityczną tego 
eksperym entu.

■  W izyta partyjno-rządow ej delega
cji węgierskiej w  Polsce raz jeszcze 
potw ierdziła trw ale  i historyczne zw ią
zki między W ęgram i a  Polską. Dzisiaj 
k sz tałtu ją  się te  stosunki na pogłębio
nej przyjaźni podbudow anej elem en
tem  międzynarodowego, p ro letaria
ckiego internacjonalizm u.

■ W Algierii został zlikwidowany 
przywódca rebelii w  górach K abylii- 
A ita Ahmeda. Był on reprezentantem  
najbardzie j wstecznych sił społecznych 
tej młodej republiki. Jego aresztow a
n ie kładzie kres kontrrew olucyjnym  
działaniom  w  Algierii.

-¥■

Zwycięstwo brytyjskiej P artii Pracy 
przy ją ł Johnson z dużym zadowole
niem, czego w yrazem  jest zaproszenie 
angielskiego m in istra  spraw  zagranicz
nych do W aszyngtonu n a  bezpośrednie 
konsultacje. Zaproszenie to  jest na rę 
kę prem ierowi Wilsonowi, k tó ry  dy
sponując kilkuosobową większością w 
Izbie Gm in — musi, w  stosunkowo 
krótkim  czasie, dokonać posunięć, k tó 
re  w zm acniałyby rząd labourzystow- 
ski. Dogadanie się z USa  i przedło
żenie parlam entow i popularnych ustaw  
obliczone je st n a  zwiększenie zaufania 
do gabinetu P artii Pracy. N iew ątpli
w ie ustaw a ham ująca w zrost kom or
nego i ustaw a o zwiększeniu em ery tur 
przysporzy rządow i brytyjskiem u nie
m ało zwolenników, którzy udzielą mu 
poparcia, na w ypadek wcześniejszego 
rozw iązania parlam entu, n a  co zanosi 
się. (O.)



WŚ R Ó D  D R A P A C Z Y  C H M U R  BI J Ą
18, 19 i  20 sierpn ia 1964 roku odbył się P ierw szy Zlot 

Młodzieży P.N.K.K. w  Ameryce. Miejscem jego było Buffa
lo, w  stanie New York, które jest siedzibą Ks. B iskupa Dr 
Tadeusza F. Zielińskiego, ordynariusza diecezji Buffalo- 
P ittsburgh.

Ks. Bp Zieliński serdecznie pow itał wszystkich uczestni
ków młodzieżowego zlotu i określił jego cel i zadania. N a
stępnie odegrano krótką sztukę sceniczną opartą  na obecnie 
odbyw ającej się św iatow ej w ystawie, po czym nastąp iło  to 
warzyskie zapoznanie się uczestników zlotu.

Drugiego dn ia po wspólnym  śniadaniu o godzinie 9-tej 
udano się procesjonatnie do katedry, gdzie Ks. Biskup 
T. Zieliński odpraw ił pontyfikalną sumę, a kazanie wygło
sił Ks. Senior W. Słowakiewicz z Detroit, Mich. Po nabo
żeństw ie Ks. A ntoni Rysz z Dupont, Pa wygłosił refera t 
..Kościół i ja ”, w  którym  poruszył 5 zasadniczych punktów :

1. Ja k  mogę bardziej brać udział w życiu duchowym i sa
kram entalnym  Kościoła?

2. Ile czasu poświęcam pracy w  tow arzystw ach kościel
nych?

3. W jak i sposób mogę pomóc w propagowaniu Polskiej 
Narodowej K atolickiej w iary we w łasnym  środowisku?

4. Czy pogłębiam m oją wiedzę o PNKK. jego historii, 
ideałach i zasadach?

5. Czy wszystkie zasady w iary spełniam  w  życiu codzien
nym ?

Po referacie obecni podzieleni n a  grupy w edług w ieku 
od 12 do 20 la t, dyskutow ali n a  tem at problem ów poruszo
nych w  referacie. Na czele każdej grupy s ta ł ksiądz i jedna 
osoba świecka. Każda grupa przedstaw iła w yniki dysku
sji, w  której uzupełniono punkty  referatu  oraz środki rea li
zacji zadań w ysuniętych przez ks. A. Rysza.

Należy stw ierdzić, że młodzież pragnie Boga i więcej w ia
domości o Kościele, jak  to  zaznaczył Ks. Biskup Zieliński 
wr swoim w stępnym  przemówieniu, że pragnie w iary i że 
nie jest tak  zła, jak  się n a  ogól przypuszcza, ale niejedno
kro tn ie  sam  Kościół sw ojej młodzieży nie rozum ie i nie po
święca d la niej dosyć czasu. Dlatego też ostatn i Synod Pol
skiego Narodowego Katolickiego Kościoła, k tóry  odbyt się 
w  Scranton w  1963 roku. ustanow ił Komisję Młodzieżową.

której głównym zadaniem  jest organizow anie pracy wśród 
młodzieży w  całym  Kościele.

Obecny zlot wykazał, że młodzież docenia tego rodzaju 
inicjatyw ę, bo było ponad 650 delegatów  z organizacji m ło
dzieżowych.

Po południu drugiego dnia nabożeństw o rekolekcyjne od
praw ił ks. Mieczysław Kubik z Lackaw anna, N.Y., a kaza
nie wygłosił Ks. Józef Klimczak ze Schenectady, N.Y. Wie
czorem o 6.30 odbył się bankiet, w  którym  wzięli udział 
wszyscy uczestnicy Zlotu oraz zaproszeni goście. Do m ło
dzieży przem ów ił Ks. Bp T. Zieliński i m ajor m iasta Buffa
lo, Czesław Kowal, Polak znający dobrze język polski, k tó
ry  na życzenie Ks. Biskupa zam iast Ks. Biskupowi wręczył 
klucz do m iasta Ks. T. Pepłowskiemu, który był głównym 
organizatorem  zlotu w raz z młodzieżą katedralnej parafii. 
Przem aw iali także przewodniczący kom itetu katedralnego, 
Franciszek Machiński, i dyrektor Okręgu 4-go Polsko-Na- 
rodowej Spójni Leon Zaganiaczyk. Przy dźwiękach muzyki 
n a  obszernym  placu obok sali parafia lnej długo baw iła się 
młodzież.

Trzeciego dnia po śniadaniu zebrani udali się do katedry, 
gdzie Ks. Tadeusz Pepłowski odpraw ił Mszę Świętą, w cza
sie której młodzież śpiewem b rała  udział w nabożeństwie.

Po Mszy św. młodzież autokaram i udała się do stanowego 
parku i plaży n a  cały dzień. Deszcz pokrzyżował nieco p la
ny  i młodzież zgrom adziła się w obszernej sali parkow ej, 
gdzie wspólnie spożyła obiad. Nie sam ym  chlebem  jednak 
człowiek żyje, dlatego też q 3-ej po południu nabożeństwo 
rekolekcyjne odpraw ił Ks. Jan  Słysz z Paterson, N.J., a  k a 
zanie wygłosił Ks. Senior Kanonik Józef Niem iński z To
ronto. Śpiewem kierow ał prof. C. Parker, kated ralny  orga
nista.

Zlot zakończył się nabożeństwem  w  katedrze i błogosła
w ieństw em  Najśw. Sakram entem , którego udzielił Ks. Bi
skup Zieliński, po czym wygłosił końcowe kazanie i słowa 
pożegnania.

Trzeba podkreślić, że m iejsce Zlotu było szczęśliwie w y
brane. K atedra w  Buffalo może pomieścić parę tysięcy osób, 
a szkoła katedralna rozporządza salą, w  której może zgro
madzić się ponad 800 osób, ponadto ma szereg obszernych 
pomieszczeń. Duży zaś plac na terenie szkoły pozwolił na 
organizow anie różnorodnych zabaw- towarzyskich.



P O L S K I E  S E R C A
Młodzież, przybyłą na Zlot z 32 rożnych stanów  oraz z 

Kanady, ulokowano bez trudu w  dwóch hotelach, skąd auto
busam i przyjeżdżała do katedry . Część młodzieży przyjecha
ła z rodzicami w łasnym i samochodami. W zlocie brało 
udział 28 księży. Zlot zakończono postanowieniem , aby o r
ganizować podobne zjazdy co roku, za każdym razem  jed 
nak w  innym  miejscu.

Zgrom adzona młodzież w ykazała w iele zapału i w iary, 
postaw ą sw ą potw ierdzając raz  jeszcze, że o przyszłość Ko
ścioła możemy być spokojni, o ile młodzież naszą otoczymy 
opieką i jej energię i zapał skierujem y na odpowiednie tory.

P ierw szy Zjazd dowiódł, że podobne zgrom adzenia są nie 
tylko pożyteczne, lecz wręcz konieczne dla życia i rozwoju 
Narodowego Kościol.ś

Z obserw acji
Ks. MIECZYSŁAWA KUBIKA -  Laekaw anna, NV

Polacy na em igracji nie zapom inają ojczystych tradycji. Na zdjęciu grupa uczestników  w  parafii PNKK 
Sw. Krzyża w  C entral Falls, R. I., k tóra pod koniec sierpnia urządzała piękną polską uroczystość ludow ą

— dożynki. Pośrodku S tanisław  W ojtowicz — starosta, K atarzyna W ojtowicz, k tó ra  była starościną 
i ks. sen. Józef Czyżewski, proboszcz parafii. Dziatwa, starsza młodzież, młodzi m ałżonkowie w ystąpili ze 
śpiewem i tańcam i pod kierunkiem : Stefanii Szym ańskiej. H eleny W aszeciak, Heleny Czyżewskiej i Em e-

lii Szmith.

W USA ukazuje się pismo 
PNKK „Straż '. Na zdjęciu 
członkowie Zarządu G łów
nego oraz Komisji K ontro
lu jącej P. N. Spójni przy 
nowej maszynie d ru k a r

skiej.

Przy nowej prasie pracow 
nicy „S traży” — Eleonora 
Gorgol, Sonia B arańska 
oraz Jan  W iśniewski, re 
daktor Józef M astalski i 

Rajm und Makowski.



Rodzice nie powinni pom ijać żadnej, choć
by najm niejszej okazji, aby nie wyrazić 
własnego stosunku wobec różnych faktów 
kradzieży, niezależnie od tego, w jakiej fo r
mie zostały one dokonane. Ta uczuciowa i 
w yraźnie m anifestow ana postaw a rodziców 
wobec siódmego przykazania nie może być 
sprzeczna z ich postępowaniem. Jeżeli na 
przykład z zakładu pracy m atka czy ojciec 
co jakiś czas przynosi jakieś rzeczy, przed
mioty, których pochodzenia niepodobna 
przed dzieckiem ukryć, to trudno  oczekiwać, 
aby wysiłki m oralne i pedagogiczne rodziców 
czy wychowawców w yw arły jakikolw iek po
zytywny w pływ  na dziecko. Bowiem myśl
o zabraniu czegokolwiek i kom ukolwiek nie 
budzi już w nim  żadnego napięcia emocjo
nalnego, k tóre jest nieodzowne do rozw ijania 
w młodej psychice jakiejkolw iek wrażliwości 
sumienia.

Psychika dziecka jest jak  glina w rękach 
plastyka, można w  niej wyżłobić wszystko, 
ale nie można zapominać, że błędy, które ro 
dzice czy wychowawcy popełniają, zwłaszcza 
błędy kardynalne oraz niedopatrzenia mszczą 
się ciężko na charakterach dzieci.

mały przez takie postępowanie m atki do
chodzi do przekonania, że kraść nie wolno, 
ale wziąć coś w  tajem nicy można. I cala 
nauka, w szystkie wysiłki idą na m arne przez 
lekceważenie na pozór bardzo drobnej sp ra
wy.

Następnym niebezpiecznym źródłem w y
paczania charak teru  dziecka jest niedosta
teczna opieka i kontrola nad dziećmi. Jeżeli 
na przykład dziecko czegoś bardzo pragnie, 
to istnieje prawdopodobieństwo, że spróbuje 
ono zaspokoić swe pragnien ia w  sposób n ie
uczciwy, zwłaszcza gdy słaba jest kontrola 
rodziców nad ich zaspakajaniem . Na przy
kład dziecko prosi m am ę o pieniądze na lo
dy czy słodycze, m atka kategorycznie odm a
w ia i dalej nie in teresu je się pragnieniam i 
dziecka. Dziecko może oczywiście zrezygno
wać z zaspokojenia pragnienia, nie widząc 
żadnej możliwości je j zaspokojenia, albo wy
korzysta inne okazje, jakich  często życie 
dostarcza. W ykorzysta na przykład to, że 
chodząc po zakupy m atka nie spraw dza n i
gdy przyniesionej reszty. Albo m atka bez 
w ahania, bez spraw dzenia, wręcza dziecku 
pieniądze, jeśli poda jakiś poważny powód,

UCZMY DZIECI SZACI1HKU DO SIÓDMEGO PRZYKAZANIA BOSKIEGO

Trudno wyobrazić sobie społeczeństwo ży
jące harm onijn ie i szczęśliwie, jeżeli siódme 
przykazanie boskie nie znajduje w nim  po
wszechnego posłuchu. T rudno też ubolewać 
nad przestępcam i, nie szanującym i cudzej 
własności, jeżeli tego od dziecka ich nie 
nauczono, jeśli nie zwracano uwagi, że cudza 
własność to  rzecz święta. S tąd więc w ynika 
nieodzowna konieczność uczenia dzieci szano
w ania cudzej własności i rozw ijania w  dzie
cku uczciwości.

Ale wychowywanie w  duchu uczciwości 
nie może ograniczać się do nauki poszanowa
nia cudzego m ajątku, gdyż w zakres siódm e
go przykazania wchodzi również szanowanie 
i cenienie dobrego im ienia i godności jedno
stki, bliźniego, jego pryw atnych spraw  i ta 
jemnic, jego słów i m yśli oraz często nie 
mniej cennego czasu. Jak  więc widzimy cu
dza własność w ystępuje pod w ielom a posta
ciami. Z n ią też i to pod wszelkimi postacia
m i spotyka się dziecko od najm łodszych lat 
w  różnych sytuacjach życia codziennego.

Ktoś powie, że z reguły wszyscy rodzice 
uczą dziecka uczciwości, szacunku cudzej 
własności. W szystkim bowiem zależy, aby 
ich dziecko było uczciwe. Jednak  w ysiłki ro
dziców nie zawsze pozostaw iają trw ały  ślad 
w  psychice dziecka. Dość często bowiem zda
rza się, że rodzice, którzy wiele w ysiłku po
święcili w pojeniu dobrych zasad w łasnem u 
dziecku, po pewnym  czasie z przerażeniem  
stw ierdzają, że postępuje ono w brew  temu, 
czego je uczono. Dlaczego tak  się dzieje?

P raw dą jest, że am bicją wszystkich ojców 
i m atek, naw et tych najgorszych, jest, aby 
ich dziecko było uczciwe, aby ludzie o nim 
wyrażali się dobrze. Niem niej jednak jest 
w iele przyczyn, powodujących niepowodze
nia rodziców i wychowawców na polu w dra
żania dzieci do uczciwości.

W ychowanie m oralne nie sprow adza się 
tylko do słownych pouczeń i m oralizatorstw a, 
ale w  dziecku oprócz tego trzeba koniecznie 
budzić w rażliw ość uczuciową. Tę zaś rozw i
ja  się poprzez w drażanie dziecka do w łaści
wego postępowania oraz przez budzenie w 
nim  odpowiednich przeżyć. Przeogrom ną rolę 
odgrywa tu ta j przykład rodziców lub wy
chowawców. Wszyscy rodzice w iedzą naw et 
z doświadczenia, że dziecko chętnie naśladu
je rodziców i sta ra  się do nich upodobnić 
wewnętrznie. Jeśli na przykład m atka wyrazi 
swoje oburzenie z powodu czyjegoś niew łaś
ciwego postępowania, to uczucia tak ie  udzie
lą się także dziecku, chociażby tego od razu 
nie wyraziło czy nie okazało w jakiś sposób. 
I tak się rzecz ma z wszelkimi innymi sp ra
wami.

Jednym  z poważniejszych, a równocześnie 
najbardziej rozpowszechnionych błędów 
wśród rodziców i wychowawców w zakre
sie kształtow ania uczciwości u dzieci, jest 
szablonowość pouczeń moralnych. Na ogól 
każde dziecko w ysłuchuje stereotypowych 
pouczeń w rodzaju: „nigdy nie wolno kraść, 
bo kto kradnie, tem u ręka odpadnie. Nie ru 
szaj tego, co nie tw oje itp .“. Pouczenia takie 
są z reguły dalekie od konkretnych sytuacji 
w życiu dziecka. Oto na przykład dziecko 
często sta je wobec zagadnienia, czy wolno 
wziąć od młodszego dziecka — kolegi czy ko
leżanki jakiś przedm iot w zam ian za um ożli
w ienie mu przejechania się swym rowerkiem  
lub pobawienia się jakąś a trakcy jną zabaw 
ką. Rodzice przecież zakazywali zabierać coś 
komukolwiek, ale czy ten zakaz stosuje się 
do wypadku, gdy w  zam ian za coś ktoś coś 
daje? Albo, czy wolno w  tajem nicy pobawić 
się piłką, która jest w łasnością szkoły? 
Takich przykładów można by mnożyć wiele. 
Łatwo bowiem w  nich zauważyć, że przez 
stereotypowe pouczenia łatw o w psychice 
dziecka rodzi się rozdźwięk. Co więc należy 
czynić, aby tego rodzaju sytuacji nie tylko 
nie stwarzać, ale w ręcz unikać? Przede 
wszystkim unikać tego rodzaju pouczeń, a 
starać się uczyć tak  by nauka łączyła się z 
konkretnym i sytuacjam i, jakie zdarzają się 
w  życiu dziecka. Trzeba bowiem umieć pa
trzeć, obserwować dziecko, dostrzegać sy tua
cje, w jakich się znalazło i na bieżąco od
powiednio je wykorzystać. Trzeba pamiętać, 
że nie wolno nigdy nie przywiązywać wagi 
do spraw  drobnych. Ogromna bowiem w ięk
szość wypaczeń charak teru  dziecka zaczyna 
się od spraw  drobnych. Na to w łaśnie szcze
gólną uwagę należy zwracać przy siódmym 
przykazaniu. Okazji do uczenia dziecka sza
cunku dla cudzej własności dostarcza wiele 
codzienne życie rodzinne. Na przykład m a
ły braciszek w ziął coś ukradkiem  starszem u 
bratu  i baw i się tym. Starszy poszukując po 
pewnym  czasie odkrywa sprawcę. Idzie i in 
terw eniuje u m atki czy ojca, że „m aluch” 
wziął i pobrudził, względnie coś innego zro
bił przy zabranej ukradkiem  rzeczy. Rodzi
ce jakoś łagodzą sytuację. Pozostaje jednak 
do w yjaśnienia pewne „ale”. Jakie? Dlacze
go młodszy starszem u bierze coś ukradkiem ? 
Oto gdy starszy je st w szkole, to młodszy 
pyta mamę, czy może tym  lub innym  przed
miotem starszego pobawić się. M atka oczy
wiście zezwala, ale w  tajem nicy: „Pobaw 
się tylko tak, aby Zbyszek nie widział". 
Rzecz niby prosta i drobna, ale jak  ważna 
przy kształtow aniu charak teru  dziecka i przy 
rozw ijaniu  w dziecku uczciwości. Przecież

np. sk ładka w  szkole. Zdarza się też, że 
dziecko wynosi jakąś swoją własność (np. 
zabawkę) i sprzedaje ją  innym kolegom z;i 
odpowiednią kwotę lub w  zam ian za inny 
przedmiot.

Wobec takich i podobnych spraw  nie m oż
na przechodzić obojętnie, nie można też n i
gdy' ograniczać się do krótkiego ,,nie m a”, 
„nie dostaniesz”, lecz rodzice lub wycho
wawcy w inni dziecko otoczyć taką kontrolą
i opieką, aby nie mogło ono podejmować 
nielegalnych prób zdobycia czegoś na w łasną 
rękę. Wszystkiego powinjio dokonywać za 
w yraźną zgodą rodziców czy opiekunów. Do 
tego celu konieczna jest więc znajomość 
pragnień dziecka oraz pomagać m u w ich 
realizowaniu, służąc rozum ną radą. W do
mu nie pow inno być nigdy porzuconych 
niedbale lub zapom nianych pieniędzy, żądać 
zawsze szczegółowego rozliczenia się z przy
niesionej reszty. Każdy nowy przedm iot w 
m ajątku dziecka, albo ubytek powinien być 
skrupulatn ie w yjaśniany. T rzeba też ko
niecznie dziecku odpowiednio wyjaśnić, d la 
czego nie powinno dokonywać transakcji i 
zam ian z innym i kolegami czy koleżankam i.

Z przytoczonych tu ta j rozw ażań nasuw ają 
się sam e wnioski. A więc dziecku trzeba 
przyjacielską persw azją ułatw iać zrozumie
nie, kiedy jego pragnienia są nierealne i 
ściśle współpracować z dzieckiem w zakre
sie zaspokajania pragnień. Konieczne jest 
w drażanie dziecka do oszczędności otrzym a
nych kw ot od rodziców lub do zapracow a
nia uczciwego na zaplanow ane z góry cele.

Dziecko za różne prace i usługi co pewien 
czas może od rodziców otrzym ać drobne su
my pieniężne. Nie może to  jednak m ieć s ta 
łego charakteru . Nigdy nie można płacić za 
coś do czego jest z góry zobowiązane, np. 
za dobre stopnie w  szkole itp.

Dziecko będzie przejaw iać szacunek i tro 
skę o swoją własność, oczekiwać będzie ta 
kiego stosunku ze strony innych i zrozumie, 
że także inni oczekują podobnego poszano
w ania dla swej własności, o ile nauczone zo
stało zdobywać coś w łasnym  trudem . Tylko 
tak ie dziecko nie będzie m iało zbyt w ybuja
łych aspiracji w  zakresie posiadania czegoś, 
jeśli samo przekona się, że tylko własną, 
uczciwą pracą można w  życiu do czegoś 
dojść, coś osiągnąć. Ale odpowiednia opieka 
wychowawcza pow inna je  w pierw  na każ
dym kroku o tym  przekonywać i do tego 
przyzwyczajać przy każdej nadarzającej się 
okazji.

Ks. mer E. KRZYWASSKJ
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Listonosz wyszedł, a M arcysia 
lis t trzym ała z w ypiekam i na 
tw arzy i przyciskała go do piersi.

— A widzisz — mówiła — o
gień nie darm o strzy oł. Bierz i 
w szystko dokum entnie w yczytaj, 
bo to od mego kochanego b ra 
ciszka z dalekiego kraju .

Szerszeń list powoli otworzył, 
za jrzał do środka, czy czegoś tam  
nie ma i w yjąw szy z koperty 
list, k tóry był pisany na maszy
nie, zaczął go czytać.

— K ochana moja Siostro M ar- 
cysiu i Szwagrze. Jesteśm y żywi
i zdrowi, czego i Wam życzymy. 
Wiemy z gazet i rad ia coście 
przeżyli w tę  w ojnę i że wróg 
chciał was wszystkich w ynisz
czyć. Wiemy, że jesteście wyzwo
leni, tylko nie wiem y, jak  teraz 
ta  Wasza nowa Polska wygląda. 
Gazety naszego Kościoła piszą 
dobrze. Sam  biskup H odur n a 
pisał pochw alny artyku ł dla no
wego rządu, za co został bardzo 
skrytykow any. Ale ja p renum e
ru ję  tak ą  gazetę, k tóra nazywa 
się „Nowy Ś w iat”, to oni tam  
bardzo źle o was piszą i o W a
szym rządzie. Myśmy chcieli 
Wam pomóc, bo na pewno w oj
na Was zniszczyła. Moja żona 
pochodzi spod Krosna i też jest 
za tym, aby Wam pomóc. My 
także ciężko pracujem y na każ
dego dolara, tośm y na razie wy
słali Wam sto dolarów. Na pewno 
znaleźliście już je. Były deli
katn ie  wsadzone w grzbiet o
praw y Pism a Świętego, bo tak  
to my Wam nie chcieli posy
łać, bo tu  u nas w  tym  „Nowym 
Swiecie” pisali, że Wasz rząd 
konfiskuje dolary, a nam  chodzi
ło o to, żeby te  dolary do rąk  
W aszych doszły. We w rześniu 
przyjedzie do Polski nasz biskup 
z Chicago, to wam  cóś jeszcze 
od nas przywiezie. A te raz  n a
piszcie. jak  W am się żyje i coś
cie za te  dolary kup ili”.

M arcysia już nie słyszała da l

szych słów listu, k tóre Szerszeń 
czytał powoli do końca. Ognie 
buchały na tw arz jej, czarne 
plam y wirowały przed oczyma, 
najp ierw  małe, a potem rosły, 
rosły, aż całe m ieszkanie było 
czarne. Nogi i ręce drżały fe- 
brycznie. a z suchych, zapadłych 
piersi w yrw ał się szloch.

— O Chryste!, cóżem ja zro
biła.

Szerszeń, k tóry  w ostatn iej 
chwili zrozum iał wszystko za
chwiał się na nogach, zadygotał, 
a potem ją ł żonę pocieszać.

— Nie płacz Marcyś, m iarkuj 
że tak . jakby tego ni było. A cóż 
to ni żyli my przez dolarów  do 
tela i było dobrze. Nie dopusz
czaj se do głowy frasunku, bo 
może ci serce się urwać.

Nie frasu j się. Już sie nie od
stanie.

Ale M arcysia nie słuchała go 
wcale. Tarzała się na łóżku, 
darła  włosy z głowy i dalej z 
rozpaczy rzęziła.

Gdy m inęła godzina, może pół
torej. szloch jej zam ienił się w 
ciche łkanie.

Szerszeń postanow ił pójść do 
sąsiada, którego bardzo szano
wał. aby pomógł mu jej w y
perswadow ać, że przecież nie 
strac ił nikogo z rodziny, że pie
niądze to rzecz nabyta. Aby 
tylko Bóg dał zdrowie i siły — 
to zawsze sobie poradzą. Pocało
w ał ją w  zapadły policzek, a ro 
bił to rzadko, pogłaskał rozczo
chrane włosy i na palcach w y
sunął się z chałupy.

Był zresztą przekonany, że ta 
samotność dobrze jej zrobi. Szyb
ciej pogodzi się z losem i wróci 
do równowagi. Sam był znęka
ny i cios ten  przeżyw ał głębo
ko, choć tw arda chłopska n a tu 
ra na ból była odporna.

Szedł z głową zwieszoną, z 
tw arzą zastygłą, aż przekroczył 
próg chaty sąsiadów, którzy 
m ieszkali pośrodku wsi, a z k tó 

rym i się przyjaźnił szczególnie 
od czasu, kiedy został sołtysem.

— A cóż to was do nas spro
wadza. mój Szerszeniu, bo daw- 
noście do nas nie zachodzili. 
Siadajcie! — gospodarz w skazał 
miejsce na ławie za stołem, po 
czym sam usiadł i potoczyła się 
rozmowa.

Szerszeń rozglądał się po izbie, 
jakby  oswoić się p ragnął i opo
w iedział sąsiadom  o swoim w iel
k im  zm artw ieniu.

Sąsiad słuchał w  skupieniu, 
kiw ał głową, ruszał ram ionam i, 
w zyw ał k ilkakro tn ie  Pana Boga; 
po czym ubrał się i z Szersze
niem wyszedł z chałupy.

G orące jeszcze sierpniow e słoń
ce zaszło za las i powoli, powo- 
lusieńku ustępow ało z ziemi. 
P rzez rzadki las przedzierały się 
jeszcze ostatn ie prom ienie i o
świecały w tulone w sady cha
łupy i drogi.

Za Szerszeniem i M arkowskim , 
k tórzy powoli zdążali ku  szer- 
szeniowej chacie, w lokły się 
długie cienie. Słońce zniżało się 
coraz bardziej, aż rozpalona zło
cista kula skryła się za hory
zontem.

M arkow ski zaczął mówić o po
godzie, k tóra — w edług niego — 
się ustaliła, ale zamyślony Szer
szeń nie podtrzym yw ał rozmowy. 
W m ilczeniu przekroczyli w rota 
szerszeniowej zagrody.

Szerszeń zdziwił się bardzo, 
gdy zobaczył Unraczkę, która 
sta ła przed oborą i na jego w i
dok żałośnie zaryczała. O two
rzył sień. a później drzwi do 
izby, aby proszonego wpuścić 
gościa. Obaj stanęli na progu. 
Na postronku zawieszonym na 
środkowej belce w  chałupie w i
siała M arcysia. Zydelek. na k tó 
rym  lubiła tak  zawsze siadać, 
leżał przewrócony koło bezw ład
nych nóg M arcysi. Oczy wyszły 
jej z o rb it i zastygłe, zaciągnię
te bielm em  nie oglądały już n i
kogo. Czarny język zwisał z o
tw artych ust. Na w argach w id
niała jeszcze żółta piana.

M arkow ski szybko doskoczył
i schwyconym z półki tasakiem  
przeciął postronek. Ciało M ar
cysi osunęło się na klepisko. Zw i
sająca głowa na sku tek  zła
manego kręgu świadczyła, że 
M arcysia dawno nie żyje.

Złożyli ją  na łóżku i przykryli 
białym  lnianym  prześcieradłem .

— Tu już nie potrza księdza

ni dochtora. Do pow iatu trza 
jechać — mówił M arkowski. Jak  
ino zaświta, to ja pojadę — do
dał.

— A wy. Szerszeń, zajm ita się 
biedaczko i do pochówku wszyć- 
ko przyszykujta . No i do p ro
boszcza m usita pójść zamówić 
się z pogrzebem. Gdy za M ar
kowskim  drzwi się zam knęły, 
Szerszeń ukląk ł przy łóżku, wziął 
je j żółtą, kościstą rękę w swe 
ręce. — Coś ty mi narobiła, 
M arcysiu — w yjęknął i zaczął 
szlochać.

M yślą jak  na film owej taśm ie 
oglądał obraz całego życia z 
M arcysią, Nie mógł się pogodzić, 
że jej nie ma, że został sam ze 

swoim bólem i swoim cierpie
niem.

Nie wiadomo jak  długo klęczał 
przy łóżku, jak  długo zawodził. 
Zaczęły się już schodzić sąsiad
ki. K lękały i szeptały  zdrowaśki 
za zm arłą, a później mówiły do 
siebie: — Że też do głowy dopuś
ciła nieboszczka. A mogła żyć.

Szerszeń nie zapalał św iatła 
tego wieczoru. Gdy się ściem 
niło zupełnie sąsiadki rozeszły 
się, zdjął tylko buty  i położył 
się na swoim w yrku. Przez o
tw arte  okno sreb rne blaski księ
życa wsączały się do chaty, gdzie 
oprócz bólu i cierpienia nie było 
nic godnego uwagi.

Znużony i załam any duchowo 
w ielkim  przeżyciem  usnąć nie 
mógł. Oczy m iał otw arte , patrzy ł 
na ścianę, posrebrzoną księżyco
wą pośw iatą, pad k tó rą  stało łóż
ko, a na nim  leżała M arcysia.

Przypom niał się mu ten p ierw 
szy wieczór, gdy wszedł do tego 
domu w racając z wojny. P rzy 
pom niała mu się rozmowa z hożą 
wówczas M arcysią, a później 
wesele, pogrzeb jej ojca i jego 
słowa aby dbał o nią. bo jest 
sam a i biedna! Później pogrzeb 
je j m atki i cały szm at życia, 
k tó re  razem  przeżyli, zm artw ie
nia, troski i w iele ludzkiej ra 
dości. W końcu ten nieszczęśli
wy prezent. Któż by przypuszczał, 
że stanie się przyczyną ich roz
łąk i i jego cierpienia? Różne 
sceny z życia i m yśli jak  sępy 
przypływ ały mu do mózgu i gło
wę paliły  rozpaczą i bólem. Świt 
się zaczynał różowić i chłodem 
rannym  ciągnęło od okna, gdy 
usnął snem  ciężkim i stracił kon

ta k t ze sm utną rzeczywistością.
C. D, N.

ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pan Bronisław Bublak, Świnoujście, nap i
sał do nas list i podzielił się swymi uw a
gami na tem at naszego Kościoła.

Z uwagam i trudno  nam  się jest zgodzić, 
lecz wolno P anu tak  myśleć i pisać.

Nie m amy nic przeciwko temu, aby Pan 
nadal chodził do Kościoła rzym skokatoli
ckiego, jeżeli Pan czuje się tam  dobrze. Po
zwoli Pan jednak, że my tam  nie pójdzie
my, bo nam  je st dobrze w  naszym polskim 
katolickim  Kościele.

Musimy także szczerze powiedzieć, jeżeli 
chodzi o naukę religii w  szkole, nad  czym 
Pan tak  ubolewa, że nie podzielamy P ań
skiego zdania. Religia nie jest przedm iotem  
naukow ym  w rodzaju fizyki, m atem atyki 
czy geografii. Nie zachodzi potrzeba, aby n a
uczać jej w  szkole. Naukę o Bogu, o Jego 
przym iotach, o szlachetnym  życiu zgodnym 
z Ewangelią Jezusa C hrystusa można n a 

uczać wszędzie: w  kościele, w  zakrystii, w 
sali parafialnej, a naw et w pryw atnym  do
mu. Nie potrzeba też świadectwa z pieczęcią 
szkolną, najlepszym  świadectwem  dobrej 
znajomości religii i je j zasad jest życie co
dzienne tak  nauczycieli religii. jak  i wycho
wanków.

W iemy z doświadczenia, że w Polsce m ię
dzywojennej była nauka religii w e wszyst
kich szkołach, ale jak  w yglądała moralność 
społeczna, to także wszyscy wiemy. Nawet 
w  kościołach w idniały wywieszki: „Wy
strzegać się złodziei” . Sm utne świadectwo 
dla nauczycieli religii i uczniów.

Wiemy także, że w  państw ach zachodnich, 
gdzie Kościół oddzielony je s t od państw a, 
od daw na nauki religii nie m a w  szkołach,
i n ik t o to nie m a pretensji ani do prez. 
Johnsona, ani do de G aulle’a, ani do kan 
clerza Erharda.

Jeżeli Państw o Ludowe nie tylko zezwala 
na naukę religii w  punktach katechetycz
nych, ale katechetów  w ynagradza z budżetu 
państw a, daje im  zniżki kolejow e i zapew
nia ubezpieczalnię społeczną, to przedstaw i
ciele Kościołów w inni być tylko wdzięczni.

Jeżeli większa część kleru  rzym skokatoli

ckiego nie korzysta z tych upraw nień, to z 
winy episkopatu, który na życzenie W aty
kanu bojkotuje godną w spółpracę z P ań 
stwem. Pozdrawiam y.

*

Wyznawca prawdziwego Kościoła Chry
stusowego rzym skokatolickiego z Poznania 
oskarża kapłanów  naszych z Poznania i 
tw ierdzi, że kap łan i rzym skokatoliccy są 
bardziej idealni.

Wolno w  Polsce o tej sam ej spraw ie i o 
tych ludziach mieć różne zdanie. Lecz oprócz 
zdań subiektyw nych pozostają jeszcze fakty, 
które m ają  najgłębszą wymowę. Nie tw ie r
dzimy, że nasi kapłani są chodzącymi ideała
mi. Jedno je st rzeczą pewną, że każdy z na
szych księży jest pod pręgierzem  opinii spo
łecznej i najm niejszy błąd nie ujdzie uw a
gi. Z najm niejszej drobnostki robi się prob
lem i w inę nie do w ybaczenia. Błędy rzym 
skich kapłanów  specjalnie się kryje, a gdy 
są już oczywiste, wtenczas się tw ierdzi, że 
to  jest nagonka wrogów wiary, Kościoła itp. 
W najlepszym  w ypadku uspraw iedliw ia się, 
że ksiądz to też człowiek, który ma prawo 
błądzić. Pozdrawiamy.
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PASTOR MARTIN LUTHER KING 
LAUREATEM NAGRODY NOBLA

P astor baptystyczny d r  M artin  Luther 
K ing m a dopiero 35 lat. W r. 1955 w  mieście 
M ontgom ery w  stanie A labam a objął k ie
rownictw o bojkotu autobusów miejskich. 
W alka przeciw  segregacji rasow ej w  au to
busach uczyniła pastora K inga człowiekiem 
znanym  w USA i na całym  świecie.

P astor K ing wygłasza przem ówienia, ka
zania. które są zawsze połączone ze spraw ą 
em ancypacji M urzynów. Był 14 razy aresz
towany. S tal się sum ieniem  walczących M u
rzynów  am erykańskich. O statnio otrzym ał 
Pokojow ą Nagrodę Nobla za rok 1964.

xuoc

Z
U
5
«/>

O
CL.

3
O

<
O
ooc
O
<
Z
<
IM
</>

2. 3 S CU □
i? §
73 £—
■S i?ay
UC O
I I  
11
S i

§r
i S
S bI!
e *

f l  
a  g

a *

2 I  
8 i

5 5

i > d.
N 4l g-li 
5 8 >,5

§ !  .a
*■8 oa) 2 -

5  g
'< C u

J5 î:
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Nagroda Nobla 
dla J. P. Sartre’a

Tegoroczną nagrodę 
literacką Nobla otrzy
mał w ybitny filozof, 
pisarz, d ram atu rg  i e
seista francusk i — Jean  
P au l S a rtre  (ur. 1905 
r.). Nagroda została 
p rzyznana za „cało
ksz tałt twórczości, k tó 
ra — przez zaw arte w 
niej bogactwo idei, 
przepojona duchem wol
ności i dążenia do po
szukiw ania praw dy — 
w yw arła głęboki wpływ 
na naszą epokę”.

J. P. S artre  jest je 
denastym  pisarzem
francusk im  nagrodzo
nym nagrodą Nobla.

Ja k  donosi prasa, 
J. P. S artre , k tó ry  n i
gdy dotychczas nie 
przyjm ow ał żadnych 
wyróżnień, odmówił 
również przyjęcia na
grody Nobla.

N 15 26 po Zesłaniu Ducha Sw.. 
Alberta, Leopolda

P 16 G ertrudy
W 17 Grzegorza, Salomei. R a

domiry
s 18 Anieli, Gelazjusza, Dro- 

gomiry
c 19 Elżbiety, M aksyma
p 20 Feliksa, O ktaw iana, A na

tola
s 21 O fiarow anie NMP, Ja n u 

sza. A lberta
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Prof. Michałowicz doktorem h. c.

15 października odbyła się na UJ uroczystość 
nadania tytułu doktora honoris causa krakow 
skiej A kadem ii M edycznej nestorow i polskich 
pediatrów , prof. d r Mieczysławowi M ichałowi
czowi. W uroczystości wzięli udział: zastępca 
przewodniczącego Rady P aństw a prof. S. K ul
czyński, m in ister Zdrowia i Opieki Społecznej 
dr Jerzy  Sztachelski, przedstaw iciele w ładz 
m iejskich i wyższych uczelni K rakow a oraz 
pediatrów  z całego kraju .

OKRĘTY PODWODNE USA 
BĘDĄ PATROLOWAŁY PACYFIK

PROCHY GROTEWOHLA 
SPOCZĘŁY NA CMENTARZU 

LUDZI ZASŁUŻONYCH

15 października na cm entarzu za
służonych socjalistów  w  Berlinie 
odbyła się uroczystość złożenia urny 
z procham i zm arłego O tto Grotewoh- 
la. W uroczystości obok najbliższej 
rodziny uczestniczył now y prem ier 
NRD, Willi Stoph i członek B iura 
Politycznego KC SED, H. M atern.

W przyszłym  roku do służby pa t ro lo w e j  na 
Pacyf iku w ejdą  4 o k r ę ty  podw odne uzb ro jone  
łącznie w «4 r a k ie ty  . ,Polaris -A3M o zas ięgu 
2.500 mil morskich,  z  g łowicam i n uk lea rnym i.  

P ie rw szy  oknjt- podw odny  z powyższej serii  
Daniel  B oone” Jest już go tów d o  objęcia  służby 

od październ ika  br. po dokonan iu  p rób  na mo
rzu  w  pobliżu  Islandii.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

W Sali Kongresowej w W arszawie przez 
3 dni toczyły się obrady XXXV M iędzynaro
dowego Kongresu Chemii Przem ysłowej. W 
czasie pracowitych sesji plenarnych i w  spe
cjalistycznych kom isjach przedstawiono prze
szło 800 referatów .

W edług prof. d r  M. Smialowskiego, prze
wodniczącego K om itetu Naukowego K ongre
su, tego rodzaju gigantyczne uniw ersalne 
kongresy spełn ia ją  pożyteczną rolę.

Prezes Societe de Chimie Industrielle  (To
warzystwo Chemii Przem ysłowej) G. T leury 
zaprosił uczestników Kongresu do P aryża na 
„M iędzynarodową K onferencję Sztuk Che
micznych", k tóra odbędzie się w  kw ietniu 
przyszłego roku.

G. F leury  wręczył prof. d r  W. Swięto- 
slaw skiem u złoty medal, najwyższe odzna
czenie przyznane mu przez Stowarzyszenie 
Chemii Przem ysłowej.

Ponadto dyplomy honorowe Stowarzysze
nia otrzym ali: w icem inister przemysłu che
micznego, przewodniczący kom itetu organi
zacyjnego Kongresu mgr inż. A. Kowalski, 
prof. d r M. Smialowski, prof. d r  S. Cibo
rowski. d r  T. Landau i d r  K. Tuszyński.

Do niedaw na było jeszcze w ielką n iew ia
domą k to  zostanie prezydentem  USA. Na 
zdjęciach kandydaci P artii Dem okratycznej 
(L. Johnson. H. Hum phrey) oraz B. Goldwa- 
ter. obok D. Eisenhower, który go popierał.


