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5 N IED ZIELA  PO TRZECH KRÓLACH
L E K C J A

(Do Kolossan 3, 12—17)

Bracia: Przyobleczcież się jako w y 
brani Boży, św ięci i umiłowani, w 
tkliw e miłosierdzie, w dobroć, w po
korę, w cichość i w cierpliwość. Znoś
cie jedni drugich i w ybaczajcie sobie, 
jeśli kto ma skargę przeciw  kom u: ja
ko Pan przebaczył wam, tak i wy. A  
ponad to w szystko m iejcie miłość, któ
ra jest wiązią doskonałości. A  pokój 
Chrystusowy, do którego też wezwani 
jesteście w jednym  ciele, niech radoś
cią opanuje serca wasze i bądźcie 
w dzięczni. Słowo Chrystusowe niech  
przebyw a w was obficie, abyście z 
wszelką mądrością jedni drugich na
uczali i krzepili przez psalmy, hymny 
i pieśni duchowe, w lasce śpiewając 
Bogu w sercach waszych. W szystko, 
cokolw iek  czynicie, w  słowie lub 
uczynku, w szystko w  imię Pana Jezu
sa Chrystusa czyńcie, dziękując Bogu 
Ojcu przez Jezusa Chrystusa, Pana na
szego.

(Sw. Mateusz 13, 24—30)

Onego czasu: Pow iedział Jezus rze
szom tę przypow ieść: Podobne stało 
się królestw o niebieskie człow iekow i, 
który posiał dobre nasienie na roli 
sw ojej. A  gdy ludzie spali, przyszedł 
nieprzyjaciel jego i nasiał kąkólu m ię
dzy pszenicę, i odszedł. A  gdy urosło 
zboże i ow oc wydało, w tedy ukazał się 
i kąkol. Przystąpiwszy tedy słudzy go
spodarza rzekli m u: Panie, czyżeś nie 
posiał dobrego nasienia na, roli sw ojej?  
Skądże się tedy wziął kąkol? I rzekł 
im : N ieprzyjazny człow iek to uczynił. 
Powiedzieli słudzy: Chcesz, pójdziem y  
i zb ierzem y go. A  on  rzekł: Nie, byś
cie snadź zbierając kąkol nie w ykorze
nili z  nim i pszenicy. Dopuśćcie obo j
gu róść aż do żniwa, a w  czasie żni
wa pow iem  żeńcom : Zbierzcie p ierw ej 
kąkol i zw iążcie go w snopki na spale
nie, a pszenicę zgromadźcie do gumna 
m ojego.

Problem istnienia zła
„Przyszli w ięc  słudzy do gospoda
rza i rzekli m u: Panie, czy  nie p o 
siałeś dobrego ziarna na roli? Skąd
że w ięc  kąkol się w ziął?" (Mt. 13, 
2-27).

Pytanie, które zadali słudzy gospodarzowi 
można ująć w ten sposób: Panie, skąd wzię
ło się zło na świecie, skoro Ty jesteś tylko 
samą dobrocią i dobro stworzyłeś? Oto za
gadnienie, które zawsze dręczyło i dręczy 
umysły, a jeszcze bardziej serca ludzkie. 
Rozum potrafi nieraz odpowiedzieć sobie na 
to pytanie, ale wnętrze ludzkie nie zawsze 
zostaje uspokojone, zbuntowane serce nie 
daje się uspokoić. Zagadnienie to bowiem nie 
jest czysto teoretyczne, lecz na wskroś prak
tyczne. Cierpienie wdziera się głęboko w 
życie ludzkie, dolega mocno poszczególnemu 
człowiekowi albo temu, co człowiek gorąco 
ukochał i dlatego tak łatwo wysadza go z 
równowagi. Samo wspomnienie Boga, jeśli 
to On jest ostatecznym sprawcą także cier
pienia, zamiast uspokajać, drażni i podnie
ca.

Wielu ludzi nawet wierzących powiada, że 
świat jest źle urządzony, że więcej jest na 
nim różnego rodzaju cierpienia, krzywdy, 
łez i wyzysku człowieka przez człowieka, 
niż dobra i sprawiedliwości. Taki scepty
cyzm nie jest chyba uzasadniony. Gdy bo
wiem bliżej będziemy się przyglądać rzeczy
wistości nas otaczającej, to musimy stwier
dzić, że choć jest wiele niedociągnięć fizycz
nych i moralnych, to jednak świat jest do
brze urządzony i panuje w nim przedziwna 
piękność. Z pewnością więcej jest dobra niż 
zła.

Powiada się, że „dobro jest ciche, a zło 
krzykliwe” . Co to znaczy? Ze nam słońce 
świeci, że skład atmosfery umożliwia nam 
oddychanie, że ciała niebieskie z sobą się 
nie zderzają,, że oczy nasze widzą, że żołą
dek dobrze trawi, że wszystkie nasze narzą
dy spełniają należycie swoje funkcje — o 
tym cicho. Niech tylko nastąpi jakie trzę
sienie ziemi, jaka eksplozja, niech przyjdzie 
choroba — zaraz krzyk! Dlaczego? Bo uwa
żamy, że tak być nie powinno. Każde prze
kroczenie prawa wywołuje w nas niepokój, 
oburzenie, wołanie o zadośćuczynienie, o 
sprawiedliwość i karę. Bo istotnie zło jest 
krzykliwe. Natomiast kiedy matka w do
mu natrudzi się, nie wyśpi nad kołyską 
dziecka, napracuje ojciec, by utrzymać ro
dzinę, spełni swój obowiązek żołnierz, czy 
milicjant o tym jest cicho. Nikt się nie ode
zwie, nie pochwali. Bo każdy uważa, że tak 
hvć powinno, że to stan normalny.

Z tego krótkiego roz
ważania wynika, że do
bro jest czymś normal
nym, a zło stanem wy
jątkowym, niewłaści
wym. Nie mają więc 
racji wszyscy pesymi
ści, twierdząc że wię
cej jest zła, niż dobra. 
Pod wpływem cierpienia 
może nam się wydawać, 
że jest inaczej, a to dla
tego, że w danym mo
mencie słuchamy raczej 
naszego uczucia, niż gło
su rozumu.

Jeśli jesteśmy w sta
nie przyznać, że zło jest 
czymś negatywnym, jest 
po prostu brakiem do
bra, to niejednokrotnie 
pytamy się dlaczego 
właśnie taki, a nie inny 
świat stworzył Bóg, dla
czego nie spowodował, 
aby mniej było w nim 
cierpienia fizycznego i

Chrystus-siewca
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moralnego, dlaczego nie przeszkodził człowie
kowi w grzeszeniu.

Zapewne świat nie jest najdoskonalszy i 
mógłby być lepszy. Mógł Bóg inaczej świat 
urządzić. Tak, z tym się każdy zgodzi. Ale 
powiedzieć również musimy, że Pan Bóg 
świata wcale nie musiał stwarzać, a jeśli go 
stworzył, to takim jaki Mu się podobało go 
widzieć. Podobnie rzecz się ma gdy chodzi
0 człowieka. Człowiek też nie jest bytem 
koniecznym, a zaistniał tylko z dobroci Bo
żej. Człowiek jest obdarzony wolną wolą i 
dlatego może wybierać między dobrem i 
złem, czyli może być doskonałym lub też 
grzeszyć. Bóg dał człowiekowi wolną wolę 
nie w tym celu, by grzeszył, lecz po to, by 
dobrymi uczynkami Boga wielbił, a sobie 
zasługiwał na szczęście wieczne. Bóg prze
strzega przed złem głosem sumienia.

W  świecie, w którym żyjemy zło jest na
wet potrzebne. Zwierzęta i my żyjemy prze
cież kosztem innych zwierząt i roślin. Ból, 
cierpienie sygnalizuje nam o tym, że orga
nizm nawiedziła jakaś choroba i należy się 
przed nią bronić. Walka z przyrodą zmusza 
człowieka do doskonalenia osiągnięć tech
nicznych. Głód, do szukania lepszych możli
wości wykorzystania gleby i innych darów 
przyrody. Wysoki rozwój medycyny za
wdzięczamy istnieniu różnych chorób.

Świat należy przyjąć takim, jakim jest
1 w tych konkretnych warunkach zająć sta
nowisko wobec zła. Zanim jednak ustawimy 
siebie wobec tego problemu, zechciejmy 
przyjrzeć się postawie innych kierunków.

Skrajny pesymizm schopenhauerowski ka
że się tylko szarpać z nieszczęściem. Ta szar
panina człowieka nie ratuje jednak świata 
przed zapadnięciem w nicość, przed nirwa
ną. Buddyzm zaleca swym wyznawcom stłu
mienie w sobie wszelkiej żądzy, wszelkiego 
pożądania, jako źródła cierpienia. Kto ni
czego pożądać nie będzie, ten nie będzie się 
czul nieszczęśliwym, gdy mu wszystkiego 
zabraknie. Jest w tym dużo prawdy, ale też 
z takiej postawy rodzi się bezgraniczna 
bierność, całkiem przeciwna czynnej natu
rze ludzkiej. Stoicy radzili spokój i opano
wanie wobec wszelkich nieszczęść. Epikurej
czycy doradzali używanie życia i rozkoszy, 
aby zabić cierpienie i ból. Filozofia chrze
ścijańska uczy przezwyciężać cierpienie spo
kojnie i z wielką godnością. Tak, mamy zlo 
wszelakie, a więc moralne i fizyczne prze
zwyciężać, mamy je usuwać z naszego ży
cia, a często nawet musimy z nim walczyć. 
Wiara nasza nie nakazuje nam być bierny
mi wobec grzechu i cierpienia, ale winniś
my zachować postawę aktywną. Nasza reli
gia to nie religia „cierpiętnictwa” ale reli
gia radości i szczęścia. My tylko realnie pa
trzymy na cierpienie i wiemy, że jakiś bunt, 
wewnętrzna szarpanina czy uciekanie się 
do środków rozpaczliwych, nie usunie bólu, 
nie sprowadzi spokoju i ukojenia. Zdajemy 
sobie z tego sprawę, że tylko wewnętrzna 
równowaga ducha, roztropność rozumu i 
modlitwa do Boga może nam dać ulgę.

Pan Jezus po ostatniej wieczerzy w mo
dlitwie prosi w intencji Apostołów: „Ojcze, 
proszę Cię... żebyś ich zachował ode złego” 
(Jan 17, 15). Ludzka natura Chrystusa także 
broni się przed cierpieniem. Chrystus w 
Ogrójcu prosi: „Ojcze, oddal ten kielich go
ryczy ode mnie”. Nie chce jednak sprzeci
wiać się woli Boga Ojca i natychmiast do
daje: „Wszakże nie moja, tylko Twoja niech 
się dzieje wola” .

Bóg nieraz przeprowadza człowieka przez 
próbę cierpień. Wtedy nie należy buntować 
się ale zachować spokój, tak jak to uczynił 
Abraham czy Job ze Starego Testamentu. 
„Karania Pańskiego, synu mój nie odrzucaj, 
ani nie upadaj na duchu, gdy od Niego ka
rany bywasz, bo kogo Pan miłuje, karze i 
ma w nim upodobanie, jak ojciec w synu” 
(Przysłów, 3, 11). „Bo złoto i srebro w ogniu 
bywa próbowane, a ludzie Bogu przyjemni 
w piecu utrapienia”. Szczęśliwy człowiek, 
który może powiedzieć: „Wypróbowałeś ser
ce me i nawiedziłeś w nocy, w ogniu oczy

ściłeś mię, i nie znalazło się we mnie nic 
złego” (Ps. 16, 3).

Największym nieszczęściem człowieka jest 
grzech i ten także wyrządza największe zlo. 
Przed nim przestrzega nas Pan Jezus w sło
wach: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, a duszy zabić nie mogą, ale raczej 
bójcie się tego, który i duszę i ciało może 
zatracić do piekła!” (Mt. 10, 28).

Z dzisiejszej ewangelii wynika, że zło bę
dzie zawsze obok dobra nie jako dwie siły, 
bo takiego dualizmu nie uznajemy, ale jako 
jego brak, jako negacja czegoś pożyteczne
go. Będą także ludzie dobrzy i źli pomie
szani ze sobą. Będą cierpieli źli, aby mogli 
mieć sposobność do poprawy życia, albo
wiem, jak mówi Augustyn: „wielu jest z 
początku kąkolem, a potem staje się psze
nicą” . Będą ludzie źli aby przez nich cno
ta dobrych była doświadczaną — pisze św. 
Ambroży.

Na prośby uczniów wyjaśnia Pan Jezus 
przypowieść o kąkolu. Po sądzie ostatecz
nym i wtrąceniu zatwardziałych grzeszni
ków do piekła, nastąpi szczęśliwe życie 
sprawiedliwych w królestwie Bożym.

Wszyscy ludzie mają szanse tę szczęśli
wość wieczną osiągnąć, a przeciwności,
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N ASZ KATECHIZM

W Y G N A N C Y
To brzm i praw ie jak 

bajka: D w oje  ludzi żyło 
szczęśliwie jak w  raju  (bo 
w  Raju). M ieli wszystko, 
czego dusza zapragnęła, a 
poza tym nie chorowali, 
nie znali bólu  ni cierp ie
nia. Cieszyli się ogrom ną 
sw obodą i w olnością, ale 
z m ałym  ograniczeniem, bo 
jedynie zakazano im zry
wać ow oce z jednego drze
wa. nazwanego tajem niczo 
..drzewem w iadom ości do
brego i złego” . Była to nie
w ielka próba charakteru, 
niew ielkie wym aganie w e 
wnętrznej dyscypliny, pod 
dania sw ej w oli Kom uś, 
kto dał ów  drobny zakaz. 
A le najsm aczniejszy ow oc 
to ow oc zakazany. Próby 
nie w ytrzym uje najpierw  
ona — Ewa. On zaś — 
Adam  — nie ma siły by jej 
odm ów ić i zakaz przekro
czony, praw o złamane. 
Następuje kara: wygnanie 
z Raju, obow iązek pracy, a 
ból, cierpienia i nieszczęś
cia idą w  ich ślad. 
Owszem, kara spada nie 
tylko na tych dw oje, lecz 
na całe ich potom stwo, na 
cały rodzaj ludzki. Po 
wszystkie w ieki jesteśmy 
wygnańcam i.

To nie bajka. To n a j
bardziej realna rzeczyw i
stość — jeśli chodzi o skut
ki. Można by sobie w y 
obrazić, że tę opow ieść 
w ym yślono w  celu uzasad
nienia ciężkiego losu czło
w ieczego. Chrześcijanie 
w ierzący jednak są prze
konani. że z tym Rajem  
było tak naprawdę, że na 
początku bytu ludzkości 
nastąpił grzech zwany 
grzechem pierw orodnym , 
który dźw igają wszyscy 
potom kowie Adama. Grzech 
ten w  swoich skutkach to 
nie tylko cierpienia, nie
szczęścia, ból i śmierć, to 
również nieposłuszeństwo, 
stan nieprzyjaźni w zglę
dem  Stwórcy i Pana. Są 
w ięc skutki niejako fizycz
ne. są też i skutki ducho
we. Pierwsze pozostają aż 
do „cia ła  żm artwychwsta- 
n ia“ — drugie do chw ili 
przyjęcia chrztu świętego.

Zżym ają się często lu 
dzie (wierzący) na tę n a
ukę. Nie w ydaje się im 
słuszne karanie dzieci za 
w iny rodziców . A le prze

cież tak jest w  całym  ży
ciu każdego człow ieka, w 
życiu niejako codziennym. 
Płeć, urodę, imię, nazwi
sko, zdrowie, wychowanie, 
wykształcenie, często do
brobyt lub nędzę otrzyma
liśmy od rodziców . Czy tu 
m ożna m ów ić o słusznoś
ci? A  czy historia tysiąc
letniej Polski nie jest h i
storią szczęść i nieszczęść 
pozostawionych przez star
sze pokolenia w  spadku 
m łodszym  — konkretnie 
nam ? W ierzący chrześcija
nie czasem odw ołują się do 
słów  Pisma św. rzekom o 
zaprzeczających m ożliw oś
ci karania dzieci za w iny 
rodziców. Oto prorok E
zechiel pisał: „Syn nie po
niesie nieprawości ojca, a 
o jciec nie poniesie niepra
w ości syna... Dusza, która 
grzeszy, ta umrze11 (Ezech. 
18, 19—20). Podobnie św.
Paweł A p.: „Tak to każdy 
z nas zda sprawę za siebie 
przed Bogiem 11 (Rzym. 14, 
12). A le zw róćm y uwagę, 
że chodzi tu o  czyny oso
biste. Jeśli syn ukradnie — 
ojca nikt nie nazwie zło
dziejem  i odwrotnie. W y
raźnie to w ynika z nauki 
Ap. Pawła w  tymże sa
mym liście do Rzymian, w 
którym  tak wyraźnie pisze
o grzechu pierworodnym , 
grzechu Adam ow ym  prze
chodzącym  na całą ludz
kość.

W liście do Rzymian 
czytam y: „W szyscy bo 
wiem zgrzeszyli i pozbaw ie
ni są chwały, dostępują zaś 
usprawiedliwienia darmo, 
przez łaskę Jego, przez Od
kupienie, które jest w 
Chrystusie Jezusie. Jego 
postanowił Bóg ofiarą 
przebłagalną, przez wiarę 
w e K rw i Jego11 (3, 23). A 
dalej podobnie: „Dlatego
jako przez jednego czło
w ieka wszedł grzech na ten 
świat a przez grzech 
śmierć i tak na wszystkich 
ludzi śmierć przyszła, bo 
wszyscy zgrzeszyli... tak też 
przez sprawiedliw ość jed 
nego na wszystkich ludzi 
(przyszło) uspraw iedliw ie
nie życia11 (5, 12, 18).

Z tej nauki Paw iow ej 
w yciągam y dwa w nioski: 
1) W Adam ie wszyscy lu 
dzie zgrzeszyli, 2) w  Jezu
sie Chrystusie wszyscy lu

dzie zostali ^usprawiedli
w ien i11. T ych  w niosków  nie 
m ożna od siebie rozdzielać, 
ponieważ nauka o  grzechu 
pierw orodnym  w iąże się 
ściśle z nauką w  Odkupie
nie Chrystusowe.__W łaśnie
fakt Odkupienia jest do
w odem  na istnienie w iny 
pierw orodnej. K to nie w ie
rzy w  grzech pierworodny, 
nie w ierzy w  Chrystusa 
Odkupiciela.

Nie można jednak z  tego 
wyciągać wniosku, że z 
chw ilą krzyżowej śmierci 
Jezusa Chrystusa grzech 
pierw orodny przestał ist
nieć, tak że ludzie urodze
ni po dram acie Golgoty już 
nie dźwigają „ciężaru win 
Adam ow ych". O tym, że 
tak nie jest, w iem y z  w y 
powiedzi Chrystusa już 
zm artwychwstałego: „K to
uwierzy a ochrzci się bę
dzie zbaw iony11 (Mar. 16, 
16). Dla zmazania w iny 
A dam ow ej w  duszy posz
czególnego człowieka nie 
wystarcza sama śmierć 
Chrystusowa, potrzebny 
jeszcze chrzest, ale o  tym 
obszerniej przy omawianiu 
sakramentu chrztu św.

Na zakończenie rozw a
żań o grzechu pierw orod
nym  dodajm y, że niezbyt 
poważnie wygląda w iąza
nie tego problem u z lota
mi kosm icznymi lub hi
potezą o  istnieniu „ludzi" 
na innych planetach. W ca
le  nie musimy przem ilczać 
m ożliwości „istnienia istot 
rozum nych także i poza 
Ziem ią11 i nie jest prawdą, 
że „współczesna astrono
mia11 jest nie do pogodze
nia z w iarą chrześcijańską. 
Wiara chrześcijańska nie 
ma pretensji do głoszenia 
rzekomego dogmatu o czło
w ieku na Ziemi jako n a j
doskonalszej „korony stw o
rzenia11. Nauka o grzechu 
pierw orodnym  niedobrze 
świadczy o tej „koronie11 i 
zajm uje się oczyw iście ty l
ko Ziemią. Można i w olno 
przyjąć, że poza Ziem ią 
istnieją rozumne istoty 
w olne od grzechu pierw o
rodnego a zatem nie p o 
trzebujące Odkupienia.

Są to naturalnie rozw a
żania tylko teoretyczne, 
ponieważ do ich praktycz
nego traktowania potrzeba 
najpierw  udow odnić n ie
zbicie, że poza Ziemią ist
nieją istoty rozumne. Na 
razie to tylko fantazja.

Ks. dr S. WŁODARSKI

krzyże, łzy i cierpienia mają tylko uszla
chetnić i udoskonalić człowieka. Gdyby zaś 
wydawały się nam zbyt ciężkie, wolno pro
sić o siłę do ich przezwyciężenia, wolno się 
modlić o ich oddalenie.

Przy końcu modlitwy Pańskiej mówimy: 
„ale nas zbaw ode złego!” Prosimy .więc Bo
ga o odsunięcie wszelkiego zła, o zachowa
nie nas przed każdym niebezpieczeństwem, 
o pomoc w walce z naszą własną naturą i

tym wszystkim co nas do grzechu przywieść 
może.

Przede wszystkim sami bądźmy dobrymi, 
uczciwymi i sumiennymi ludźmi. Nie szu
kajmy u innych, ale likwidujmy własne wa
dy. Często się bowiem zdarza, że widzimy 
źdźbło w oku brata swego, a nie chcemy 
dostrzec belki we własnym oku. Zło tępmy 
w sobie.

Ks. mgr Z. MĘDREK

W Ł A D Y S Ł A W  G O M U Ł K k ,  
I sekretarz Komitetu Cen
tralnego Polskiej  Z jedn o cz o
nej Partii  Robotniczej ,  obcho
dzi  6 lutego 60  rocznicę 

urodzin.

ONZ
W ONZ trwa głęboki kryzys, paraliżu ją

cy prawidłową działalność tej instytucji. 
Obecne Zgrom adzenie Ogólne Narodów Z je 
dnoczonych obfitu je w w ydarzenia n ieco
dzienne. Kubańscy przeciw nicy Fidela Castro, 
korzystający z azylu politycznego w  USA — 
strzelali do flagi ONZ w  chw ili k iedy przed
stawiciel K uby przemawiał do przedstawi
cieli państw świata. Stany Z jednoczon e 

usztywniły swą postawę- M iędzy — do nie
dawna — zgodnie w spółdziałającym i przed
stawicielami narodów  afrykańskich wkradły 
się niesnaski. ZSRR i kraje obozu socja li
stycznego odm ów iły partycypowania w kosz
tach ekspedycji wojsk pod flagą ONZ, której 
oddziały w K ongo w ystąpiły w  obronie in
teresów w czorajszych kolonizatorów . W od 
pow iedzi przedstawiciele USA dom agają się 
zastosowania w obec opornych  13 paragrafu 
Karty Narodów Z jednoczonych , k tóry  prze
w iduje pozbaw ienie prawa głosu państw 
zalegających  przez dwa lata ze składkam i 
do ONZ. W ‘ tym  m iejscu w arto przypom 
nieć, że i Francja też nie chce ponosić kosz
tów ekspedycji ONZ do Konga. Ponieważ 
USA gw ałtow nie dom agają się zastosowania 
sankcji regulam inow ych w obec państw 
uch yla jących  się od ponoszenia kosztów  in
terw encji ONZ w K ongo, instytucja ta p o 
padła w impas.

Odnosi się wrażenie, że pow stały impas 
jest na rękę USA. I tak jest niewątpliw ie. 
Stany Z jednoczon e straciły swą przemożną, 
w p ływ ow ą pozycję. P ojaw iły  się w ONZ no
we siły w  postaci państw uw oln ionych z ja 
rzma kolonializm u. W iększość tych państw, 
z otw artym i sztandarami w kroczyła  do 
ONZ w zm acn iając siły obozu pok o ju  i zw o
lenników p ok o jow e j koegzystencji i roz
strzygania sporów  m iędzynarodow ych w  
drodze rokow ań bezpośrednich. I m oże zda
rzyć się, że USA w wielu sprawach m ogą 
znaleźć się w m niejszości na forurft ONZ — 
co  stanow ić będzie nader k łopotliw ą sytua
cję . W eźm y dla przykładu sprawę dopusz
czenia do rodziny Narodów Z jed n oczon ych  
Chińskiej R epubliki Ludow ej. W ydaj© się, 
że za znalezieniem ChRL w  ONZ w ypow ie 
się przytłaczająca w iększość delegatów . No 
i co  w tedy? Okaże się, że Stany Z jed n oczo
ne, tak uporczyw ie niedopuszczające Chin 
L udow ych do ONZ — będą m usiały skapi
tulować. Dlatego politycy  am erykańscy będą 
czynili wszystko, aby przedłużać stan im 
pasu i paraliżu ONZ.

Chorobie strukturalnej ONZ w ca le  nie to 
w arzyszy impas na odcinku polityki m ię
dzynarodow ej, która rozw ija  się, trwa 
i działa w ram ach in icja tyw  poszczególnych 
państw.

( O . )
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w Grudziądzu jest pa
rafia Kościoła Polskokato- 
lickiego p. w. Imienia Je
zus. Proboszczem tej pa
rafii jest ks. M. BUGAJ
SKI.

ROZMAWIAMY 
z ks. M. BUGAJSKIM

Do K ościoła Polskokatolic- 
kiego trafiłem  z zakonu fran 
ciszkanów, po ukończeniu 
studiów w  K rakow ie w  roku 
1960 na jesieni, w  lutym  1961 
roku otrzym ałem  święcenia, 
następnie rozpocząłem  pracę 
w  Bolesławiu, a po niedługim  
czasie zostałem przeniesiony 
do Grudziądza, gdzie jestem 
do dnia dzisiejszego. Dziś, gdy 
jestem  w  K ościele P olskoka- 
tolickim , zakon w ydaje m i się 
czymś w ręcz niezrozum iałym 
a tym  bardziej stosunki tam 
panujące. W szelkie waśnie, 
zatargi, antagonizm y między 
zakonnikam i, zachow ującym i 
pozory tylko na zewnątrz, in
ne prawa o jców  zakonu, a in 
ne k leryków , to wszystko jest 
dla mnie dziwne i absurdal
ne. Byw ało, że tacy bracia 
zakonni, mim o pobytu w  jed 
nej izbie, potrafią ze sobą 
miesiącam i nie rozm awiać i 
nienawidzieć się z błahych 
pow odów . Nie odpow iadała mi 
ta pełna h ipokryzji i donosi- 
cielstwa atmosfera, i dziś do
piero odczuw am  prawdziwe

Rada parafialna

zadowolenie, kiedy m odlę się 
w  języku ojczystym . Teraz 
w yda je  mi się, dlaczego tego 
inni nie rozum ieją, co to zna
czy w iara i K ościół P olsko- 
katolicki.

Jak długo istnieje tutej
sza parafia?

Parafia K ościoła  Polskoka- 
tolickiego w  Grudziądzu za
łożona została w  r. 1925 i ob 
chodzi obecnie 39 lat istnie
nia. Pierw szym i organizatora
m i by li ks. H ajduk i ks. Z a
wadzki, którzy rozpoczęli 
pracę od w ygłaszania w  tu
tejszym  środow isku odczytów. 
Początkow o nabożeństwa od 
praw iały się w  różnych m ie j
scach. Jak w yglądało organi
zowanie parafii za sanacji, dla 
przykładu podaję fakt, kiedy 
to w  Lipnie niedaleko B yd 
goszczy, policja  kłu jąc bag
netam i rozpędziła w iernych, 
a patronow ali temu księ
ża rzym skokatoliccy. Tutaj 
przed w ojn ą  była tylko sal
ka. Obecnie mamy kościół. 
P rzedw ojenna parafia była 
przy ul. O grodow ej, tutaj jest 
od roku 1957.

Wiele pewnie pracy 
trzeba było tu włożyć, że
by doprowadzić kościół do 
obecnego stanu?

Przy pom ocy w iernych zro
biono konfesjonał, kupiono 
lichtarze, szaty liturgiczne, 
naczynia liturgiczne, ornaty i 
kapy, obrusy, bieliznę kościel
ną, kom że dla ministrantów. 
A le  to jeszcze nie wszystko. 
W  planie m amy zamiar zm ie
nić podłogę, odgrzybić ściany, 
dać nowe tynki, zmienić b ocz 
ne ołtarze, itd. Tutaj chciał
bym  w ym ienić śp. p. Rozalię 
Jabczyńską, która przed 
śm iercią ofiarow ała białą ka
pę i dwa dyw aniki do bocz 
nych ołtarzy. Chciałbym  też 
w ym ienić ludzi naszych, k tó 
rzy ofiarnie pom agali przy 
budow aniu cmentarza. Są to 
Jan Arszyński, rodzina R a j
zerów, rodzina Serw inów , ro 
dzina prezesa naszej rady p. 
Pokucińskiego, poza tym  p o 
magali B. Jabłoński, A. Chu
dziński, B. Chylińska, jak i 
rodzina Olesiów. Przy porząd
kow aniu pom agała też m ło
dzież z kółka przyparafialne- 
go. Przy rem oncie kościoła 
pom agali pp. Urszyński, J. 
K ajzerow ie, Serw inowie, Ole
siowie, jak  również i p. M ar
ta Jędrzejewska. Jest wielu 
parafian pracow itych  i ofia r
nych, których trudno tu 
w szystkich w ym ienić.

Czy przy parafii istnie
ją jakieś Towarzystwa, 
czy Kółka?

Przy parafii, jak przy 
w szystkich jest Rada Para
fialna, której prezesem  jest

p. Zygm unt Pokuciński, 
skarbnikiem  p. Ed. R eczyń- 
ski, sekretarzem p. Fr. G u- 
dziński, w iceprezesem  p. A. 
Abyszew ski, radnym  jest p. 
Fr. K ajzer i gospodarzem  p.
G. Urszyński. Jest również 
chór, z którego jestem  bar
dzo zadowolony. Prow adzi go 
i gra na fisharm onii p. L e
okadia W ojtałew icz. Jest u 
nas klub m łodzieżow o -  arty
styczny, którym  przew odzi p.
H. Pokorski. K lub urządza 
przedstawienia, w ieczorki, lo 
terie fantow e, oraz w  salce 
w ykonuje ścienne gazetki. 
Jest Tow arzystw o Niewiast 
bardzo pom ocne, zajm ujące 
się porządkiem  w  kościele, 
czystością bielizny, tu trzeba 
w ym ienić p. Helenę U rszyń- 
ską. P. W. Szczucka bezinte
resow nie ozdabia ołtarze. 
K w iaty dostarcza p. Leokadia 
Serwin. Tow arzystw o urządza 
też spotkania przy kawie. Ta
kie w ieczork i um ilają grą na 
gitarze i m andolinie pp. L e
okadia W ojtałew icz i Helena 
Gejorska. D aw niej, jeszcze w  
czasach przedw ojennych pa
rafia miała klub m andolin i- 
stów  składający się z 39 osób, 
szkołę haftu i orkiestrę. Ale
o tym  jak było przed w ojną 
może pow iedzieć liczący dziś 
67 lat p. Jan Urszyński, który 
od najm łodszych lat mężnie 
stoi przy polskokatolicyzm ie.

Co nam Pan może po
wiedzieć o starych dzie
jach parafii?

Z K ościołem  P olskokatolic- 
kim  związałem  się już w  r. 
1925. Pierw szym  naszym pro
boszczem  był ks. H ajduk i 
parafia nasza była przy ul. 
O grodow ej. W  r. 1928 pow sta
ła filia  naszej parafii w  N o
w ej Wsi, gdzie by ło  około 25 
rodzin. M iała się odbyć zapo
wiedziana msza odpraw iona 
przez ks. Hajduka. Tym cza
sem rzym ski proboszcz i p o 
licja  w ezw ali straż pożarną z 
sikawkam i, a podjudzone 
bandy w targnęły do kaplicy, 
zdem olow ały ołtarz, połam ały 
krzyż i w rzyciły  do ubikacji. 
Całe szczęście, że udało mi 
się w  drodze zatrzym ać ks. 
Hajduka, bo w tedy te tłumy 
na pew no by ffo zabiły. W r. 
1929 ks. H ajduk został aresz
towany, siedział 9 miesięcy. 
Do w ięzienia można było się 
dostać łatw o. Za udział, czy 
odprawianie nabożeństwa po 
polsku, za pogrzeb, za ślub 
itd. K iedy ks. H ajduk opusz
czał więzienie, w itało go parę 
tysięcy ludzi z kwiatam i. W 
latach okupacji nie mieliśmy 
kościoła, a Niem cy chcieli nas 
zmuszać do m odlitw y w  języ 
ku niemieckim . W ielu też lu 
dzi, w cielonych  do armii nie
m ieckiej, zginęło na frontach 
czy w  obozach. M im o to część 
nas przetrwała, by  doczekać 
własnego Kościoła. Ch.
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S V E Z A  V
M ożna zapom nieć wiele rzeczy, 

jakie się w  życiu miało sposob
ność k iedykolw iek w idzieć, ,'tfie 
zapom ni się wszakże nigdy ka
tedry w  D iakow ie. Patrząc p o 
w iem  na to dzieło sztuki bu dow 
lanej, czuje się, że świątynia ta 
sama sobą m ów i o Bogu, że tu 
spotyka się oko w  oko z Tym, 
który ogarnia sobą wszystko. 
W ewnątrz niej doświadcza się 
niezw ykłego wrażenia: człowiek 
staje się przytłoczony olbrzymią 
przestrzenią i n iew ym iem o- 
ścią czasu. Szczególnie teraz, w  
w ieku szerokiego obojętnienia 
religijnego, w  w yniku niewzru- 
szonoścL. rzym skich dogmatów 
i rzym skiej nieom ylności unosi

ponad granice pyszałkowatości i 
ignoranctwa.

K atedra w  D iakow ie należy do 
najw spanialszych świątyń now 
szych czasów. Będąc wyrazem  
politycznej m yśli biskupa Stross- 
mayera, który celem  życia uczy
nił połączenie Chorwatów  z 
Serbami, katedra w  Diakowie 
nie ma jednolitego stylu, lecz 
styl rom ański łączy ze stylem 
bizantyjskim . Na życzenie bisku
pa architekci szczęśliwie zhar
m onizow ali strzelistość Z ac^ jd u  
z kopulistością W schodu, mcżna 
by rzec niejako, że to dla p ze- 
konania narodu, że w yznaniow e 
różnice jednego szczepu: C h or
w atów  i Serbów  zlać się p ow in 
ny dla dobra Słowiańszczyzn y w  
jeden rytm  bicia serca. B iskup 
Strossmayer, aczkolw iek ^am 
w ysoko estetycznie w ykszta łco
ny, na sw ój koszt zapraszał z: za
granicy artystów, którzy zdoła
liby  jego m yśli w yrazić w  'for
mie w izualnej. Z  całym  przeko
naniem w ięc m ożem y pow ie
dzieć, nie m ija jąc się z prawdą, 
że katedra w  D iakow ie jest bu -

K ATED BA W  DIAKOW IE
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, dow lą wzniesioną tytaniczną w o 
lą i siłą jednego z tych, którzy 

: na kam ieniach przeciw ności o 
strzyć zw ykli sw oją w ytrw ałość 
i energią.

Przez dziesiątki lat swego ży 
cia niestrudzenie m ozoli się b i
skup Strossrr.ayer nad narodo
w ym  połączeniem  katolickich 
Chorwatów  i praw osław nych 
Serbów . Stąd w ynikały ustaw icz
ne starania biskupa Strossm a- 
yera, by liturgia łacińska w  K o 
ściele Chorwackim  ustąpiła ca ł
kow icie i stanowczo m iejsca sło
wiańskiej, w prow adzonej w  die
cezjach dalmatyńskich, nadm or
skich już przez uczniów Cyryla 
i M etodego, i by tą drogą osiąg
nięta została religijna jedność, 
bez której w  Chorw acji i Serbii 
natenczas o politycznej jedności 
trudno było marzyć.

K iedy dnia 1 października 
1882 r. poświęcano katedrę w 
Diakowie, serce i prorocza wizja 
podyktowały, a usta Strossma- 
yera w ypow iedziały pamiętne 
słowa, których treść zaczęła 
przybierać konkretny w yraz po 
60 latach: „M y, Słowianie Po
łudniowi, w ielką do spełnienia 
mamy m isję w  Europie... jesteś
my pośrednikam i między cyw ili
zacją W schodu i Zachodu, a p o 
winniśm y się stać jednoczącym  
je łącznikiem . Tej w ielkiej m isji 
dokonać nie możemy, dokąd nie 
będziem y żyli w  jedności i zgo
dzie... próżno zajm ow ać będzie
m y w  dziejach m iejsce lub może 
kto inny w  m iejsce nas p odej
mie się tego żądania. Dlatego 
każdy, kto w  świętynię tę w stą
pi, niechaj w eźm ie jako cel sw e
go życia pracę nad jednością na
rodu, a tę jedność niech znaj

' duje w  miłości, gdyż tylko m i
’ łość w szystkie przezwycięża 
1 przeszkody” . Ideą Strossmayera

jest państwo obejm ujące w szyst
kich Słowian południow ych, 
przy czym obok  Chorwatów  i 
Serbów  zamierza w ciągnąć do 

' unii polityczno-kościelnej rów -
1 nież i Bułgarów.

W ykształcony w  filozofii i te
ologii, Strossm ayer wszedł w 
w iek męski w  czasach najgw ał
tow niejszych ruchów  narodo
w ych w  całej Europie. Od razu 
też wstępuje na w idow nię jako 
gorliw y obrońca narodowości 
chorw ackiej przeciw W ęgrom . W 
chwili, kiedy krew  zabarwiła 
w ody Dunaju i Cisy, w  D iakowie 
umiera m iejscow y biskup, K u- 
ković. Strossmayer, liczący za
ledw ie 34 lata, obejm uje po nim 
pastorał, a po roku wyniesiony 
zostaje na wysoką godność b i
skupa Bośni i Śremu.- Sparali
żowani przez ruch chorwacki, 
padli W ęgrzy na polu chwały, 
dając sobą ostrzeżenie światu, że

ucisk innego zniew olonego na
rodu odbić się rnusi na losie uci
skających. Po stłumieniu ru 
chów  narodowow yzwoleńczych, 
w  „w ięzieniu narodów ” — w 
Austrii zapanowała n ajczarn iej
sza reakcja.

Przekonany, że nie ma w  dzie
jach  narodu chwili, w  której nie 
można by było  rozw ijać działal
ności publicznej, m łody biskup 
zwraca się ku oświeceniu ludu 
w  38 podległych parafiach. D ie
cezja diakowska, obejm ująca 
Sławonię, Bośnię i Śrem należy 
do najobszerniejszych i n a jbo
gatszych w Europie, toteż pew 
ny swoich środków  materialnych 
może m yśleć o dokonaniu w ła 
snymi przeważnie funduszami 
takich rzeczy, jakie gdzie indziej 
byw ają  dziełem panujących albo 
całego kraju. W łasnym  kosztem 
zakłada w całej Sław onii 71 szkół 
pow szechnych. M imo niechęci 
rządu z jego funduszów  ukazu
ją  się w ydaw nictw a naukowe; 
on dopom aga do wydania dzieł 
językoznaw cy serbskiego — K a- 
radzicia. Zgodnie ze swoim  ha
słem: „sve za vieru i dom ovinu!” 
(wszystko dla w iary i ojczyzny) 
krząta się na każdym  polu, 
wszystkim  dodaje otuchy do 
przeciwstawienia klęskom.

Tym czasem  nadchodzi r. 1859, 
centralistyczne fatam organa roz 
w iew ają się w  niw ecz na zroszo
nych krwią żołnierzy austria
ckich i francusko-w łoskich  p o 
bojow iskach  Solferina. Cesarz 
austriacki Franciszek Józef zw o
łu je do W iednia radę. złożoną z 
osób zaufanych, a posiadających 
pow agę u swoich ziom ków, k tó
re w skazałyby sposoby ożyw ie
nia nową duchow ą spójnią roz- 
przęgającej się m onarchii H ab
sburgów. W  Radzie Państwa b i
skup Strossmayer w ystępuje z 
całą stanowczością jako zdecy
dow any federalista. W obec W ę
grów  staje żyw o w  obronie sa- 
moistności trójjedynego króle
stwa Chorw acji, Sław onii i D al
m acji. Niestety, los nie sprzyja 
Chorwatom . W  Austrii, złamanej 
klęską w  Sadow ej, nastała moda 
na madziaryzm, w  dualizmie 
austro-w ęgierskim  widzi się zba
wienie m onarchii i W iedeń od
mawia poparcia postulatów p o 
słów chorwackich. N ieprzejedna
ny biskup musi na żądanie ce
sarskie w yjechać na pewien czas 
za granicę. Zw yciężony w  swej 
polityce, oddaje się znowu w y 
łącznie m isji naukowej i cyw i
lizacyjnej. D ochody z biskup
stwa w  Diakowie poświęca na 
cele kulturalne swego narodu. 
N ajbardziej leżą mu na sercu 
instytucje naukowe: Akademia
Um iejętności (Akademia Nauk), 
Uniwersytet. Biskup ofiarow uje

z góry na Akadem ię ponad sto 
tysięcy florenów .

Jednym z najpiękniejszych dni 
jego życia jest dzień otwarcia w 
Zagrzebiu N arodow ej Akadem ii,
2 września 1867 r. Ks. biskup ja 
ko fundator zostaje dożywotnim  
protektorem , rektorstw o w  niej 
obejm uje zaś w ykształcony za 
stypendium Strossm ayera ks. ka
nonik Franciszek Racki. Przy tej 
sposobności biskup Strossmayer 
wygłasza m owę, w  której daje 
publiczny w yraz swemu oburze
niu na krzyki w stecznej k lery- 
kalnej partii w e Francji o rze
kom ym  trwonieniu dóbr kościel
nych na oświatę i naukę; 
„...wszystko, co się robi dla w ia 
ry — m ów ił w tedy odpierając 
niesłychaną napaść — przynosi 
pożytek nauce, wszystko, co się 
robi dla nauki, niesie pożytek 
wierze. Zapraw dę, spełniać b ę 
dziemy nasze obow iązki ducho
we, ale zarówno popierać b ę 
dziemy całym i siłami wszelkie 
interesy dotyczące rozw oju  m a
terialnego i m oralnego naszego 
narodu, dotyczące jego bytu  i je 
go przyszłości” . Stwierdzeniu te
mu pozostaje w ierny do ostatnie
go tchnienia na łożu śmierci. 
Oto w  chwili, kiedy Chorwacja 
gotuje się od odparcia ataku ze 
strony W ęgier na prawa języko
we, własna ręka ogołaca ściany 
dom u z arcydzieł sztuki i składa 
w  ofierze narodow i wspaniałą 
na pół m iliona złotych reńskich 
cenioną galerię obrazów, płócien 
najprzedniejszych m istrzów p ę 
dzla, zbieranych przez piętnaście 
lat. Prócz tego biskup daruje 
muzeum 40 000 florenów  na 
wzniesienie gmachu, w  którym  
m ieściłaby się galeria obrazów.

Sobór w  W atykanie r. 1869—70 
daje poznać biskupa diakowskie- 
go całemu światu. D rukow aliś
m y dwukrotnie fragm enty jego 
tchnącej niezłom nym  spokojem  
m ow y w  obronie w ielkich  za
sad K ościoła Chrześcijańskiego, 
m ow y przeciw ko przyjęciu dog
matu o nieom ylności papieża 
(patrz: nr 47 z r. 1963 i nr 39 z 
r. 1964). Zaznaczyć należy, że 
obok argum entów nie do zbicia, 
biskup Strossm ayer w zbudza na
w et wśród przeciw ników  podziw  
uwielbienia łacińską w ym ową. 
Postępując konsekwentnie, b i
skup Strossm ayer przez dziesięć 
lat zabrania głoszenia dogmatu
o nieom ylności papieża, przy-

jąwszy Biblię za jedyną prawdę 
wierzeń chrześcijańskich.

N iepospolity i w ielk i człowiek, 
pozostaje w  bliskich stosunkach 
z najw ybitniejszym i osobam i w 
Europie. Ma też i nieubłaganych 
w rogów , lecz są to w rogow ie 
Słowiańszczyzny i praw dziw ego 
postępu. Tow arzystw a naukowe 
w  Pradze i Belgradzie zaliczają 
go m iędzy swoich członków  i 
dobrodziejów , a w  r. 1875 zosta
je w ybrany honorow ym  człon
kiem Uniwersytetu M oskiew skie
go. D zieje się to w  rok po otw ar
ciu przez niego Uniwersytetu 
Słowiańskiego w  Zagrzebiu, k tó
ry  to czyn now ym  blaskiem  o 
świeca skroń przewielebnego 
zacnego obywatela.

W reszcie, będąc już w  wieku, 
jaki norm alnie uchodzi za em e
rytalny, 67 lat licząc, wznosi 
swoim i funduszami wspaniałą 
katedrę, symbol jego politycz
nych dążeń. Katedra jest na
prawdę olbrzym ia i kolosalnym i 
kształtami im ponuje całem u oto
czeniu. K olosalnych też wymaga 
w ysiłków  i w yrzeczeń ze 
strony biskupa. K iedy wszakże 
Franciszek Józef w  porozum ie
niu z papieżem Leonem  X III 
zagraża mu odjęciem  dochodów  
w  w ysokości 5 m ilionów  gulde
nów rocznie, biskup, wciąż jesz
cze bardziej polityk niżli du
chow ny, ugina się na zewnątrz 
przed papieżem, co pozwala mu 
na ukończenie budow y katedry 
diakowskiej. W obec życia, w obec 
przyszłości staje on w  dalszym 
ciągu ze sw oją przew odnią za
sadą ducha: „sve za vieru i do- 
m ovinu!” Rozum ie to w ówczas 
bardzo dobrze i rozum ie do dnia 
dzisiejszego naród chorwacki, że 
Strossmayer, na podobieństwo 
ludzi z kasty rzym skiej, fałdam i 
sutanny nie przykrył obyw atel
skich obow iązków  w obec kraju. 
Toteż 25-lecie jego sakry bisku
piej czcił naród słowami, jakie 
się tylko w  w yjątkow ych  ok o
licznościach kieruje do najzna
mienitszych ludzi.

„Rdześ nam z  m ieczy starł — 
i nową

Tw ierdześ dźwignął ducha
czynem .

Czym się naród szczyci, co ma
W szystko to Tobie zawdzięcza.
Dopókiś wśród nas, niknie

w róg“ .

MIKOŁAJ KOLEDYNSKI



UCZMY DZIECI WŁAŚCIWEGO 
STOSUNKU DO ŻYCIA I LUDZI

W życiu każdego człow ieka są takie 
okresy, które skłaniają do refleksy jne
go myślenia, do bilansowania życio 
w ych porażek, do podsum owania 
sukcesów, a w  związku z tym często 
do podejm ow ania now ych decyzji.

Stanęliśmy na początku N owego R o 
ku kalendarzowego 1965. Jest to rok 
niezmiernie ważny dla każdego P ola 
ka. Jest to bow iem  rok rozpoczynający 
drugie dw udziestolecie Polski L u do
w ej, Polski, w  której każdy obyw atel 
zrównany jest w  prawach i w  m ożli
w ościach zdobyw ania w iedzy w szyst
kich stopni i kierunków. Dlatego ani 
dorobku pierwszego dwudziestolecia, 
ani też roku tego nie w olno nam i 
żadnemu uczniow i zm arnować. A lb o 
w iem  oceny uzyskane przez ucznia 
za postępy w  nauce stanowią m iernik 
jego pracy w cale nie m niej trudnej i 
nie m niej odpow iedzialnej niż ob o 
w iązki zaw odow e dorosłych.

Tak też należy traktować naukę 
dziecka w  szkole. Tę świadom ość, aby 
w yw iązać się ze swych obow iązków , 
muszą koniecznie w ykształtow ać w  
sobie rodzice i w ychow aw cy. I tę św ia
dom ość trzeba głęboko zakorzenić sa
memu uczniowi.

Dawno m inął I okres szkolny, zb li
żamy się bardzo szybko do II okresu, 
to jest do półrocza szkolnego, które 
często decyduje o w ynikach pracy, o 
jego sukcesach i m ożliw ościach  przejś
cia do następnej klasy. Pierw szy okres 
różnie w ypadł, dla jednych  pozytyw 
nie, dla drugich negatywnie i to nega
tyw nie nie tylko z w in y  samych dzieci. 
Do tego stanu rzeczy często doprow a
dzają sami rodzice przez stwarzanie 
nieodpow iednich w arunków  pracy dla 
sw ego dziecka (rodzina rozpijaczona, 
skłócona, nie interesuiąca się dziec
kiem, które jest dla nich ciężarem ży
cia. a nie radością, jak być powinno).

Do końca roku jest jednak jeszcze 
daleko, dlatego jest jeszcze sporo cza
su, by w drożyć ucznia do sumiennego 
spełniania obow iązków , poczucia o d 
pow iedzialności, podporządkowania się 
regulam inowi pracy, samodzielności 
działania, krytycznej oceny  w łasnych 
poczynań, odw agi w  realizowaniu 
własnych przekonań, um iejętności 
współżycia w  kolektyw ie, um iejętności 
przyjm ow ania porażek i szukania dróg 
w yjścia z nich. W ymagania, jak na 
m łodego człow ieka są w ielkie, ale 
przecież takie obow iązki stawia się do
rosłemu człow iekow i. A dzisiejszy 
uczeń jutro m a być dorosłym  i pełno
w artościow ym  człow iekiem , pełnow ar
tościow ym  obyw atelem . Stąd, zgodnie 
z potrzebą chwili, trzeba mu stawiać 
w ysokie wym agania, dostosowane jed 
nak do sił i jego  m ożliw ości.

Codzienne bow iem  życie stawia każ
demu z nas coraz to trudniejsze w y 
m ogi, którym  sprostać tylko może 
człow iek światły, intelektualnie d o j
rzały. Stąd w  Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludow ej szkoła realizując uchw a
ły partii i rządu co rok stawia sobie, 
nauczycielom  i uczącej się m łodzieży 
trudniejsze, lecz śmiałe i konkretne 
zadania. Dlatego też nie w olno odk ła
dać w ym agań od dziecka na późniejsze 
lata, nie w olno czekać aż dziecko do
rośnie i samo zrozum ie wszystko, co 
do życia jest mu potrzebne. A lbow iem  
pobłażliwość, cieplarniane warunki, 
chronienie przed w ysiłkiem  i odpo
w iedzialnością za własne czyny, tole
rowanie lenistwa i wygodnictwa, za
spokajanie wszystkich niemal pragnień 
dziecka przez rodziców  przyczynia się 
do w ychow yw ania społecznych paso
żytów, wznosi m iędzy szkołą a rodzi

cami oraz dziećmi m ur niezrozumienia.
Dzisiaj każdy m usi zdawać so

bie sprawę, że obecnie nauka nie jest 
wyłączną sprawą ucznia czy rodziców , 
to sprawa społeczna. Jasne jest w ięc 
chyba, że każdy procent drugoroczności 
czy odoad ze szkół znacznie dodatko
w o obciąża nie tylko budżet dom owy, 
ale i państwowy, a tym samym obcią 
ża i społeczeństw o, a w ięc każdego z 
nas.

M łodzież ucząca się tak w  szkołach 
podstaw ow ych, jak średnich czy w yż
szych, musi w ięc zabrać się do nauki 
póki jest jeszcze czas, nie czekając na 
„zakw itnięcie kasztanów” , by  nie za
w ieść nadziei w  niej pokładanej. Nie 
w olno je j zatem zm arnować ani jednej 
godziny, ani jednego dnia na leniu
chowanie, na odkładanie nauki na ty 
dzień przed okresem. W tym jednak, 
w  m iarę m ożliw ości, m usim y w szyscy 
pom óc szkole, rodzinie, m łodzieży. W 
tym również bardzo pow inny p o 
m óc organa MO i ORMO przez le 
gitym ow anie w ałęsającej się m łodzieży 
szkolnej w  czasie, gdy ona powinna 
siedzieć na ławie szkolnej, a nie w 
kinie czy w  kawiarni.

Rodzice i w ychow aw cy pom ogą m ło
dzieży przez stawianie w ym ogów  kon 
kretnych, ściśle związanych z dziec
kiem, z rodziny i społeczeństwa ży
ciem. Inni, jak już w spom niałem , p o 
m ogą przez sw oją obvw atelską posta
w ę w obec dzieci i m łodzieży przez ru
gowanie w agarów  i w szelkich o b ja 
w ów  m łodzieńczego leniuchowania.

Dzięki Polsce Ludow ej i ustrojow i 
socjalistycznem u m łodzież ma dzisiaj 
wszystko, czego tylko zapragnie, często 
nic w  zamian nie dając. Takie sytuacje 
są społecznie bardzo szkodliwe i nie
moralne. Dlatego też, aby w ychow ać 
pełnow artościow ego człow ieka i oby 
w atela trzeba m łodzieży w pajać poczu
cie obow iązku, sens w ykonyw anej pra
cy. je j niezbędność i społeczną uży
teczność.

Nie obaw iajm y się trudu i niczego, 
gdyż w paja jąc szacunek do pracy, a 
przecież nauka jest pracą, nie zubo
żym y dni dzieciństwa ani m łodości na
szych dzieci. Przeciw nie nauczym y je 
tylko dobrze i pożytecznie żyć.

Z  pełną odwagą, z poczuciem  odpo
w iedzialności w obec społeczeństwa, 
w obec dzieci i sam ych siebie staw iajm y 
w ięc dzieciom  tak w  szkole jak i w  
domu w ysokie wym agania, jak stawia 
je w obec nas życie. Im bow iem  w ięk 
sze, lecz konkretne, ale rozsądne sta
w iać będziem y obow iązki naszym 
dzieciom , tym bardziej będą nas za to 
cenić i szanować nie ty lko dzisiaj, ale 
przede wszystkim w  przyszłości.

W arto w ięc w  okresie I półrocza 
szkolnego dokonać bilansu naszych 
poczynań pedagogicznych i bilansu o 
siągnięć naszych dzieci. W arto po 
m yśleć, co w  naszym stosunku do 
dzieci przynosi im w ięcej szkody niż 
korzyści. Teraz jeszcze jest czas, żeby 
pom óc dziecku, by  weszło na właściwą 
własną drogę zdobyw ania niezbędnych 
w  życiu zasad, um iejętności i naw y
ków.

Nie dom agajm y się jednak od dzieci 
samych piątek czy czwórek, bo nie o 
to chodzi. U większości bow iem  ucz
niów  stopień dostateczny w ieńczy czę
sto duży w kład pracy i starań. Chodzi 
głównie o w ykształcenie w łaściwego, 
rzetelnego, odpow iedzialnego stosunku 
do życia i do innych ludzi. I takiego 
właśnie człowieka, z takimi cecham i 
i waloram i duchow ym i m am y w ych o 
wać.

Ks. E. KRZYW  AŃSKI

Siedemdziesiąt, czy osiemdziesiąt lat 
wstecz, nad M orskie Oko niejeden z „cep 
rów ” w ędrow ał na plecach górala. Dziś ty 
siące turystów zapełnia górskie szlaki, a co 
w ytrawniejsi, żądni zdobyw ania niebotycz
nych szlaków, w spinają się po najbardziej 
niedostępnych ścianach. Nad bezpieczeń
stwem w ędrujących turystów  czuwa Górskie 
Ochotnicze Pogotow ie Ratunkowe, które w 
ub. roku obchodziło 55 jubileusz.

Powstałe z szlachetnych pobudek niesie
nia pom ocy zagrożonym  rozpoczyna już dru
gą połow ę w ieku. Em blem at Pogotow ia, nie
bieski krzyż na białym  polu w idoczny jest 
nie tylko w  Zakopanem . Dziś cały rejon  
górski od Ustrzyk D olnych aż po K arkono
sze ma swe drużyny górskiego pogotowia. 
Początkow ą jego nazwą było Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotow ie Ratunkowe. Obecnie 
istnieje 6 sam odzielnych grup GOPR: ta
trzańska, rabczańska, krynicka, beskidzka, 
sudecka i bieszczadzka. Pracow nicy GOPR 
jak sama nazwa w skazuje z reguły są ochot
nikami, zaw odow o zaledw ie pracuje 40 osób 
na ogólną liczbę 450. W tatrzańskiej grupie, 
trzon stanowią przew odnicy górscy. Ileż to 
razy na tatrzańskie turnie w drapyw ali się i 
w drapują ratownicy, b y  ściągnąć na linach, 
ofiarę własnej lekkom yślności. W  latach 
1954— 1963 ilość interw encji w yniosła 22.763, 
a przez całe 55 lat prawie 70.000. T o 
znaczy tyle razy uratowano przed kale
ctwem  lub śmiercią. W roku 1964, inter
w eniow ano 2000 razy. M niejsze nasilenie w y 
padków  i in terw encji zachodzi w  Bieszcza
dach, około 500, w  przeciw ieństw ie de Tatr 
około 750. Te liczby  pow inny ostrzegać w y 
cieczkow iczów  przed w ędrów kam i czy w sp i
naczkami w  m iejscach, które dozw olone są 
dla ludzi doświadczonych. N iejednokrotnie, z 
dołu w idoczna skalna ściana, nie tak groźnie 
w ygląda, a potem okazuje się jak z niej 
trudno zejść. W tedy śpieszą ludzie z niebie
skim krzyżem na rękawie. D obrze kiedy 
zdążą, a gdy przyjdą za późno? K iedy nie 
dopisze łączność? W 55 jubileusz życzym y 
im w szystkiego najlepszego w  trudnej, o fia r
nej pracy.

JANUSZ CHODAK



ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pan Wł. Milewski, Koszalin, pisząc w 
życzliw y dla naszego tygodnika sposób zapy
tuje, w  jakim  m iejscu  Pisma Św. znajdują 
się słowa: ,.Błogosławioną jest rzeczą modlić 
się za um arłych” .

Słowa te znajdzie Pan w  St. Testam encie 
w  ks. M achabejskiej. Nadto już pierwsi 
chrześcijanie m odlili się przy grobach za 
swych zm arłych, a grzebanie zm arłych przy 
kościołach przetrwało do naszych czasów. 
Chodziło bow iem  o bliski kontakt w ierzą
cych ludzi, którzy żyją, z tymi którzy umarli. 
Pozdrawiam y serdecznie.

Pani Antonina Drozdek z Sosnowca zapy
tuje, dlaczego „R odzina” w ychodzi w  jednym  
tygodniu grubsza, w  drugim cieńsza, a kosz
tuje tak samo.

Droga Czytelniczko, koszty papieru i 
druku są tak skalkulowane, że za dwa nu
m ery wynoszą cztery złote.

Zapytuje Pani, co znaczą słowa w  pacierzu 
,,Jak w  niebie tak i na ziem i” , Droga Czy
telniczko, słów  tych, nie można odryw ać od 
całości. Jest to przecież prośba, modlitwa, 
która m ów i: „Bądź w ola T w oja  jako w  nie-, 
bie tak i na ziem i” .

Chodzi o to, aby Boskie prawo. Jego wola, 
obow iązyw ała na ziemi i w ypełniała się tak, 
jak się w ypełnia w  niebie, aby na ziemi rzą
dziło praw o Boskie, a nie ludzka pycha, nie
nawiść i praw o siły. List Pani został zw ró
cony, ponieważ Pani zaadresowała W ilcza 1, 
a redakcja m ieści się przy ul. W ilczej 31. 
Prosim y o propagow anie „R odziny” i po
zdrawiam y serdecznie.

Pan Andrzej Tudorowski, Rąbczyn, pow. 
Wągrowiec napisał list do redakcji, opisał 
sw oją sytuację życiową. Napisał, że niedaw 
no —  bo przed kilku laty nauczył się pisać.

Zapytuje m iędzy innym i, czy księża pol- 
skokatoliccy m ogą się żenić. Pisaliśmy już

G A W Ę D A  Z I M
Złota obręcz księżyca  
Po lodzie sinym  się toczy.
U brzegu w  rdzawych zaroślach  
Lisa rudego lśnią oczy.

W iatr zaspą białą zakurzy.
Zmarzłe konary zaskrzypią,
Skute pierścieniem  lodowym.
Znów śniegiem drobniutkim  sypie.

Szczęśliwa cisza bo dzwoni 
W  maleńkich m uszelkach sanek...
Nie ma jak pędzić saniami.
Nie ma jak zima, kochanie!

Po śniegu kluczą' zające.
Po śniegu lis rudy kroczy.

. Zaraz go obręcz księżyca  
Zamknie. Leśniczy zaskoczy.

★

Zorza poranna jak koral 
Płom ienny nad łąką wschodzi.
Opatulony w wełnianą  
Czapę, po śniegu chłop brodzi.

Cóż zima, gdy spichrze pełne 
I bochny chleba w kom orze.
Śnieg ozim iny przyprószył;
Na przyszły urodzaj. Szczęść Boże!

Toć Boga chwalić, skoro  
I zdrowie dopisuje

na ten temat kilka razy i dlatego pragniemy 
tylko w spom nieć, że księża nie m ają o b o 
wiązku w stępow ać w  związki małżeńskie 
i kto z pobudek wyższych pragnie żyć w  ce
libacie, uważam y to za bardzo chwalebne. 
Niem niej w olim y, aby zgodnie z tradycją 
starokościelną księża się żenili i zakładali 
rodziny zamiast co kilka lat zm ieniać go
spodynie, które nie zawsze prowadzą gospo
darstwo proboszczow i. K apłaństw o bow iem  
nie może okaleczać psychicznie człowieka 
ani pozbaw iać go prawa do uczuć i do ro
dziny.

Książka, o której pisała „Chłopska D roga”
o Sodom ie i Gom orze praw dopodobnie jesz
cze nie wyszła. Serdecznie pozdrawiamy.

Panna Halina Rydzewska, Kościelnik, pow. 
Węgrów. Za m iły  list bardzo dziękujem y 
oraz za życzenia świąteczne. Świąteczny nu
m er w ysyłam y, nie radzim y jednak „R odzi
ny” pokazyw ać ks. proboszczow i, bo „R odzi
na” jest pismem katolickim , lecz nie w aty 
kańskim, a ks. proboszcz jest przedstaw icie
lem Kościfiła W atykańskiego i dlatego ciebie 
nie pochwali, ale gotow y jest z am bony w y 
wołać. Pozdraw iam y serdecznie.

Pan Józef Zagórski z Wrocławia, w  swym 
liście do redakcji pisze, że W atykan o fic ja l
nie nigdy nie kw estionow ał naszych gTanic 
na Odrze i Nysie i propagow anie takich w ia 
dom ości jest tylko w yrazem  złośliw ości lu 
dzi, . nieprzychylnych K ościołow i w  Polsce, 
Może m i Pan Zagórski zechce w yjaśn ić, jak 
należy rozum ieć słowa arcybiskupa m ona
chijskiego Schernagla, który na łamach 
„M ittel Bayerische Zeitung” z dnia 27.VII. 
1948 r. tak pisał: „Zw róciłem  się do czynni
ków  kom petentnych i w  odpow iedzi zosta
łem upoważniony do stwierdzenia, że w brew  
jakim kolw iek komunikatom i relacjom  o d 
m iennej treści w  kraju lub za granicą, m o
żemy ośw iadczyć na podstawie dokładnych 
inform acji uzyskanych od kom petentnych 
czynników, że papież Pius X II nigdy ani 
jednym  słowem  nie w yraził aprobaty granic 
na Odrze i Nysie” . Życzliw e słowa przedo
statniego papieża Jana X X III  nie zm ieniły 
Sytuacji w  tym zakresie.

O W A
I dziatki rześkie. Prawie 
Zm ęczenia człow iek nie czuje.

★

K to chciw y — wszystko już stracił. 
K to pyszny — na nic pokora.
Cóż, że dąb rozłożysty,
Gdy w ew nątrz pusty i chory.

Podobnie z tobą m ój bracie,
Gdy Boga z  serca oddalasz.
Choć On jest zawsze w pobliżu,
W  smutkach, radościach i żalach.

★

Już trzaska chrust w  palenisku. 
Zagląda mróz w lisiej czapie 
Przez okna. Ba, lecz jak w ejdzie. 
W ięc w pole sine poczłapie.

Ciepło zw ierzętom  w  oborze
I ludziom, gdy serce grzeje.
Niech sobie m róz zęby  szczerzy, 
Gdy w  Bogu nasza'nadzieja!

1 ty lko  żal ptaków  o dzióbkach  
Pokłutych szpilkami mrozu.
M iej irtactwo w sw ojej opiece 
Boże!

Roczniki papieskie w  swej nom en
klaturze także nie zm ieniły sw ych nazw  ani 
opinii. Dlatego, kto w alczy o  w p ływ y  K oś
cioła rzym skiego w  naszym kraju i o supre
m ację W atykanu, ten samo przez się w sp ół
działa z polityką watykańską w  uszczupleniu 
naszego kraju i jest przeciwko granicy 
Odra-Nysa. To są fakty, Panie Zagorski, a 
przeciwko faktom  nie m a argum entów. P o
zdrawiam y serdecznie.

Pani Anna Wciślak z Odrowąża napisała 
list do redakcji, w  którym  zaznaczyła, że 
należy do K ościoła rzym skokatolickiego i ma 
m ocne postanowienie w ytrw ać w  nim do 
końca, oraz że m a lat 20 i dopiero niedawno 
dowiedziała się, że istnieje w  naszym kraju 
K ościół Polskokatolicki.

Nie m am y nic przeciw ko temu, aby Pani 
pozostała do końca życia w  papieskim  K oś
ciele, tak jak nie m am y nic przeciw ko temu, 
aby w ierzący Żydzi obrzezyw ali swoich sy
nów, a Hindusi czcili święte krow y. Religia 
jest prywatną sprawą każdego człowieka, i 
każdy w ybiera stosownie do sw ojej kultury 
i duchow ego rozwoju, albo nie w ybiera i po 
prostu dziedziczy po ojcach , jak w ozy, w oły, 
i sochy.

Natomiast w yrażam y zdziwienie, że Pani 
m ieszkająca w  Odrowążu nie w iedziała o 
tym, że taki K ościół istnieje, skoro z O dro
wąża do Huciska w  pow iecie K ońskie jest 
zaledwie parę kilom etrów , a tam istnieje 
parafia K ościoła Polskokatolickiego, i ci sa
m i ludzie, którzy dziś jako polscy  katolicy 
czczą Boga w  ojczystym  języku, chodzili 
kiedyś do Odrowąża jako pokorni wasale 
w atykańskiego w ładcy i za wszystkie łaski 
sakramentalne płacili w  złotych polskich 
dość duże ceny.

Zapytuje Pani, kto by ł pierwszym  założy
cielem Kościoła Polskokatolickiego?

Organizatorem naszego K ościoła by ł ks. 
biskup Franciszek H odur posiadający w szyst
kie znam iona praw ow itej w ładzy biskupiej. 
Właśnie on  zorganizował ten K ościół dla 
zbawienia w ierzących Polaków  bez pośred
nictwa zagranicznych władz kościelnych. P o 
zdrawiam y serdecznie.

JOZEF BARANOWSKI 

★
Jest zima m oi kochani
I śniegu po kolana.
Zegar — kukułka wspomnienia  
Leśne w tw ej izbie wydzwania.
Noc wyiskrzona gwiazdkami.
W ichrow y kulig pędzi—
Pędzi przez zaspy i sypie
Skry mrozu. I biało jest wszędzie.

★

Cierni nie lękaj się bracie.
Choć ranią serce te słowa,
Czym w ięcej cierni — tym  w ięcej 
Bóg duszę twą umiłował.
Lecz nie wyglądaj na próżno 
W sparcia, pom ocy, pociechy.
Bóg  — ow szem , krzyż tw ój podtrzyma, 
Lecz krocząc — nie błądzi wśród grzechu

★

I znów śnieży. Spójrz, czy nie pięknie. 
Śnieży na domy, na błonia 
Pod śniegiem  stogi i pola.
Z daleka zakracze wrona.
Znów śnieży i śniegiem  pachnie 
W  pow ietrzu  m roźnym  i czystym .
W  bród pracy i chleba  — i tylko  
O pokój — prosim y Cię Chryste!



Kultury i Sztuki 
LUCJAN MOTYKA

Żeglugi
JANUSZ BURAKIEWICZ

NOWI 
M I N I S T R O W I E Spraw W ew nętrznych  

MIECZYSŁAW MOCZAR

N 7 5 po Obj. Pańskim, 
Ryszarda

P 8 Jana, Piotra

W 9 Cyryla, Apolonii

s 10 Scholastyki, Jacka

c 11 Łazarza

p 12 Eulalii, Modesta

S 13 Grzegorza, Katarzyny

U N . -
~  Ł 8  a
< (£ "  S- S m

>c>,*0 VO £5 C Mm «<1J O ■ ct-i o   ̂ -X6;> ffl w 
■ - ; &  
o  aS.S 2

_ a S  c
f t c a ea

S
K o

J - S  m
Q -*-1 r-j^ aj ca
® -  Si H >£ c *  <
W 5 c 
*  a-N c  flaj •— -E«j —< a> n

£  S '2 £  “  
| & , 2 2  
r  o  it;*.—
M "Ś •* ■£
S  fc S J *^  <1) — m r-in  c  ■o —

Nikt z m ężczyzn nie potrafił odgadnąć 
duszy kobiety. Psychika kobiet podobnie 
jak równanie algebraiczne N -tego stop
nia, jest bardzo złożone. Różnica polega 
jednak na tym , że w  równaniu alge
braicznym  jest określona ilość liczb n ie
w iadom ych, natomiast u kobiet, ilość 
,.n iew iadom ych”  żaden m atem atyk jesz 
cze nie obliczył. Tak jest z Basia i M ar
kiem. Oni, no cóż, jak to dzieci, mają 
również wiele do powiedzenia sobie. O 
tym  zresztg św iadczy ch oćby  fotografia  
ze szkoły. L ek cje  już daw no sie skoń
czyły, a Basia z  Markiem nie mogą w y 
czerpać tematu. Jakiego? A ch oćby  z

ostatniego film u. Na przykład o tym  lo t
niku, o którym  z pasją Marek opowiada, 
że z części zakupionych na „ciu ch ach  
sam ochodow ych”  zbudował w łasnoręcz
nie (lotnik jest z zawodu inżynierem ) 
sam olot na którym  zwiedza sw oją oko
lice z w ysokości 2 kilom etrów.

Basie raczej interesowała scena w y ści
gu sam ochodu z koniem . Marek natych 
miast prostuje, że to nie by ł w yścig, 
ale po prostu kow boje  usiłowali złapać 
konia na Lasso, ścigając go  na ciężaro
wym  sam ochodzie. Scena była dla dzie
ci bardzo interesująca. Czy sam ochód 
„d og on i”  rączego kasztanka?

ŹRÓDŁA MINERALNE 
NIE LUBIĄ WSTRZĄSÓW

Wstrząsy pow odow ane w  Cieplicach Z dro
ju  przez przejeżdżające tram waje sprawiły 
zanik cennych źródeł m ineralnych tryskają
cych wzdłuż trasy. Dlatego już w  styczniu 
1965 r. linia tram w ajow a z Jeleniej Góry do 
Podgorzyna zostanie zniesiona. W  przyszłości 
w  Cieplicach zostaną całkow icie zlikw ido
wane tram waje i zastąpione autobusami.

58-PIĘTROWY W IEŻOW IEC 
W  SYDNEY

W  Sydney, stolicy Australii, stanie 
niedługo w ieżow iec w  form ie ogrom 
nego w alca. Budynek będzie liczył 
58 pięter i będzie przeznaczony na 
biura oraz mieszkania. Na szczycie 
znajdzie się planetarium. Obok w ie 
żowca powstanie liczący 18 pięter bu 
dynek przeznaczony na pom ieszczenia 
dla zarządu miasta.

L U T Y

WSTECZNICY W  WALCE Z POSTĘPEM 
W  KOŚCIELE RZYMSKIM

Tzw. koła integrystyczne już w  czasie Soboru oce
niły negatywnie wszelkie tendencje reform istyczne w 
Kościele.

W  pierw szej połow ie grudnia o. Choigne na zapro
szenie Stowarzyszenia „Pax Christi” w ygłosił odczyt 
na temat pokojow ego załatwienia w szelkich sporów. 
W  czasie odczytu francuscy integryści w yw oła li za
mieszki, tak że o. Choigne musiał schronić się do 
świątyni protestanckiej, by  m óc skończyć sw ój odczyt. 
Podobnie kiedy 14 grudnia o. Conger w ygłaszał od 
czyt w  Paryżu dem onstranci z tych samych kół prze
rw ali mu go okrzykami. P olicja  usunęła ich z sali.

Mlade Murzynki naszą dzbany na 
głowach jak za dawnych czasów
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