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TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

L E K C J A

Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 
(4, 4— 7)

Bracia: Weselcie się w Panu zawsze, 

mówię powtórnie: Weselcie się. Skro- 

mność wasza niech będzie znana wszys

tkim ludziom. Pan blisko jest. Nie tro

szczcie się o nic, ale potrzeby wasze 

Bogu wyjawiajcie w każdej modlitwie 

i dziękczynnej prośbie. A pokój Boży, 

który przewyższa wszelkie pojęcie, nie

chaj strzeże serc waszych i umysłów 

waszych w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym.

EWANGELIA

Według św. Jana (1, 9— 28)

Onego czasu: Żydzi z Jerozolimy w y

słali do niego kapłanów i lewitów, aby 

go zapytali: Kim jesteś? I wysłał, a nie 

zaprzeczył, oświadczając im: Jam nie 

jest Chrystus. Zapytali go tedy: Cóż 

w ięc? Jesteś ty Eliaszem? 1 odrzekł: 

Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I od

powiedział: Nie. Rzekli mu tedy: Kimiie 

jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać 

tym, którzy nas wysłali. Cóż powiadasz 

sam o sobie? I rzekł: Jam głos tego, 

który woła na pustkowiu: Drogę pros

tujcie Panu, jako mówił Izajasz prorok. 

A wysłańcy byli z faryzeuszów. 1 py

tając go mówili: Czemuż tedy chrzcisz, 

jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Elia

szem, ani prorokiem? Odpowiedział im

Jan, mówiąc: Ja chrzczę wodą, ale poś- 
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ród was stanął Ten, którego wy nie zna

cie. To Ten, który przyjdzie po mnie, 

a stał się przede mną, któremu nie jes

tem godzien rozwiązać rzemyka u san

dałów Jego. To się działo w Betanii za 

Jordanem, gdzie Jan chrzcił.

W  fioletowej szacie Adwentu puka łaska 
głośno i usilnie do serc naszych. Pragnie je 
oczyścić i ozdobić światłem i cudowną mo
cą... Niestety, przeciw tej córze niebios wy
stępują złe moce ciemności.

Pierwszym jej wrogiem jest ś m i e r t e l 
ny  g r z e c h .  Nie masz zgody między 
łaską i grzechem, jak jej nie ma między 
światłem a ciemnością, ogniem i wodą, mi
łością i nienawiścią. Żyjącego w łasce Bóg 
wywyższa „podnosząc z ziemi nędznego, a 
z gnoju wywyższając ubogiego” (Ps. 12, 7). 
Z tego wywyższenia może go strącić znów 
grzech, a wtedy wróg kładzie mu stopę na 
karku. Łaska wzbogaca człowieka, w jed
nej chwili —  czyni go duchowym milione
rem, a grzech jak złodziej, jednym chwytem 
miliony te porywa i wtrąca w gorzką biedę. 
Czy jest człowiek, który by nie miał jakiejś 
szczególnej wady? Kto chce żyć w łasce Bo
żej, musi się z tą wadą pożegnać, chociażby 
mu była bardzo miła. Nie tak się pożegnać, 
jak to robimy z przyjacielem przed odjaz
dem, życzeniem: „do widzenia” , lecz tak, 
jak się odwracamy od śmiertelnego wroga, 
z którym nie chcemy się więcej spotkać.

Drugim wrogiem łaski jest słaba, obojęt
na, lub zgoła z ła  w o l a ,  dla której pa
nowanie nad siłą, walka duchowa i prze
zwyciężenie siebie są ponad siły. Życie ude
rza niekiedy w człowieka żelazną pięścią; 
każe ciężko pracować, gorycze połykać, na
miętności trzymać na uwięzi. Przy złej woli 
są to rzeczy nie do osiągnięcia; taka wola 
to zasuwa drzwi zapierająca, którą trzeba 
wprzód odciągnąć. Taka wola nie wyrzeka 
się modlitwy, ni spowiedzi, ni Najśw. Sa
kramentu, nawet przyrzeka poprawę. Ale 
przepraszanie nie iści się, bo wola nie zdo
będzie się na unikanie grzesznego spotkania, 
na oddanie skradzionego przedmiotu itp. 
Powtarza się historia faraona, wszystko 
obiecywał, ale nie dotrzymywał. — Słabej 
woli brak stanowczości i wytrwania.

Te złe skłonności drzemiące w nas, gorzej, 
bo kierujące naszymi czynami n a l e ż y  
p o z n a ć ,  a następnie z w a l c z y ć  j e  w 
s o b i e .

Gdyby z jednej strony ołtarza jarzyły się 
blaskiem świece a z drugiej tliły się szmaty 
brudne, dymiąc wstrętnie i kopcąc, powie
działbyś: zniewaga ołtarza! Spójrz na twe 
serce; ono ołtarzem i to czcigodnym bardzo! 
Człowiek to świątynia — serce to ołtarz w 
niej. Łaska zapłonęła po jednej stronie 
czystym jasnym ogniem; czyż ma obok nie
go kopcić, jak cuchnąca szmata grzech, 
łaski wróg? Przebóg, w jednej duszy nie 
masz miejsca dla tych dwojga.

Aby do takiego stanu nie dopuścić, trzeba 
często stawiać sobie pytanie: kim ja jestem?, 
jakie moje czyny, słowa, zamiary? Stawiać 
pytanie i udzielać szereg odpowiedzi.

„Kim jesteś?” — zapytują wysłańcy z 
Jerozolimy Jana Chrzciciela — „Co powiesz 
sam o sobie?” Trudne pytanie. Trudne, ale 
nie dla Jana. Ludzie nie chcą siebie poznać 
zazwyczaj, ponieważ wydaje im się, że wie
le na tym poznaniu siebie stracą, boją się 
lękiem fałszywym, wstydzą się swej ma
łości, wolą uniknąć prawdy o samych sobie, 
ponieważ brak im pokory. Jan miał pokorę, 
dlatego odpowiedział bez zakłopotania, 
prosto, przekonywająco. Wiedział kim jest, 
„Jam głos...” Tylko głos. Ani cienia chęci 
władzy, wynoszenia się nad innych, przypi
sywania sobie roli jakiej nie spełnia. Nie 
przełożony, nie prorok, nie poprzednik —  
tylko głos...

Można zaryzykować twierdzenie, że cały 
świat składa się z dwóch kategorii ludzi:

z pyszałków i pokornych. Z ludzi znających 
same przywileje i ludzi znających obok 
przywilejów także prawa i obowiązki. Ludzi 
przez małe „1” pełnych wyniosłości, obłudy, 
samochwalby i pychy oraz ludzi przez wiel
kie „L”, odznaczających się skromnością i 
pokorą. Nikt pychy nie lubi, przynajmniej 
u innych. A czym jest pokora?

Pokora jest świadomością własnej przy
godności. Wszelka pokora polega na tym, że 
człowiek ujmuje siebie jako istotę p r z y 
g o d n ą ,  uwarunkowaną i skończoną oraz 
uznaje stosowną do natury, albo (jak się 
wyraża Schleiermacher) „prostą” zależność 
od Bytu Koniecznego, Absolutnego. Pokora 
jest w najgłębszej swej istocie poczuciem 
tego, że się jest stworzeniem.

Natomiast pysznym jest człowiek, które
mu brakuje owego poczucia własnej przy
godności. Prawdziwie pyszny nie zna uczu
cia prostej zależności. Wszelka pycha zmie
rza do stwierdzenia, że się pochodzi od sa
mego siebie. Pyszny człowiek uważa siebie 
samego za absolutną istotę, wokół której 
wszystko powinno się obracać. Pycha ozna
cza w istocie samoubóstwienie, postawienie 
własnej istoty na równi z Bogiem, a przy
najmniej wyżej od wszystkich ludzi otacza
jących człowieka pysznego. Starożytność o- 
kreślała tę postawę słowem „h y b r i s”, a 
jej mitycznym wcieleniem był Prometeusz. 
Hybris została uznana przez starożytność za 
najcięższy i najbardziej fatalny błąd czło
wieka, za grzech w najpełniejszym tego sło
wa znaczeniu.

Prometeuszowi odpowiada w biblijnych 
obrazach postać L u c y p e r a ,  który prag
nął stać się równym Bogu i rzucił swemu 
Stwórcy i Panu zarozumiałe: „nie będę ci 
służył” ! Prometejską postawę spotykamy w 
czasach nowożytnych u Fr. Nietzschego. Po
stawa ta najlepiej wyraża się w tym bluź- 
nierczym zwrocie: „Jeśliby bogowie byli, 
jakże bym ja zniósł, abym bogiem nie był!” 
Nie Nietzsche zawiódł się na owym tytań- 
skim wstępowaniu do „nadczłowieka”, jego 
droga skończyła się poniżej człowieka, w 
duchowym zamroczeniu; Gdyby Jan Chrzci
ciel poszedł tą drogą — ogłosiłby się nowym 
Eliaszem, na którego przyjście przecież cze
kał judaizm, a może nawet podałby się za 
Chrystusa.

Tymczasem Jan znał prawdę o sobie, wie
dział, kim jest, ponieważ często musiał sta
wiać sobie to pytanie, które mu postawili 
wysłańcy z Jerozolimy. Nie przypisywał so
bie niczego więcej ponad to co jest w czło
wieku, ponad to, co człowiek rzeczywiście 
posiada: „Ani Chrystusem, ani Eliaszem” się 
nie mienił, raczej uznał swą niegodność: 
„Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów”, ale uznał to bez obłudy, bez 
świętoszkostwa, bez hipokryzji. To jest ta 
metoda złotego środka, przedziwnego umia
ru, często zaniedbywana nawet przez ludzi 
na najwyższych świecznikach: w tiarach, 
mitrach i infułach, z których jedni mienią 
się niekiedy Chrystusem, a inni przynaj
mniej Eliaszem lub innym prorokiem, byle 
nie samym sobą, a w rzeczywistości są ma
łymi, zakłamanymi karłami.

Pyszny chce panować, pokorny pragnie 
służyć. Pyszny wyobraża siebie na tronie, z 
którego rządzi innymi, pokorny widzi in
nych siedzących na tronie, a swoje powoła
nie uważa za służbę dla innych —  tak jak 
Jan Chrzciciel. Jak Jan również zasługuje 
na tę wspaniałą nagrodę, że oczom jego ja
wi się sam Zbawiciel, Mesjasz, a on, pozna
jąc Go, wola do innych: „Oto Baranek Bo
ży...” . Jednak należy pamiętać, że nie ujrzy 
Syna Bożego ten, komu horyzonty przesła
nia grzech i zła wola.

Ks. M. P.



KIEDY ANGLIA PRZESTANIE BYĆ WYSPĄ?

Położenie geograficzne Wielkiej Brytanii 
zadecydowało zarówno o historycznym roz
woju państwa jak i o charakterze ludności. 
Jego efektem była ekspansja na szlakach 
morskich, skolonizowanie olbrzymich prze
strzeni na odległych kontynentach, konser
watyzm, przywiązanie do własnych tradycji 
i wyspiarska duma. Pojęcie własnego domu 
jako niedostępnego dla innych zamku i wy
stępujące równolegle pojęcie brytyjskiej wys
py jako ojczyzny, gdzie Brytyjczyk czuje się 
bezpieczny, gdzie rządzą brytyjskie prawa, 
do której przystępu bronią brytyjskie rozka
zy i — w razie potrzeby brytyjskie siły zbroj
ne —  mogło wyrosnąć tylko w tym konkret
nym środowisku, odciętym od reszty świata 
wodami Oceanu. Kto z Brytyjczyków ośmie
liłby się naruszyć tę naturalną barierę dzie
lącą jego kraj od reszty świata? Kto zdecy
dowałby się przerzucić ponad nią most, po 
którym wtargnąć by mogła fala obcych in
truzów? Trudno wyspiarzowi zdobyć się na 
taką decyzję.

Już w X V II w. prawie 50 statków utrzy
mywało regularną komunikację pomiędzy 
wyspą brytyjską i wybrzeżem francuskim. 
Podróżnym zagrażały sztormy i morscy roz
bójnicy. Na krótkiej trasie można było utra
cić odzież, pieniądze, towary i życie. Z roku 
na rok warunki podróży ulegały poprawie. 
Przepłoszono piratów, wprowadzono do że
glugi statki lepiej wyposażone i przystosowa
ne do przewozu pasażerów, skrócono czas 
podróży. Przy dobrej pogodzie można było 
przebyć kanał w ciągu 3 godzin (33 km.), 
później (X IX  w.) nawet w ciągu godziny. 
Ciągle jednak był to ten sam sposób podró
żowania.

Albert Mathieu-Fąvier wystąpił z zupełnie 
nową, rewelacyjną koncepcją. Przedłożył ją 
rządowi młodej Republiki Francuskiej. Jego 
projekt przewidywał zbudowanie tunelu pod 
kanałem La Manche pomiędzy miastem Ca
lais — po stronie francuskiej, a Dover — po 
stronie angielskiej. Tunel miał się składać 
z dwóch części zbiegających się na sztucznej 
wyspie.

Bonaparte zapalił się do propozycji Favie- 
ra. Mówił oczywiście o epokowym znaczeniu 
tunelu dla rozwoju pokojowych stosunków 
między obu narodami Rozpoczął pertrakta
cje z Jakubem Foksem celem pozyskania An
glików. Ale Anglicy mieli wątpliwości co do 
pokojowych pobudek Napoleona. Oczyma 
wyobraźni widzieli już wdzierające się ka
nałem na wyspę wojska francuskie. Foks 
niby przychylnie wyrażał się o projekcie, ale 
on ani jego rodacy nie kwapili się do podję
cia jakichkolwiek konkretnych zobowiązań. 
Wkrótce wybuchła wojna i projekt (powiedz
my szczerze —  nierealny przy ówczesnym 
stanie techniki) został odłożony do lepszych 
czasów. Sama koncepcja nie poszła jednak 
w zapomnienie.

W  1830 r. francuski inżynier Tessier de 
Mottray i angielski — Dunn wpadli na jedna
kowy pomysł, aby na dnie cieśniny między 
Francją i Wielką Brytanią ułożyć i zakotwi
czyć stalowe rury, które spełniałyby rolę 
kanału. Nowelizacja projektu dokonana przez 
inżyniera angielskiego Jakuba Wylsona prze
widywała zbudowanie podpór 25-metrowej 
wysokości, aby przybliżyć rury do powierz
chni morza i zmniejszyć ciśnienie wody na 
ściany żelaznego tunelu. I te projekty nale
żałyby do dziedziny fantazji, ponieważ w ów
czesnych czasach były niemożliwe do zrea
lizowania.

Francuzi Ransonnet i Polonceau zapropo
nowali budowę mostu długości 38 km. z 
przejściami dla statków. Projekt nie wywołał 
większego zainteresowania.

POCZĄTKI BUDOWY

W  drugiej połowie X IX  w. inż. Thome de 
Gamond znowu podjął projekt budowy tu
nelu. Wychodząc z założenia, że prowadze
nie budowy przy pomoc^- dwóch szybów z 
przeciwległych brzegów jest niemożliwe, Ga
mond zaprojektował trzynaście szybów wen
tylacyjnych wystających nad wodą w posta

ci wysepek. Następnie, aby wysepki nie • 
utrudniały żeglugi po kanale —  co przede 
wszystkim podnosili przeciwnicy budowy 
tunelu —  proponował zastosowanie znanej w 
kopalniach metody górniczej oraz stosowa
nej przy budowie tunelu —  metody tarczo
wej. Poza znawstwem przedmiotu, poza wy
korzystaniem wszystkich ówczesnych osiąg
nięć technicznych, dzięki którym realizacja 
projektu stawała się możliwą, Gamond po
siadał jeszcze jeden wielki atut, a mianowi
cie —  przyjaźń ówczesnego cesarza Napoleo
na III. Cesarz projekt przyjął. Przychylnie 
potraktowała go również królowa angielska 
Wiktoria. W  1868 r. utworzono mieszalny, 
francusko— angielski komitet budowy tunelu, 
w skład którego weszli: Gamond, szkocki in
żynier Wiliam Lowe, Ferdynand Lesseps, 
twórca projektu Kanału Sueskiego, Robert 
Stephenson, syn konstruktora maszyny pa
rowej i inni.

Sukces Gamonda był jednak przejściowy 
tylko. W  1870 r. wybuchła wojna francusko- 
pruska i wszystkie zagadnienia zostały pod
porządkowane zagadaieniu obrony kraju. 
Któż by w takim czasie myślał o budowie 
tunelu? Gamond umarł w 1886 r. opuszczo
ny, zapomniany, bez środków do życia. Mi
lionowy spadek, jaki otrzymał po rodzicach, 
pochłonęły projekty budowy tunelu.

Wkrótce po zakończeniu wojny prace nad 
projektem tunelu pod kanałem La Manche 
zostały podjęte na nowo. Projekt Gamonda 
przepracowany przez Johna Hawkshaw i Ja
mesa Brunelesa został oddany do realizacji. 
W 1880 r. po obu stronach kanału rozpoczęto 
budowę pionowych szybów. Lecz nagle wy
buchła burza. Zapoczątkował ją artykuł w 
angielskim dzienniku „Times” pt. „Jeśli 
skończy się tunel, Anglia przestanie być 
wyspą” . Niepokój opanował Brytyjczyków. 
Za nic w świecie nie chcieli przestać być 
wyspiarzami. Następnie —  skonsternowa
nych poraził strach. „Brońcie się Anglicy, 
jeżeli nie chcecie zginąć” — wołał książę 
George Cambridge, a szef brytyjskiego sztabu 
malował czarne obrazy, jak kanałem suną 
masy wojsk nieprzyjacielskich przebrane za 
turystów, jak znienacka opanowują wyspę, 
jak szpiedzy oddają bez walki tunel, jak de
sant nieprzyjacielski opanowuje wylot tu
nelu. Blady strach padł na wyspiarzy. Za nic 
w świecie! Komisja złożona z przedstawicieli 
Izby Lordów i Izby Gmin wypowiedziała się 
przeciw budowie tunelu.

DONIOSŁA DECYZJA ZAPADŁA

W lutym 1964 r. prasa doniosła, że decyzja
o budowie tunelu została ostatecznie podjęta. 
Generał de Gaulle wysłał entuzjastyczny 
telegram do Elżbiety II wyrażając przekona
nie, że zbudowanie tunelu przyczyni się do 
umocnienia wzajemnej solidarności i przy
jaźni obu narodów. Telegram Elżbiety był 
raczej chłodny i lakoniczny, a między wier
szami przebijała się troska, czy to niewątpli
wie wielkie i kosztowne przedsięwzięcie nie 
przyczyni się do zepchnięcia Anglii na po
zycje trzeciorzędnego państwa europejskie
go. Wyraźny strach zapanował w Belgii, 
gdzie w żeglugę między Ostendą a Dover 
zainwestowano na przestrzeni kilku ostatnich 
lat dwa miliardy franków belgijskich.

Projektowany tunel ma charakter tunelu 
kolejowego. Transport samochodów będzie 
się odbywał na specjalnych dwupiętrowych 
platformach. Tunel ma się składać z dwóch 
równoległych części, biegnących w odległości 
30 m. od siebie. Średnica jednego pasa tu
nelowego o ruchu jednostronnym ma wyno
sić 6,5 m. Całkowita długość tunelu ponad 
52 km. (pod wodą 36 km.). Budowa tunelu 
skróci przejazd z Paryża do Londynu do 4 
godz. 30 min. podczas gdy obecnie trwa on 
7 godz.

Prace wstępne są już znacznie zaawanso
wane. Czy więc projekt tunelu doczeka się 
ostatecznie realizacji? Czy Anglia przestanie 
być wyspą? Czy nie zwyciężą znowu obawy 
przed wrogim kontynentem? Najbliższa 
przyszłość udzieli odpowiedzi na te pytania.

Znajomość spraw religijnych należy 
do kultury duchowej współczesnego 
człowieka. Czytaj książki Wydawni
ctwa Literatury Religijnej!

Wytnij —  wypełnij czytelnie —  wyślij

i\azv» isKo i imię ............*...................

DoKiadny aares -------- --------------- ---------*
(miejsc.—miasto—wieś)

(poczia)

%

(powiat) (województwo)

Zamawiam następujące książki*, 
które proszę przesłać na powyższy 
adres za pobraniem pocztowym:

T y t u ł C e n a

Sprawa Kościoła Narodowego
w Polsce XV I w. 30 zł

Ks. Fr. Hodur — Biskup, Polak,
Reformator 12 zł

Katechizm Kościoła Polsko-
katolicklego 6 zł

Polska —  kraj tolerancji re
ligijnej 12 zł

Sakrament Chrztu św. 4,50 zł

Sakrament Pokuty 4,50 zł

Sakrament Bierzmowania 4,50 zl

Sakrament Eucharystii 4,50 zł

Sakrament Namaszczenia
Chorych 4,50 zł

Sakrament Małżeństwa 4,50 zł

Kulisy nieomylności 5 zł

Mroki rozjaśniają się (Pamięt
nik z pobytu w Zgromadzeniu
Salezjańskim) 10 z!

Idea Kościoła Narodowego w
literaturze polskiej 5 zł

Historia papiestwa 35 zł

Modlitewnik „Ojcze nasz” 35 zł

„Rytuał” 250 zł

Idea nieomylności w eklezjo
logii patrystycznej 42 zł

Mszał Kościoła Polskokato-
lickiego 1.000 zl

•) niepotrzebne skreślić.



Z BIEGIEM CZARNEJ PRZEMSZY

Jedno ze źródeł b ije  na rynku, drugie 
opodal przy rozstajnych drogach. Tuż za 
opłotkami od północy, zachodu i wschodu 
piętrzą się nagie, strome, m alownicze w zgó
rza. M ieszkańcy osady niedaleko mogą 
sięgnąć w zrokiem , bo z trzech stron zakry
w ają  w idok nagie stoki. Jedynie od strony 
południow ej jest trochę w idoku na dolinę 
W arty.

Położenie K rom ołow a ma sw ój urok, ale... 
W  czasie burzy, gdy ze w zgórz runą

wezbrane w ody, uliczki K rom ołow a zam ie
niają się w  kanały, rynek — w  w yspę „la 
gunow ą” , podw órza w  potężne jeziora. Po 
każdym  takim „szalonym  tańcu”  dzikich 
żyw iołów  mieszkańcy K rom ołow a pielgrzy
m ują grom adnie na łąki nadwarciańskie w 
poszukiwaniu swego dobytku.

Z bulli papieża Celestyna III, wydanej 
8 kwietnia 1193 r., a adresowanej do K azi
mierza Sprawiedliw ego, dow iadujem y się, że 
karczm a w  K rom ołow ie należy do klasztoru 
kanoników  regularnych na Piasku w e W roc
ławiu. M iło nam skonstatować fakt więzi

prow incji senioralnej krakow skiej z prow in 
cją  w rocław ską w czasie dzielnicow ego p o 
działu Polski, w ięzi uznawanej przez papie
ża. Mamy jednak zastrzeżenia co do przy
w ile jów  „pobożn ych ”  zakonników, które 
um ożliw iały im rozpijać polskie wsie.

BRACIA POLSCY W  KROMOŁOWIE

Trasę K raków  — Sław ków  — Olkusz — 
O grodzieniec —  Zaw iercie przejeżdżały ongiś 
karaw any kupców  do Poznania. W ykorzy
stując to, ów czesny w łaścicie l miasta K ro 
m ołowa, Stanisław K rom ołow ski, zw rócił się 
do króla przebyw ającego na sejm ie w

Piotrkow ie z prośbą o zezw olenie na urzą
dzenie targów  w  jego mieście. K ról przy
chylił się do prośby i w ydał przyw ilej 
urządzenia trzech targów  w  roku.

Targi w K rom ołow ie przynosiły dochody 
m ieszkańcom  miasta i w łaścicielow i. W ieść
o rozw ija jącym  się mieście i okolicy docie
r a ć  w  dalekie strony. Miasto intrygow ało 
różne bogate rody krakowskie, a spośród nich 
najbardziej — ongiś ra jcu jący  na ratuszu 
krakowskim  — ród Bonarów. T argi, nie ty l
ko przynosiły miastu dochody, lecz też przy
czyniały się do w ym iany myśli między ku
pującym i a sprzedającym i, którzy często 
przyw ozili z now ym i towaram i świeże w ieś
ci, co rozszerzało horyzonty um ysłowe 
mieszczan krom ołow skich.

A czasy były przełom owe, burzliwe. Prze
nikały do Polski idee -odrodzenia i hum aniz
mu. W takich czasach i okolicznościach m. in. 
arianie, bracia polscy, skupiali w okół siebie 
ludzi n iezadow olonych z ów czesnych stosun
ków  społeczno-gospodarczych : z ucisku i 
wyzysku feudalnego. Jako zwolennicy R e
form acji odrzucali autorytet Kościoła Rzym 
skiego, uznawali praw o jednostki do kształ
towania życia.

Jadwiga Bonarowa, dziedziczka K rom oło
wa, wdowa, wraz ze swym i synami: Fryde
rykiem  i. Sew erynem  przeistacza kościół na 
zbór, a pieczę nad nim powierza słynnemu 
arianinowi, Jakubowi Sylw iuszow i. Obok 
kościoła, po lew ej stronie od dzw onnicy, B o
narowa w ybudow ała kaplicę m urowana o 
dw óch oknach, z zewnątrz okratow anych, z 
posadzką kamienną, z drzw iam i żelaznymi 
pośrodku, którym i w chodziło się do grobu 
Bonarów  i innych arian, tu chowanych.

W  rękach Bonarów  K rom ołów  pozostaje 
aż do w ygaśnięcia rodu (1549 r.). Prawem  
spadku przechodzi na w łasność Jana F irle
ja, ożenionego z Z ofią  Bonarówną, córką 
ostatniego z rodu, Seweryna Bonara. W r. 
1564 w dow a po Andrzeju Firleju, kasztela
nie lubelskim, Zofia  Petronela. przekazała 
K rom ołów  wraz z innym i dobrym i synow 
cow i męża, M ikołajow i F irlejow i, synowi 
Zbigniewa, starosty lubelskiego.

W K rom ołow ie znajdowała się szkoła 
ariańska. Uznawszy słuszność żądań szlach
ty dom agającej się od szkoły wiedzy, która 
ułatwiałaby człow iekow i spełnianie nie ty l
ko jego obow iązków  w życiu prywatnym , 
lecz także w  życiu publicznym , bracia pol
scy w ysunęli w  sw oich szkołach na czołow e 
m iejsce naukę polityki. D ecyzja ta w prow a
dziła zmianę kierunkow ą w  treści naucza
nia. Postępow ą cechą szkół ariańskich w 
Rakowie i K rom ołow ie było zrozumienie 
roli historii ojczystej oraz budzenie patrio
tyzmu.

M ikołaj F irlej, późniejszy w ojew oda kra
kowski, pow róciw szy do w iary rzym skoka
tolickiej, w ypędził braci polskich z K rom o
łow a i w r. 1574 oddał z pow rotem  kościół 
łacinnikom . Relacja w izytatora kurii kra
kow skiej z r. 1748 podaje, że w  owym  cza
sie kaplica ariańska przedstawiała żałosny 
w idok : drzwi żelazne były  w yrwane, groby 
poniszczone. W izytator biskupi polecił kapli
cę tę odrem ontow ać i przykryć dachem, by 
m ogła służyć jako schowek na rzeczy koś
cielne.

NURTY... WIRY

W odległości czterech k ilom etrów  przy 
szosie do Ogrodzieńca usadowił się w  k otli
nie u źródeł rzeki Czarnej Przem szy-Bzów. 
Jest to jedna z ciekaw szych osad w  Polsce. 
Jej m ieszkańcam i i w łaścicielam i była

sziacrua zagrodowa. Ot, szaraczki, Butne, 
hałaśliwe, gotow e do bitki i w ypitki, w yczy 
niające burdy na zjazdach sejm ikow ych  w 
Proszow icach.

K iedy przeszła wieś w ręce szlachty, nie 
w iadom o. A le ju ż -w  drugiej połow ie X IV  
wieku siedzą tutaj gęsto rody herbu: P ila
wa, Ostoja, Cielątkowa, Przeginia, Turzyma, 
Nowina. Bzów różnił się sw oim  w yglądem  
od innych wsi. Ile było rodów  szlacheckich, 
tyle by ło  tu dw orków . Każdy miał łamany 
dach (wysoki), ganek o kilku filarach. K aż
dy miał z frontu cztery wyglądy, czyli okna 
z okiennicam i. W oknach były wstawione 
błony pęcherzow e (szyb w ówczas nie zna
no).

„N ow ink i” , „s łów ka” niosły się z nurtem 
Przemszy. Zatrzym ał je, w chłonął gród 
strażniczy na granicy ze Śląskiem. Bracia 
polscy, m ający ognisko u Jana Firleja w 
Ogrodzieńcu (F irlejow ie mieszkali na zam
ku w Ogrodzieńcu, u stóp którego wytryska 
jedno ze źródeł rzeki Czarnej Przemszy) i 
K rom ołow ie. prom ieniow ali na królewskie 
wolne miasto ..Bundzin” , na elem enty, re 
krutujące się przeważnie z przybyszów . P le
banię w  Będzinie zajął w r. 1560 predykant 
ariański.

M ając poparcie potężnych rodów : M ysz
kowskich. Zborow skich . Tom ickich, Górków , 
Bnińskich, bracia polscy toczą zaciętą walkę
o hegem onię nad duszami m ieszkańców 
w olnego królew skiego grodu. O rozmiarach 
w alki i przewadze ariańskiej w  mieście 
świadczy fakt. że gdy przed r. 1560 udziela

no przeciętnie w roku 150 chrztów  wg ob 
rządku rzym skiego, to w latach 1562— 1646 
liczba ta spadła do przeciętnej cyfry  50. 
Walka zakończyła się klęską arian w  r. 1663. 
W  dniu 11 marca tegoż roku Andrzej G ra- 
bianowski, kanonik katedralny i wysłannik 
biskupa krakow skiego, stwierdził w  czasie 
w izytacji, że w  parafii herezja już nie 
istnieje.

PLON ZŁEGO I POSIEW DOBREGO

K iedy rozpoczęły się prześladowania inno
w ierców , znaczna część mieszczan dysyden
tów  opuściła Będzin i K rom ołów . W K ro
m ołow ie pozostało zaledw ie kilku rzem ieśl
n ików  i kupców . Osada podupadła i w 
X IX  wieku stała się osadą w iejską. Dziś 
cała grom ada z przysiółkam i liczy 3 000 
ludności.

Duch pionierów  i now atorów  z K rom oło
wa i Ogrodzieńca długo błąkał się po za
kamarkach Będzina. Odkryte i eksploatowa
ne przez mieszczan będzińskich od r. 1785 
bogate złoża węgla kam iennego w  sąsiedniej 
D ąbrow ie ożyw iły ruch handlow y w m ieś
cie. M ieszczanie będzińscy skutecznie kon 
kurują w  eksploatacji i sprzedaży węgla z 
pierwszą w  Zagłębiu D ąbrow skim  książęco- 
siewierską (biskupią) kopalnią w  Strzyżo- 
w icach. K oło Będzina pow staje w czter
dzieści lat później kopalnia „K saw ery” i hu
ty cynkowe.

MIKOŁAJ KOLEDYŃSKI



W jednym z pism przeczytałem następujące słowa: pierwotni 

chrześcijanie „wierzyli, że Jezus wyglądał pospolicie, był małego 

wzrostu i wątłego zdrowia”. To określenie nikłości postaci fizycznej 

Jezusa było artykułem wiary i przedmiotem religijnych uniesień. 

„Historyk” Euzebiusz przytacza zdanie apostoła Tadeusza, który 

opowiada królowi Edessy Abgarowi „o małym wzroście, brzydocie, 

pokornej i nędznej postawie tego, który przyszedł był z góry”. 

Święci Klemens, Cyprian i Augustyn powtarzają to zdanie jako 

pewnik. Niektórzy dodają nawet, że był ułomny, zgodnie z zapo

wiedzią proroków, zwłaszcza Izajasza. Ta fizyczna szpetność Jezusa 

była potrzebna teologom do konstrukcji dowodów na bóstwo Jezu

sa. Nadszedł jednak dzień, gdy któryś homileta, bodajże Jan Chry

zostom, powiedział, że Jezus był piękny. Od tego czasu zarzucać 

poczęto wywody o brzydocie Jezusa i zastąpiono je panegirykami 

na temat piękna i uroku, nawet czaru osoby Jezusa.

Czy można dziś odpowiedzieć na pytanie, jakim był Jezus?

Był brzydkim lub pięknym, małego lub wielkiego wzrostu, o twa

rzy sympatycznej lub strasznej, wątły lub silny, dobrze zbudowany 
lub krzywy i ułomny...

Różnie przedstawiano postać Jezusa Chrystusa i różnie malowano 
Jego oblicze.

Powiedzmy sobie otwarcie: nie mamy żadnego wiarygodnego do

kumentu, stwierdzającego jak wyglądał Jezus Chrystus. „Chusta

św. Weroniki”, „Całun Turyński” i inne tego rodzaju cu

downości należą do legend i żaden poważny człowiek traktować 

tych opowieści na serio nie może.

A jednak świat się uparł i chce postawić na swoim: chce malo

wać, rzeźbić i haftować podobizny Boga-Człowieka. Najlepsze 

pędzle i najbardziej utalentowane dłuta oddały się na usługi 

Jezusa.

Do najstarszych należy postać Jezusa ewangelicznego. Jezus jest 

przedstawiony symbolicznie, już to jako „Dobry Pasterz”, już to 

jako „Apollo-słońce” , jako „Rybak” łowiący ludzi, jako „Orfeusz” . 

Ta prastara idea występuje w najstarszych wyobrażeniach Chrystu

sa bez wyjątku i jest pochodzenia helleńskiego. Znajdujemy ją w 
malowidłach ściennych katakumb w Rzymie, na Cyprze, w Neapolu 
i Egipcie. Dopiero w 150 r. po narodzeniu Chrystusa występuje na 
miejsce tej postaci symbolicznej Jezus św. Pawła, a dopiero w 300 

lat po narodzeniu Chrystusa, zjawiają się podobizny Ukrzyżowanego!

Najstarszym, zupełnie już indywidualnym typem Chrystusa jest 
jego popiersie, pochodzące z IV w. po Chr., znajdujące się w Rzy

mie. Dało ono początek wszystkim następnym podobiznom. Jest to 
tzw. „Chrystus z brodą”. Na dotychczasowych podobiznach — aż do 

w. IV — przedstawiano Chrystusa bez zarostu. Rzadko wracają już 
później artyści Odrodzenia, jak Leonardo da Vinci i Michał Anioł, 
do poprzedniego typu Chrystusa — bez brody.

Owa twarz Chrystusa z zarostem dała podstawę do najroz

maitszych odmian portretu Chrystusa u różnych ludów w ciągu 

wieków, zależnie od ich temperamentów i cech rasowych.

OBLICZE JEZUSA CHR YSTUSA

Gdy ludy germańskie po przejściu na chrześcijaństwo przedsta

wiały postać Chrystusa —  ukazywało się jakby mimo woli wyobra

żenie mitologicznego boga światła. Typem takiego pomieszania 

pojęć jest iryjsko-szkocki Chrystus, odtworzony w Ewangelii 

z St. Gallen.

Narody romańskie przedstawiały Chrystusa na ogół realistycznie, 

szczerze, często nawet naiwnie. U Europejczyków wschodnich i 

Azjatów spotykamy się z Chrystusem o wyrazie mistycznym, ma

rzycielskim, metafizycznym. Bizantyńskie i azjatyckie głowy Chry

stusa są stylizowane, pogrążone w mistycznej ekstazie, surowo-asce- 

tyczne.

Na Zachodzie skrajne tendencje doprowadziły do wytworzenia się 

ckliwego typu Chrystusa, zniewieściałego trochę. Tak więc widzimy, 

że w postaciach Chrystusa ludzie wyrażali własną duszę, pozwalali 

odbijać się własnym uczuciom.

Dla nas szczególnie interesującą jest sprawa, jak polscy plastycy 

przedstawiają w swych koncepcjach głowę Chrystusa. Otóż przede 

wszystkim nasze tradycje narodowe w tym względzie są bardzo 

skromne. Nie posiadamy w sztuce naszej bogatej i ciągłej twór

czości o religijnym temacie. Są to bowiem formy narzucone, bądź 

przez obcych plastyków, bądź na obcych wzorach oparte naśladow

nictwa. Początek dał w XIV w. Wit Stwosz. A bardzo swojski, ory

ginalny wyraz słowiańskiej zadumy odzwierciedliła ludowa sztuka 

w świątkach przydrożnych.

W ostatnich dziesiątkach lat zaznaczyła się na tym polu jakaś 

ewolucja. Religijna plastyka poszukuje form nowych, zrywa z kon- 

wencjonalizmem, dąży do uwypuklenia siły, potęgi duchowej i 

boskości Jezusa Chrvstusa.



W  KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI 2)

Po jedzeniu chcem y trochę zaczerpnąć pow ietrza i obejrzeć jasno 
ośw ietlone w ychodzące na ulicę sklepy. M ożem y się tu udać na 
przechadzkę w  kim onach i w japońskich  drewniakach na nogach. 
Są oczyw iście tacy, którzy się upierają przy w łożeniu swego 
w łasnego obuwia, które naturalnie bardzo nie pasuje do kim ona. 
M usimy zabrać z biura hotelow ego nasze teczki i torebki. Po po
w rocie z miasta znów je  oddam y na przechow anie, następnego dnia 
rano odbierzem y je  z pow rotem  i tak w kółko. D zieje się tak dla
tego. że pok oje  w hotelach japońskich nie są zamykane, co w daw 
nych dobrych czasach, kiedy w  Japonii rzadko zdarzały się k ra
dzieże, nie stanow iło żadnego problem u. Niestety, od czasu w ojny  
sprawa w ygląda inaczej. N iektóre japońskie hotele zaopatrzyły się 
już w  zamki, ale tak niesolidne, że można je  rozbić gołą ręką. 
Zresztą, nawet przy zam kniętych drzwiach złodziej może łatwo 
w ejść do pokoju  przez stojące otw orem  balkony.

Po pow rocie  z przechadzki zastajem y rozłożone na noc posłania. 
Położyw szy się na próbę stwierdzam y, że posłania, mimo iż u przej
me służące podw oiły  na intencje cudzoziem ców  ilość „fu ton ów ” 
(grubych, podw atow anych kołder do spania), są jeszcze ciągle zbyt 
twarde. W w yniku natarczyw ych próśb otrzym ujem y jeszcze w ięk 
szą ilość futonów. Nareszcie jest spokój. Ale tylko do wczesnego 
ranka. W krótce po szóstej budzi gości piekielny łoskot. „O tw iera 
się rozsuwane drewniane drzw i” —  w yjaśniają Japończycy. Otwarte

z różnych stron dom y japońskie zamyka się na noc herm etycznie za 
pom ocą takich właśnie zasuwanych drzwi, których jest po sześć do 
ośmiu w  jednym  rzędzie. Jeśli się ma pecha nie daje również spać 
rozbrzm iew ająca głośno muzyka radiowa, którą Japończycy kocha
ją do przesady, a która bez trudu przenika przez cienkie ściany 
i papierow e drzwi.

W iększość turystów  po tego rodzaju przygodach ma dość japoń 
skiego stylu życia. Inni- jednak pragną nadal mieszkać w  japoń 
skim hotelu. N ow ość ich nie zaskakuje, nawet jeśli to czasem jest 
przykre i drogo kosztuje. Tacy goście są mile w idziani w  Japonii. 
Popadają oni w  zachwyt na w idok proporcji cechujących  pokoje  
Japończyków, na w idok szlachetnych gatunków  drzewa użytego do 
przyozdobienia ich wnętrz oraz z powodu bliskości natury, z którą 
zażyłe obcow anie udostępniają otw arte ściany dom ów. Siedząc na 
balkonie człow iek nie jest w  stanie napatrzeć się do syta kunsz
tow nie urządzonemu ogrodow i, który posiada swój urok zarówno 
w  m glisty deszczow y dzień, jak i w słoneczną pogodę. W staroja- 
pońskim  hotelu nie ma żadnych bohom azów , brzydkich mebli, tan
detnych zasłon i narzut w ątpliw ego smaku. K olory  mat i drzewa 
są stonowane i spokojne.

W ielu podróżnych nie posiada jednak poczucia estetyki i w rażli
w ości na piękno. Tacy też w olą w ygodny hotel i dobrą kawę na 
śniadanie. Znacznie rozsądniej jest umieścić takich ludzi w  jakim ś 
zachodnim  hotelu z pozornie japońskim i dekoracjam i. M ają oni tam 
m ożność spać w  łóżkach, napuszczać w ody do wanny, ile dusza za
pragnie. M ają oni m ożność żyć po europejsku w  japońskim  otocze
niu. W łaściw ie w dzisiejszej Japonii tego rodzaju kom prom isów  
jest mnóstwo. Raz styl zachodni, raz m iejscow y — oto praw dziw e 
oblicze Japonii. A le tradycję japońską można poznać jedynie w te 
dy, kiedy zaryzykuje się doznanie pew nych niewygód.

W R O G  N I E P O K O N A N Y KARAĆ CZY W YNAGRADZAĆ?

PIĘC PR AW D POCIESZENIA:
1. Rak nie jest chorobą niepo- 

konalną.

Jeszcze przed dwudziestu laty 
jeden na czterech spośród cho
rych  na raka m ógł liczyć na 
przeżycie, obecnie ten stosunek 
w ynosi 1 do 3. Można m ieć na
dzieję, że w spółczesny szybki 
rozw ój techniki, jak  również 
rozwój terapii horm onalnej i 
chem icznej przyczyni się w krót
ce do jeszcze w iększej skutecz
ności działania.

2. Przyczyną większej ilości 
wypadków zachorowań — nasza 
długowieczność.

N otow any od pew nego czasu 
wzrost w ypadków  zachorowań 
na raka posiada sw oje w yjaś
nienie w  fakcie przedłużenia 
przeciętnego wieku życia ludz
kiego. Rak w ystępuje najczęś
ciej u ludzi starszych, postęp 
m edycyny zaś pow odu je, że lu 
dzi starszych ży je obecnie 
znacznie w ięcej niż dawniej.

Ponadto obecnie notu je się 
w ypadki zachorow ań, które 
dawniej pozostałyby n iew yjaś
nione.

3. Rak nie jest dziedziczny.
Istnieją rzeczyw iście rodziny, 

w  których rak w ystępuje szcze
gólnie często. Taką była m. in. 
rodzina Napoleona. Trzeba je d 
nak pam iętać, że jeśli nawet 
rodzi się kitoś z jakąś cechą 
organizmu, która zwiększa m oż

liw ość zachorowania, to jed n o
cześnie istnieje cały szereg in 
nych czynników  (klimat, zawód, 
odżywienie, higiena), które m oż
na odpow iednio regulow ać i 
spow odow ać uodpornienie o r 
ganizmu.

i. Wyleczenie choroby raka 
oznacza długowieczność.

Tlość defin ityw nych wyleczeń 
na raka zwiększa się. Co w ięcej 
statystyki zdają się w ykazyw ać, 
że chory po 3— 4 latach po o- 
peracji lub przybyciu  innej m e
tody skutecznego zwalczania ra
ka. ma szanse na dłuższe życie 
niż inne osoby, znajdujące się 
w  najlepszym  zdrowiu.

5. Decydujące odkrycie.

Postęp badań im m unologicz
nych budzi w ielkie nadzieje na 
przyszłość. Otrzym ano już p e 
w ien rodzaj szczepionki z m y
szy przeciw ko leukem ii. Szcze
pionka ta leczy now otw ory u 
zwierząt. Być może w  niedale
kiej przyszłości nastąpi decydu
jące odkrycie rów nież dla ra- 
townaia człow ieka.

To samo uczucie rodzi św ia
dom ość odkryć dokonanych w 
zakresie badań porów naw czych  
nad zdrową i chorą kom órką 
jak również odkrycia w  zakre
sie dokładniejszego poznania 
w łaściw ości kwasu rybonuklei
nowego.

Kierownik restauracji „Myśliwskiej” w Świebodzinie wypisywał 
fikęyjne faktury na zakup towarów. Mimo stwierdzenia wykrocze
nia przez PIH, kierownik nie został zdjęty ze swego stanowiska.

Po roku PIH stwierdziła znowu nadużycia przy zakupach towarów 
i oszustwa na szkodę klientów. Od władz przełożonych kierownik 
otrzymał... nagrodę pieniężną! Po interwencji w ZSS „Społem” w 
Zielonej Górze przeniesiono go na równorzędne stanowisko w innej 
restauracji...

Kierowniczka kaszarni kapusty w Nowej Soli sprzedała na rynek 
5 ton kapusty zakwestionowanej przez kontrolę i wyłączonej ze 
sprzedaży. W  odpowiedzi na wniosek o ukaranie kierowniczki, prze
łożeni przenoszą ją na wyższe stanowisko i lepiej płatne...

Przytoczone przykłady zaczerpnąłem z artykułu Wiesława Werni- 
ca, zamieszczonego w „Tygodniku Demokratycznym”. Każdy z nas 
ze swego doświadczenia mógłby przytoczyć takich przykładów dzie
siątki. Mimo stwierdzenia nadużycia winowajcy nie ponoszą odpo
wiedzialności. W. Wernic znajduje następujące uzasadnienie dla tego 
rodzaju faktów:
— brak sprawnie działających komórek kontroli wewnątrzzakła

dowej;
— powiązania personalne natury bardzo osobistej;
— niechęć do podejmowania przez kierownictwo zakładu jakichś 

wiążących i odpowiedzialnych decyzji w ważnych sprawach 
związanych z gospodarką i kadrami przedsiębiorstwa.

Czy przyczyn tego stanu rzeczy jest istotnie trzy czy więcej nie 
będziemy dyskutować. Najważniejszą z nich są chyba te „powiąza
nia personalne” różnego typu — od bardzo niewinnych do powiązań
0 charakterze przestępczym, od tego, co jest czysto ludzką uprzej
mością (nie zawsze dobrze pojmowaną) do konkretnej wspólnoty 
w przestępstwie.

W. Wernic zaczerpnął swe przykłady z podwórka handlowego, ale 
nie jest to jedyne podwórko, na którym rządzą prawa kumoterstwa
1 sitwy. Podobne historie znajdziemy i gdzie indziej. Sprawa jest 
poważniejsza niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Kara i nagro
da — to dwa elementy niezwykle istotne w wychowywaniu ludzi
i kształtowaniu życia. Dobrze użyte prowadzą do wyrobienia po
czucia praworządności, do ugruntowania sprawiedliwości, ładu i po
rządku, źle użyte —  sprowadzają opłakane skutki. Dezorganizują
i demoralizują.

Na marginesie warto może poruszyć jeszcze jedną sprawę. Mam 
znajomego, który jest dyrektorem (czy zastępcą) już w piątej in
stytucji z rzędu. Instytucji o zupełnie odmiennym charakterze. Ge
niusz? Spec we wszystkich dziedzinach? Chyba to jakaś pomyłka... 
Każda (najniższa nawet) funkcja wymaga specjalizacji, czyżby tyl
ko dyrektor miał być człowiekiem „bez zawodu” jak pisała kiedyś 
„Polityka”? „Omnibusem”-, który wszystko robi i na niczym się nie 
zna? Nie wchodzi tu wprawdzie zagadnienie kary. Bierzemy sy
tuację, w której nie było kolizji z prawem. Ale za co awans? —  
za co nagroda? Taki system dobierania ludzi nie może dać dobrych 
wyników.



/
R O Z M O W Y  

Z CZYTELNIKAMI
Pan Stefan Trojanowski ze Stróżek (pow. 

Gorlice) polem izuje z naszym katechizm em, 
ale w  sposób niezw ykle dla nas uciążliwy. 
Napisał m ianow icie aż sześćdziesiąt osiem 
stronic pismem tak nieczytelnym , że żaden 
z redaktorów  nie był w  stanie przeczytać 
ich do końca. Dlatego jesteśm y zmuszeni 
pozostaw ić tę korespondencję bez odpow ie
dzi.

Przy okazji zwracam y się z prośbą do na
szych M iłych Czytelników, by sw oje listy 
do Redakcji pisali w yraźnie i krótko, m oż
liw ie w jednej tylko sprawie.

Pan Stanisław Lewandowski z Ostrzyc 
(pow. Kartuzy). —  Niestety, nie w olno nam 
podaw ać adresów naszych korespondentów  
bez ich zgody. Dziękujem y za w ypow iedź i 
prosim y o dalszą korespondencję.

Pan Cz. B. z Koszalina jest zaniepokojo
ny, że żona nie w ykazuje ochoty do w spól
nej m odlitw y w  domu i nie chce razem z 
mężem i dziećm i przystępow ać do sakra
m entów  św.

Radzim y nie narzucać żonie swoich prze
konań religijnych. O ile żona sw oje obo 
w iązki rodzinne i społeczne spełnia sum ien
nie, można się nie obaw iać o je j zbawienie 
wieczne, gdyż Bóg patrzy przede wszystkim 
na intencję, dobrą w olę i na dobre czyny. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że w ierzący i prak
tykujący mąż pow inien m odlić się za obo
jętną religijn ie żonę, lecz bez w ypom inania 
je j tego. Należy w ziąć pod uwagę i tę ew en
tualność, że owa obojętność może być tylko 
form ą przekory. Pozdrawiam y.

Pan Stanisław K. z Petrykoz (pow. 
Opoczno) wyraża życzenie, by nasz T ygod 
nik „nigdy nie zamieszczał drażliw ych spraw 
i artykułów ” . Proponuje publikow anie w 
„R odzin ie”  mapy rozmieszczenia parafii na
szego K ościoła i prosi o zdjęcia (pocztów ko
we) ks. biskupa Fr. Hodura.

Dziękując za uwagi i rady, inform ujem y, 
że na razie nie zamierzam y publikow ać 
adm inistracyjnej mapy naszego K ościoła i 
nie posiadamy na składzie pocztów kow ych  
zdjęć ks. bpa Hodura. P ropozycje te jednak 
w eźm iem y pod uwagę. Dziękujem y za po 
zdrowienia.

Pan E. Gryma z Sosnowca przejął się 
głęboko sym boliką Apokalipsy św. Jana i 
doszedł do wniosku, że przedstaw iony tam 
Babilon oznacza już nie ty lko starożytny, 
pogański Rzym, ale także Rzym  nowożytny, 
a raczej W atykan. A  tak rozum uje dalej: 
„S koro Rzym  albo W atykan jest tym  w ie l
kim Babilonem , o którym  m ów i Księga 
O bjaw ienia rozdz. 18, to i jego dogm aty 
również są babilońskie, to i polskokatolicy 
siłą rzeczy są babilońscy, gdyż te same 
rzym skie dogmaty- uwielbiają. A  Pismo św. 
ostrzega w Księdze O bjaw ienia rozdz. 18, 
ażeby lud Boży w ydostał się z tego B abi
lonu. Czy polskokatolicy czynią w  tym k ie
runku jakiś w ysiłek?”

Już niejednokrotnie zauważyliśm y, że z 
Pismem św. należy się obchodzić bardzo 
ostrożnie, ażeby się nim nie zatruć. Odnosi 
się to zwłaszcza do Apokalipsy św. Jana. 
Przy je j czytaniu — obok bujnej w yobraź
ni — trzeba używać koniecznie rozumu. 
Skoro Apokalipsa broni chrześcijaństw a 
przed pogaństwem , którego sym bolem  była 
starożytna Roma, to na jakiej podstaw ie 
przenosi się tę w alkę na teren samego 
chrześcijaństw a i rzuca się jednych  chrześ
cijan  przeciw  drugim ? Kto nie odróżnia 
Rzymu chrześcijańskiego z X X  wieku od 
Rzymu pogańskiego z I wieku, nie pow inien

czytać Pisma św. Chyba, że chodzi o jeszcze 
jedną złośliw ość pod adresem papiestwa, 
lecz w  takim wypadku musimy zw rócić 
uwagę na niestosowność tego rodzaju zesta
w ień i porównań.

Fakt nieuznawania przez nas ju rysdyk
cyjnego prym atu papieża w cale nie p ow i
nien nikogo upoważniać do zachęcania nas 
byśm y K ościół Rzym skokatolicki uważali za 
instytucję pogańską, dziedziczącą cechy 
dawnego im perium  rzym skiego. M ożem y 
się w  tym  czy w  ow ym  nie zgadzać, ale to 
nie znaczy, że musimy się zaraz nienaw i- 
dzieć i obrzucać w zajem nie błotem .

P ew nego rodzaju czytelnikom  Apokalipsy 
nie podoba się to, że K ościół Polskokatolic- 
ki posiada identyczny niemal katechizm  jak 
K ościół Rzym skokatolicki i że „uw ielbia te 
same dogm aty” . Jesteśmy katolikam i i w ca 
le nie zamierzam y czynić żadnego „w ysiłku ” 
w  kierunku porzucenia katolicyzm u. A poka
lipsę doskonale (na pam ięć) znamy, ale czy
tamy też inne księgi N ow ego Testamentu 
jak np. listy św. Pawła Ap. W jednym  z 
nich czytam y: „O  Tymoteuszu, strzeż p o 
w ierzonego ci skarbu unikając św iatow ych 
słów  now ości i sprzeciw ów  rzekom ej nauki. 
N iektórzy goniąc za nią, odpadli od w iary”  
U Tym. 6, 20— 21).

W yjaśniam y, że ks. Seweryn Kowalski nie 
jest i nie był duchownym  polskokatolickim .

Pan Edward Gryma z Sosnowca w  opar
ciu o doktrynę Russela, Rutheforda i innych 
„B ibie students”  (badaczy Pisma św.) prze
konuje nas, że naukę o nieśm iertelności 
duszy w ym yślił diabeł, gdy w  postaci węża 
m ów ił do Ewy w  raju: „C hociaż będziesz 
jeść z tego drzewa, żadnym sposobem  nie 
umrzesz śm iercią” . Nieśm iertelnym  jest ty l
ko Bóg i basta! Pan Gryma porusza, co 
znaczy po hebrajsku „ruah” , a po grecku 
„pneum a” . Pisze, że to pow ietrze, tchnie
nie, którym  człow iek oddycha, natomiast 
dusza znaczy stworzenie żyjące oddycha
jące, nefesz (hebrajskie) lub psyche (grec
kie). Jak z pow yższego w ynika i w  Sosnow 
cu m ów ią (i piszą?) po hebrajsku, a także 
po grecku, chociaż z przykrością stwierdza
my, że nadal nie rozum iem y związku tego 
popisu filologicznego z nauką o duszy i to 
nieśm iertelnej.

Nasz Korespondent zna Biblię całą w ięc 
prosim y go, aby poczytał sobie następujące 
wiersze:

W S t a r y m  T e s t a m e n c i e :  „U czyń 
my człow ieka na Nasz obraz, podobnego 
nam... Tak stw orzył Bóg człow ieka na swe 
wyobrażenie, na w yobrażenie Boga go stw o
rzył” (Rozdz. 1, 26— 27).

—  „I w róci się proch do ziemi tak jak 
nią był, a duch pow róci do Boga, który go 
dał”  (Eklezjastes, 12, 7). Szanowny K o
respondent persw aduje tutaj, że „to, co 
w raca z chw ilą śm ierci do Boga, to nie 
nieśm iertelna dusza, lecz duch czyli m oc 
Boża, która pobudziła do życia duszę”  — 
ale jeżeli również i zdaniem Eklezjastesa 
dusza to nie dusza lecz „m oc Boża” , to w o 
bec tego nie duszę lecz sw oją własną „m oc” 
będzie sądził Bóg, gdyż zdaniem E klezja
stesa „spraw iedliw ego i niecnego będzie są
dził Bóg, bo tam będzie czas na każdą spra
w ę i na każdy czyn”  (Ekl. 3, 16— 17). —  
W szystkich „B ibie students”  zawstydza w 
tym w zględzie Księga M ądrości: „N ie p o 
jęli tajem nic Bożych, nie spodziew ali się 
nagrody za praw ość i nie docenili odpłaty 
dusz czystych. Bo dla nieśm iertelności Bóg 
stw orzył człow ieka, uczynił go obrazem  swej 
własnej w ieczności” (2, 1— 23).

W iem y, że tych ostatnich słów „B ibie stu
dents”  nie przyjm ą, bo to tekst „deutero- 
kanoniczny” , pow stały w  języku greckim . 
W obec tego prztejdźmy do N ow ego Testa
mentu i przem ów m y słowam i Jezusa Chry
stusa: „Jesteście w błędzie, nie znając
Pisma ani m ocy Bożej... Nie czytaliście, co 
wam  Bóg pow iedział w  słow ach: „Ja jestem 
Bóg Abraham a, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba” ? 
Bóg nie jest (Bogiem ) umarłych, ale ży
w ych ”  (Mat. 22, 23— 32). Tym  ostathim zda
niem Chrystus rozw iew a przypuszczenia 
p rzeciw ników  nieśm iertelności duszy, jakoby 
głosił tylko zm artw ychw stanie ciał. A bra 
ham, Izaak i Jakub, chociaż umarli — żyją 
i to już teraz, przed końcem  świata i przed 
zm artwychwstaniem  sw oich ciał. Co w ięc z 
nich żyj"e — bez ciała? Chyba dusza, którą 
można zwać ruah, nefesz, psyche lub 
pneuma względnie nawet „m ocą Bożą”  — 
ale ona jest i żyje bez względu na nazwę.

O życiu ducha niem aterialnego po śm ierci 
człow ieka pouczył wyraźnie Chrystus, gdy 
zachęcał do odw agi w obec groźby śm ierci 
m ęczeńskiej za w iarę: „N ie bó jc ie  się tych, 
którzy zabić mogą ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą. B ójcie się raczej Tego, który 
duszę i ciało może zatracić w  gehennie” 
(Mat. 10, 28). Przeciw nicy nieśm iertelności 
duszy chcą w  tym drugim zdaniu w idzieć 
raczej aprobatę dla teorii o unicestwieniu 
duszy i twierdzą, że tutaj „dusza” to staro- 
testam entowy „nefesz”  czyli tylko „życie ” , 
którego oznaką jest oddychanie. Ale taka 
egzegeza odbiera sens całej w ypow iedzi 
Chrystusa. Przypuśćm y, że „dusza”  znaczy 
tutaj tyle co „życie ”  biologiczne tylko i 
w staw m y w  pierw sze zdanie Chrystusa sło
w o „życie ”  — będziem y mieli: „N ie bójcie  
się tych, którzy zabić mogą ciało, lecz życia 
zabić nie m ogą” . N iech „B ibie  students”  
wykażą, jak to można zabić ciało bez zabi
cia życia. Czy po śm ierci ciała nie zanika 
życie biologiczne? Jaki zresztą byłby sens 
pouczenia Chrystusa, na czym polegałaby 
zachęta Chrystusa do odw agi w  obliczu 
śm ierci m ęczeńskiej? Czy może na tym, że 
m ęczenników  uśmierca bezpośrednio Bóg — 
O jciec, a nie człow iek — prześladow ca? To 
żadna pociecha, bo człow iek chce żyć.

W ew angelii wg św. Łukasza czytam y 
dość szczegółow e pouczenie Chrystusa o lo 
sie człow ieka po śm ierci. Oto najp ierw  z 
przypow ieści o bogaczu i Łazarzu czytam y: 
„Um arł żebrak i aniołow ie zanieśli go na 
łono Abraham a. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany”  (16, 22). Czy aniołow ie zanieśli 
do raju ciało Łazarza? Chyba nie. On też 
został pogrzebany jak bogacz, lecz różnica 
polega na tym, że bogacz pozostał ze swą 
duszą i ciałem  w  szeolu (grób — otchłań — 
gehenna — Hades) a Łazarz duchow o prze
niósł się „na łono Abraham a” . Dusza b o 
gacza „n ie umarła w raz z ciałem ” , bo on 
cierpi nadal „w  płom ieniu” , jest „pogrążo
ny w  m ękach” , podczas gdy Łazarz doznaje 
„p ociech y” . Drugą w ypow iedź w  tej spra
w ie słyszym y w okolicznościach  śm ierci 
Chrystusa wiszącego pom iędzy dw om a ło 
trami. Oto „d obry ”  łotr prosił: „Jezu, 
w spom nij na mnie, gdy przyjdziesz do swe
go królestw a” . Jezus mu odpow iedział: Z a
praw dę pow iadam  ci: Dziś będziesz ze mną 
w  ra ju ”  (Łuk. 23, 42— 43). Czy w olno tutaj 
sobie tłum aczyć słow o „dziś”  —  przy koń
cu świata, po sądzie ostatecznym ? Na pew 
no nie, gdyż Chrystus poszedł do raju tro
chę w cześniej, a „d obry ”  łotr miał iść razem 
z Nim. Nie można się tu w ykręcać he- 
brajszczyzną czy greczyzną, gdyż Chrystus 
na szczęście nie m ów i tu o „duszy” ni o 
„duchu” . Po prostu „d obry ”  łotr będzie w 
raju zaraz po swej śm ierci. Czy bez ciała? 
Jak najbardziej! W ięc co z tego człow ieka 
będzie w  raju? Chyba dusza (duch — czy 
„m oc Boża” ).

Drogi Panie Gryma, niestety —  nie uda 
się Panu „w ydobyć nas z tego strasznego 
fałszu” w  jaki popadliśm y, głosząc n ieśm ier
telność duszy. Dziękujem y za pozdrow ienia 
i w zajem nie pozdraw iam y w  duchu ekum e
nicznym.



ZIEMIA CZEKA 
NA WŁAŚCICIELA

T yle się m ów iło i pisało w  Polsce o kar
łow atych gospodarstw ach, o głodzie ziemi, o 
bójkach  i mordach, których przyczyną były 
zatargi o miedzę. Czy czasy te przeszły już 
do historii?

Popyt na ziemię istnieje w Polsce w  dal
szym ciągu, nie jest jednak tak pow szechny 
jak niegdyś. Nie każda ziemia znajduje am a
tora nawet na terenach przeludnionych, z 
których przed laty w yjeżdżało się ,,do H a- 
m eryki”  i „na Saksy” .

Oto teren w ielkich  Bieszczad, albo ściślej 
rzecz biorąc „regionu górskiego” , który 
obejm uje pow iaty leski, ustrzycki, południo
wą część powiatu Sanok, Gorlice, Jasło, 
K rosno i Przemyśl. „W  ubiegłym  roku WRN 
w  Rzeszowie — pisze Tadeusz Robak w ar
tykule „B ieszczady poza Bieszczadam i”  (Po
lityka, 5.X I br.), na którym  oparliśm y ni
niejszą publikację — postanowiła objąć ca
ły ten region przyw ilejam i stosow anym i w o 
bec Bieszczadów, ożyw ić także Beskid Niski. 
Specjalne ulotki w abią osadników: dosta
niesz 180 tys. zł pożyczki na 40-letnie spła
ty, obniżki podatków, pierw szeństwo w  za
kupach, odkrzaczym y ci teren, damy bez
płatną pom oc lekarską przez 5 lat. Przyjeż
dżaj. Potrzebujem y od zaraz 1 255 rodzin” .

Jaki efekt?
„N ie przyjeżdżają...”
Na tym stosunkow o niewielkim  skrawku 

kraju rozciągają się dwa odrębne światy: 
pow iaty bieszczadzkie (na w schód od Osła- 
w y i na południe od Ustrzyk Dolnych) i p o 
została część regionu. W pow iatach biesz
czadzkich zainwestowano 2,5 mld zł i zro

Jedzie kulig...

biono wiele — nowe drogi, nowe wsie, g o 
spodarstwa rolne, osady leśne, zapory w od 
ne. Ale część pozostała... Posłuchajm y...

Jaśliska. „A utobus dwa razy dziennie: je 
den w óz w południe zaraz pow raca, drugi 
przyjeżdża o siódmej w ieczór i z pow rotem  
o czwartej rano... Lat temu dwadzieścia by 
ło w  tej gm inie 15 wsi i 15 tys. m ieszkań
ców  — dziś dwa tysiące ludzi, jedna spora 
wieś i trochę porozrzucanych osiedli bez 
światła. Do sw ojej pow iatow ej stolicy jadą 
75 km z kilku przesiadkam i, do najbliższego 
miasta 38 km....”  *

W K rem pnej koniec linii BKS, która i tak 
się poświęca, że jakieś w ozy na tej drodze 
tłucze. Dalej na południe 18-kilom etrową 
trasę ku granicy pokonać już można tylko 
okazjam i: raz dziennie w óz z mlekiem, cza
sem traktor kolebie się przez te dziury... Na 
zachód, ku Św iątkow ej, przy trochę większej 
w odzie nie dotrze karetka, choćby pół wsi 
um ierało. Na wschód, do Polan, nawet n ie
zbyt w ym agający am atorzy mapy turystycz
nej w yrysow ali tylko ścieżkę. Na południe 
resztki gruntów  po paru wsiach...”

Dlatego właśnie nie przyjeżdżają. „T ra fia 
ją się kandydaci, oglądają (bilet na przejazd 
bezpłatny) i znikają niezdecydow ani. No bo 
jakże: osiedlić się w  tak czystym  polu?
Gdzieś trzeba zamieszkać, postaw ić konia do 
orki, pług. w ieprzka, którego tu można 
w praw dzie paść, jak krow ę, ale chlew ik 
trzeba mieć choćby ze względu na w ilk i” .

A jednak region górski w ojew ództw a rze
szowskiego ma przed sobą dużą przyszłość. 
Przede wszystkim istnieją tu ogrom ne, nie 
wykorzystane m ożliw ości rekreacyjne, u- 
zdrow iskow e, turystyczne. I istnieje inna 
jeszcze strona zagadnienia. T. Robak pisze: 
,.W lasach spodziew ać się można wzrostu 
w ydajności o 70% , w rolnictw ie mimo p la
nowanego wzrostu pow ierzchni rolnej kosz
tem zaniedbanych i w yja łow ion ych  pastwisk,
— o 32%, uzyskać można podw ojen ie w y 
dajności z ha w  ziem niakach i sianie, wzrost 
w  zbożach o 50% , zwiększenie ilości bydła 
na 100 ha z 38 na 64 szt. W  ten sposób 
produkcja mleka w zrosnąć może z 52 na 112 
tys. litrów , a żyw ca z 7 300 na 12 000 kg ze 
100 ha użytków  rolnych” .

Te optym istyczne perspektyw y zmuszają 
do podjęcia w ysiłków  w  celu zagospodaro
wania „te j ziemi przestronnej dziś, cichej i 
zapom nianej” . (Polityka).

UWAGA NA GOŃCA
Zagadnienie niby małe, nieistotne, a je d 

nak ważne. Nie w idziałem  statystyki doty
czącej ilości zatrudnionych gońców , w  każ
dym razie jest ich w polskich przedsiębior
stwach niemało. D ziewczynek, chłopców... 
Posada to — nie zawód, zauważa Irena Ja
nowska, podejm ująca ten temat w  „K u li
sach” . W spomniana dziennikarka stwierdza, 
że „nie jest to najlepsza nauka życia” . A 
jednak w  pew nych m om entach i w arunkach 
jest to posada atrakcyjna. Daje stosunkowo 
niezły zarobek i —  w  w ielu w ypadkach — 
pozostawia niemało czasu na naukę. N ie
stety, nie wszyscy, którzy pełnią funkcję 
gońca chcą się uczyć. Niektórzy porzucają 
pracę, jadą „w  Polskę” , lub idą „na u licę” . 
Czy rady zakładowe otaczają ich odpow ied
nią troską? Trzeba chyba zgodzić się z w nio
skiem Ireny Janow skiej, która pisze: „In 
stytucje w  pow odzi w ażniejszych spraw za
pom inają o tym, że ponoszą odpow iedzial
ność za tego chłopaka czy dziewczynę, peł
niących funkcję gońca. O dpow iedzialność 
ustaw ową i moralną. Często też ludzie p o 
ważni, w ykształceni w  odniesieniu do goń
ców  nie dość dobry użytek czynią ze swego 
autorytetu” . (Kulisy)
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