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z listu 
św. Pawła Ap. 
do Kolosan 
(13, 12- 17)

P IĄ T A  N IED ZIELA 
PO OBJAWIENIU

B r id a ! PrcyoM eczciei się te
dy, Jaka wybrani Boży, Świę
c i i  mniłmranl w  serdeczne 
mdło sierdzić, w  dobroć, w  po
korę, w  cichośt i cierpliwość. 
Znoicie Jedni drogich i wyba
czajcie sobie, Jeśli Kto nut skar
cę przeciw kumn: Jako P »  
przebaczył wam, tale t wy. A 
pmnirt to wszystko m iejcie m i
łość, k t& n  Jest węzłem dosko
nałości. A  pokój Chrystusowy, 
do którego te i wezwani Jeste
ście w  jednym ciele, niech z 
radością zamieszka w sercach 
waszych 1 bądźcie wdzięczni. 
Słowo Chrystusowe niech prze
bywa w was obficie, abyście z 
wszelką mądrością jedni dro
gich nauczali i krzepili przez 
psalmy, hymny i pieśni ducho
we, w  lasce śpiewając Bogu w 
sercach waszych. Wszystko, co
kolw iek czynicie w słowie lub 
uczynku, wszystko w  Im ię Pa
na Jesusa Chrystusa czyńcie, 
dziękując przez Niego Bogu 
Ojcu.

według 
św. Mateusza

(13, 24- 30)

On ego czausa: Pow iedzia ł Je
zus rzeszom  tę przypow ieść: 
Podobne stało rfę K ró lestw o  
N ieb iesk ie  cz łow iekow i, k tó ry  
posiat dobre nasienie na ro li 
sw o je j. A  ffdy ludzie spabt, 
przyszedł n iep rzy ja c ie l Jego i 
nasłał kąkolu m iędzy pszeni
cą i odszedł. A  gdy  urosło zb o 
że i ow oc w ydało, w ted y  uka- 
zal się i kąkol. P rzystąp iw szy 
tedy  słudzy jospod  za. rzek 
li mu: Panie, czyżeś n ie  po
siał Łobrego nasienia na roH 
sw o je j?  Skądże się ted y  wtziął 
kąkoł? I rzek ł im : N iep rzy ja z 
ny cz łow iek  to uczynił. P o w ie 
dzieli słudzy: Chcesz, p ó jd z ie 
m y i zb ierzem y go. A on rzek i: 
N ie, byście snadć zb iera jąc ką
kol, n ie wylcorzeniM z n im  i 
pszenicy. napuśćcie obojgu  róść 
i i  do żniwa, a w  czasie żn i
wa pow iem  ieó com : Zb ierzc ie  
p ie rw e j kąko l i zw iążc ie  go w  
snopki na spajanie, m pszenicę 
zgrom adźcie do gum na m oje-

PRZYPOWIEŚĆ 0 KAZANIU JEZUSA
W piątą niedzielę po Objawieniu Pańskim, 

przez pry arna t Ewangelii pierwszego ze synopty
ków, patrzymy na Chrystusa — kaznodzieję. Słu
chamy bowiem jednej z  Jego wielu przypowieści: 
„Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel... i na- 
siał kąkndu między pszenicą" (Mat. 13, 25).

Chrystus Pan w  swoich mowach bardzo często 
posługiwał się przypowieścią. A  czynił to tym 
chętoiej, iż z  tej fioemy retoryki, zwanej „mashal" 
korzystał! też i Jemu współcześni rabini. Zresztą 
lud' chętnie słuchał przypowieści, która plastycz
nie wyjaśniała.' moralne, albo religijne prawdy.

Przypowieści niektóre, ^ k  np. o  siejbie (Mt. 13, 
1—23), o nasieniu gorczycznym (Mr. 4, 30—32), o 
dobrym drzewie (Lk. 6, 43—49) była dłuższym cza
sem barwnym opowiadaniem. Innym razem uży
wał Jezus Chrystus zwykłych porównań np.: Jezus 
lekarzem, a grzesznicy chorymi (Mr. 2. 17), Jezus 
oblubieńcem, apostołowie zaś weselnymi gośćmi 
(Mr. 2, 19). Zawsze jednak przypowieść Jezusa 
była prosta i dosadna, jak przypowieść o kwasie 
chlebowym (ML 13, 33—35), czy przypowieść
o skarbie ukrytym na roli (Mt. 13, 44). Podstawą 
dla przypowieści były skromne, niezbyt wiele 
znaczące sprawy: poszukujący pięknych pereł 
kupiec (Mt. 13, 45); zarzucona w morze sieć — 
(Mt. 13, 47); a wniosek z nich płynący sięgał naj
wyższych idei, jasno i dobitnie wyjaśniając za
wiłe problemy. Dla przykładu: św. Marek w  dwu
dziestu czterech wierszach odnotowuje przepiękną 
przypowieść o siejbie (4, 1—24). Oto siewca hojną 
dłonią sieje ziarno, które pada na grunt skalisty, 
to między ciernie, to na żyzną ziemię... I potem 
Zbawiciel wyjaśnia: „Siewca słowa rozsiewa. 
A tymi przy drodze... są ci, do których, gdy po
słyszą, natychmiast przychodzi szatan i porywa 
słowo zasiane w  sercach ich. A  podobnie z  tymi, 
u których na gruncie skalistym zasiano... A  tymi. 
u których wśród cierni zasiano, są ci. którzy 
słuchają słowa, ale troski świata i ułuda bo
gactw, i pożądliwość innych rzeczy zagłuszają 
słowo i nie przynosi plonu. A  tymi. u których 
na urodzajnej ziemi zasiano, są ci, którzy słucha
ją słowa, przyjmują je i przynoszą plon: z jedne
go ziarna trzydzieści, z drugiego1 sześćdziesiąt, a 
z innego sto” .

Chiysitusowa przypowieść była łatwa do zro
zumienia dla nieuczonych ludzi, a równocześnie 
ta sama przypowieść mogła stanowić doskonały 
przedmiot rozważań dla badacza fiJnaofa. dteu ba
dacza teologa, np.: przypowieść o igrającej dziat
w ie (Łk. 7, 31—35), o  miłosiernym Samarytaninie 
(Łłc 10, 25—37). Pod względem formy przypo

wieść Zbawiciela, jak przypowieść o dobrym pa
sterzu (J. 10, 1—18), czy przypowieść o winnym 
krzewie i latoroślach (J. 15, 1—26) była wolna od 
jakichkolwiek sztuczności, dlatego przekonywała 
serca i umysły słuchaczy. Celem jej było bliższe 
objaśnienie Królestwa Bożego, Królestwa Nie
bieskiego. I tak w  sławnym Kazaniu na Górze 
(Mt. 5, 1—12) ukazał Jezus duchowe warunki, 
jakie muszą spełnić ludzie, totónzy chcą osiągnąć 
Jego Królestwo. Przypowieść o niemiłosiernym 
dłużniku (Mt. 18, 21—35) akcentuje niedwuznacz
nie nową etykę prawdziwego Bożego Królestwa. 
Przypowieść o robotnikach w  winnicy (Mt. 20, 
1—16), rozmowa z matką Zebedeuszów (Mt. 20, 
20—28) korygują złudne i fałszywe, mesjanastycz- 
no-polityczne w izje Izraelitów o Królestwie Bo
żym — Królestwie Niebieskim.

Swoje przypowieści wypowiadał Zbawiciel 
publicznie, do wielu ludzi, ale przemawiał też 
do jednej tylko osoby. Mówił wśród żaru słońca 
przy studni Jakubawej, do Samarytanki (J. 4, 
1—26); mówił, w  mnoku nocy, do Nikodema — 
faryzeusza, księcia żydowskiego (J. 3, 1—21); mó
wił do dhbrych i zflych, do rodaków i cudzoziem
ców, boć otwierał przez to bramy Królestwa 
dla wszystkich. A  na pytanie uczniów: Czemu 
mówisz do nich w  przypowieściach ?” — (Mt. 13, 
10) Pan Jezus odpowiedział: „Dlatego mówię do 
nich w  przypowieściach, że paltrząc nie wićteą, 
ai słuchając nie słyszą, oni rozumieją” (Mt. 13. 
13).

Spośród wielu, oryginalnych przypowieści
o Królestwie Niebieskim, na szczególne wyróż
nienie zasługuje także przypowieść dzisiejszej 
perykopy ewangelijnej o kąkolu. W je j to proro
czej przepowiedni Królestwo Boże, rozszerzając 
się, napotyka na trudności. A zaistnieją one na
wet tam. gdzie słowa o Królestwie zostały już na
leżycie przyjęte. Kąkol zła, którego szczytowym 
wydaniem jest grzech, rzucony nieprzyjazną ręką 
szatana, pojawi się na glebie serca i w duszy nie
jednego chrześcijanina. Wzejdzie on w  niejednej 
społeczności kościelnej. Ale wy, wierni Bogu, 
nie spieszcie się z plewieniem, z  wyrwaniem. 
„Dopuście obojgu (złu i dobru) -róść aż do żni
wa" (Mt. 13, 30), a raczej sami „Przyobleczcie 
się — jak nawołuje Lekcja Mszy św. — w  ser
deczne miłosierdzie, w  dobroć, w  pokorę, w  cier
pliwość. Znoście jedni drugich i wybaczajcie so
bie” (Kol. 3, 12—13).

Ks. ANTONI PIETRZYK

Miasto Glchon za króla Salomona ( 3 Kri. 1,38)
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ZAMllNlĘOus 
RZYMSKOKATOLICKIEGO 

UNIWERSYTETU 
W CARACAS

Jak informuje „Słowo Pow
szechne” katolicki uniwersytet 
Andres Bello w Caracas został 
po szeregu strajkach zamknię
ty i tym samym 7.500 studen
tom zabroniono wstępu na te
ren uniwersytecki.

Rektor uniwersytetu o. Pio 
Bello, wyznaczył na początku 
listopada 1972 r. komisję arbi
trażową. która miała znaleźć 
rozwiązanie dla trwającego od 
kilku miesięcy konfliktu.

Prowadzony przez Ojców Je
zuitów uniwersytet był przed
miotem ataków ze strony nie
których możnych jego protek
torów od czasu, gdy generał 
zakonu, O. Pedro Arrupe 
wprowadził w 1968 r. reformę 
instytutów jezuickich, mającą 
na celu umożliwienie nauki 
niezamożnym studentom.

W wyniku odnowy, wprowa
dzono naukę socjologii, a po
tem teologii oraz dziennikar
stwa. Jednakże na początku 
1972 r. osobom związanym z 
Fundacją Andres Bello udało 
się usunąć szereg studentów o
raz profesorów. Fundacja ta, 
która pokrywa budżet uniwer
sytetu w  mniej aniżeli 5 pro
centach. zdecydowanie sprze
ciwia się wszelkim zmianom.

ZEBRANIE WŁOSKIEJ 
KOMISJI BISKUPÓW D/S 

DOKTRYNY WIARY 
I KATECHEZY

W Rzymie odbyło się ostat
nio zebranie komisji biskupów 
d s doktryny wiary i kateche
zy. Członkowie komisji doko
nali kilku zmian personalnych, 
m_ in. wybrali nowego prze
wodniczącego, którym został 
ks. bp Aldo Del Monte, ordy
nariusz Novary. Poprzedni 
przewodniczący tej komisji, 
ks. bp Bartoletti. został przez 
Papieża Pawła VI mianowany 
sekretarzem, generalnym kon
ferencji biskupów włoskich. W 
zebraniu uczestniczył nowo- 
mianowany członek tej komi
sji, ks bp Enrico Romolo Com- 
pagonne. ordynariusz Terraco- 
na-Latina.

JUBILEUSZ ZNANEGO 
TEOLOGA 

POŁUDNIOWO- 
INDYJSKIEGO PAULA  

YERGHESE

Teolog południowoindyjski,
o prof. Paul Verghese, ukoń
czył 9 sierpnia 1972 r. 50 lat 
życia. Dzięki zaangażowaniu w 
ruchu ekumenicznym jest on 
szeroko znany poza granicami 
swego kraju. O. Verghese kie
ruje aktualnie Seminarium Te
ologicznym Kościoła syryjsko- 
prawosławnego w  Kottayam. 
w stanie Kerala (Indie). Jest to 
ośrodek kształcenia przyszłych 
kapłanów Kościoła syryjsko- 
prawoslawnego. Do 1967 r. o. 
Verghese był zastępcą sekre
tarza generalnego Światowej 
Rady Kościołów i dyrektorem 
Oddziału Akcji Ekumenicznej.

WATYKAN ZAMIERZA 
UTWORZYĆ URZĄD D/S 

RODZINY.

Jak podał do wiadomości — 
po siwym powrocie z  Rzymu — 
ks. bp Leon Arthur Elchinger, 
ordynariusz Strasburga, w Wa
tykanie zostanie wkrótce u
tworzony Urząd d/s Rodziny. 
Zajmować się om będzie wszy
stkimi problemami dotyczący
mi rodziny, począwszy od za
gadnień moralnych do wycho
wawczych.

WSPÓŁPRACA 
RZYMSKOKATOLICKIEJ 
PRASY DIECEZJALNEJ W 

AUSTRII I NRF

Począwszy od stycznia 1973 
r. pięć — spośród dziewięciu 
diecezji austriackich — posta
nowiło nawiązać ścisłą współ
pracę w  zakresie prasy die
cezjalnej. Myślą przewodnią 
tej inicjatywy jest polepszenie 
jakości informacji w różnych 
dziedzinach i rozbudowa infor
macji lokalnych. Współpracę 
podjęły czasopisma diecezjalne 
Wiednia, Eisenstadtu, Linzu, 
Salzburga i Klagenfurtu. Po
dobną współpracę postanowiły 
rozpocząć z nowym rokiem 
czasopisma diecezjalne NRF. 
Już od roku '1971 współpracu
ją z  sobą czasopisma ukazują
ce się w Eichstaett i Wuerz- 
burgu, a od 1973 r. dołączy do 
nich prasa diecezji Paderborn 
i Akwizgramu.

ROZWÓJ
RZYMSKOKATOLICKIEGO

KOŚCIOŁA
AFRYKAŃSKIEGO

Ks. bp John B. Kakubi, or
dynariusz Mbarara (Uganda) 
oświadczył ostatnio, że Kościół 
katolicki w  Afryce jest stale 
rozwijającą się społecznością. 
Ponadto ks. Biskup stwierdził, 
że Kościoł afrykański mimo 
szybkiego rozwoju, musi poko
nywać poważne trudności jak 
np. brak personelu i fundu
szów. W diecezji Mbarara jest 
tylko 68 księży, z  których 22 
to Afrykanie. Z  ich opieki 
duszpasterskiej korzysta 300 
tys. katolików.

TYDZIEŃ POKOJU 
W AUSTRII

Na polecenie rzymskokato
lickiej austriackiej kotnisj-i 
„Iustitia et Pax” w  dniach od 
3 do 10.XII.1972 r. w Austrii 
odbył się tydzień pokoju. W 
czasie jego trwania Episkopat 
austriacki — przez odczyty, 
dyskusje i spotkaniu — chciał 
wiernym przybliżyć tematykę 
Światowego Dnia Pokoju, któ
ry przebiega! pod hasłem: ..Po
kój jest możliwy ’.

„PRAWO — NARZĘDZIEM 
POKOJU”

Instytut d/s badania proble
mów pokoju przy rzymskoka

tolickim wydziale teologicz
nym Uniwersytetu Wiedeń
skiego zorganizuje w dniu 
25.1.1973 r. spotkanie, w czasie 
którego rektor teji uczelni prof. 
Guenther Winkler wygłosi od
czyt na temat: „Prawo — na
rzędziem pokoju-’’. Tego same
go dnia, na konferencji pra
sowej, Instytut Etyki i Nauk 
Społecznych w  Wiedniu przed
stawi tom artykułów zatytuło
wany: „Na drodze do pokoju” . 
Ich autorami są znani nau
kowcy z  trzech kontynentów.

Jak podaje przewodniczący 
Instytutu d/s badań nad poko
jem, prof. dr Rudolf Weiler, na 
pierwsze prace Instytutu zwró
cono baczną uwagę zarówno 
na Wschodzie, jak i na Zacho
dzie.

Katedra w Zagrzebiu (Jugosławia)

SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO 
_______OBOWIĄZEK_______

W Madursi — jednym z  naj
większych ośrodków kultural
nych i religijnych Indii — od
było się seminarium ochotni
czych organizacji rzymskoka
tolickich działających na rzecz 
rozwoju. Uczestnicy zebrania, 
wśród których znajdowali się 
liczni biskupi, księża i zakon
nicy, ogłosili dokument, w  któ
rym potwierdzona została ko
nieczność większego zaanga
żowania Kościoła Rzymskoka
tolickiego w sprawę obrony 
ludzi bezdomnych, nie posia
dających ziemi i pracy. Zda
niem uczestników seminariom, 
działalność na rzecz wyzwole
nia uciskanych i obrony god
ności człowieka powinna łą
czyć się z  obroną słusznych żą
dań robotników przemysłu ł 
robotników' rolnych.

Niedawno podobny Instytut 
został utworzony przy hisz
pańskim uniwersytecie w Sa
lamance; nawiązana też zo
stała z  Wiedniem bezpośred
nia współpraca. Rozpoczęta w 
ubiegłym roku współpraca z 
Wiedeńskim Międzynarodo
wym Instytutem Pokoju bę
dzie kontynuowana na przy
szłorocznym sympozjum po
święconym tematowi: „Poko
jowa konferencja — ideolo 
giczna walka' ,

Przep iękny m eczet w  Sara- 
lew le, śriąga jacy  llum y 
w iernych  i turystów . (Jugo
sław ia)
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KRAJ ŚWIAT

Gierek. W  dnia urodzin przed
stawiciele różnych środowisk f
społecznych i zawodowych, ' ^
w ładz partyjnych i państwo- V
wych złożyli Edwardowi G ier- n M  %  y
kowi najlepsze życzenia dlu- 'A '  /  »
gich lat życia i dalszych suk-
cesów w pracy dla dobra so- N
cjaiistycznej Ojczyzny. Prezy- j  w
di om Rady Najwyższej ZSRR  ™  ™ ^  V  ^
doceniając wybitną role Ed- * £  t » «T
warda Gierka w rozwoju i u- - -  (2
marnianin przyjaźni polsko- ‘ * W * 4| O
radzieckie i. lego  wielki wktad Q
w sprawę umocnienia pokoju
i socjalizmu oraz z okazji nro- -  U l
dzin odm ar/ylo Edwarda G ier- ; A  , W '
ka — Orderem Lenina. - ifc  ^

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE •  W TELEGRAFICZNYM •
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P re m ie r  rew o lu cy jn ego  rządu ^
Kubańskiego —  Fldet Castro w  
p rzem ów ien iu  ra d io w o -te lew i- ^
zy jn ym . w ygłoszonym  u> p ie rw - ^
szych dniach stycznia p o in fo r 
m ow ał o podpisaniu u? M o 
skw ie p o rozu m ień  o ro zw o ju  
w spółpracy m iędzy Z S R R  a 
Kubq. P orozu m ien ia  przew idti~ 
ją ud z ie len ie  Kuble p om ocy  w  H f
odbudow ie w ielu  gałęzi p rze - 
m ysłu oraz transportu i zw ięk - ^
łzenru p ro d u k c ji ro ln e j. R e gu - JJ
lu ją  one także w arunk i w y k o - g
rzysty ioania  i dalszego udzie- S j
lania kred y tów  ra d z ieck ich , a 
także w arunki w za jem nych  do- ^
staw tow arów  i system  ro z li-  ^

Zwiększając systematycznie czeń za te dostawy. ■
zaopatrzenie rynku krajowego ^  j g
w mrożonkł M k U d y  w  G ó r a  m n io n y  r o k 1972 był n n jd lu i-
Kaiwarh są takie znanym j  c « - szy w historK z ie m i Na k rń t.
uu»iym  ekspoi^rem . jCQ p rze(j  północą  31 grudnia
_T . , . . .  . tech n icy  z a m ery kańskiego N a -

P^edą.M ifa' w  dniu 3 Sty- rod ow ego U rzędu  S tandaryza-
' ^ Ur_°. , «  Cji dokonali popratoki w zega- O

py.FR l a i tacp towaio t rze a tom ow ym . Dodano Jedną
stu Sekretariatu KC i Prezy- sekundę, zgodnie z pom ia rem
dium Rządu do podstawowych o b ro tu  Z ie m i. W raz z jedną
nreanttacji partyjnych konfe- sekundą dodaną p rzy  podob-
re rc ji samora^dn robotnteee0 n ym  pom iarze  30 czerw ca uh.
t dyrekcji przedsiębiorstw do “ rofc I97,  byt 0 dwle sefcun.

B " ” S ^ k,C.h z2Jt̂ d f w dy dłuższy niż poprzednie la - Apracy. W  liicie tym Sekreta- *  W
Hat KC i Prezydium Rząd a ^  tlt
składają serdeczne podzięko-
wania za trud i wysłlek w szy- Zagadka kolorowych odłam- ^
stkfch ludzi pracy, dzięki któ- skalnych z Księżyca,
rym przekroczono zadania p la- przywiezionych ostatnio prze2
nowe oiraz wykonano zobowią- tałoge statku kosm icznego
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Podobnie jak sto lat temu, tak i w dniu 
3 grudnia 1972 roku zgromadzili się w Olten 
starokatolicy z całej Szwajcarii. Wspólnie ob
chodzili ten pamiętny dzień, który byl po
wodem dumy z posiadanego własnego Ko
ścioła, a równocześnie smutku z powodu roz
łamu Kościołów.

Myślą przewodnią jubileuszowego, modli
tewnego zgromadzenia było wykazanie wier
nej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
Punktem kulminacyjnym były dwa nabożeń
stwa, jedno przed południem oraz wieczo
rem końcowe nabożeństwo młodzieży, które 
łączyły obecnych w kościele uczestników z 
telewidzami i radiosłuchaczami wskazując na 
jeden cel Starokatolickiego Kościoła: być Ko
ściołem Jezusa Chrystusa.

Mszę św. w tym dniu odprawiono konce
lebrowaną twarzą do wiernych.

Biskup Leon GAUTHIER wybrał, jako sło
wo centralne do kazania słowa z Ewangelii 
św. Jana 15, 25: „A  gdy przyjdzie pocieszy
ciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch 
prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie 
świadczyć będzie. Ale i wy o mnie świadczyć 
będziecie, bo ze mną iid począku jesteście” .

W słowach o głębokiej treści wskazywał 
Biskup L. GAUTHIER na konieczność świa
domej wiary, która pozwoli poznać bogactwo 
wiedzy o Jezusie Chrystusie. A le to pozna
nie nie należy zatrzymywać dla siebie, lecz 
należy udzielić ludziom i ma ono służyć Ko
ściołowi, ażeby stał się Kościołem działają
cym — misyjnym i w każdym czasie i w każ
dej dobie potrzebnym.

Wieczorem odbyło się nabożeństwo mło
dzieży, które było miłą niespodzianką. Kaza
nie w rzeczywistości było rozmową, z której 
wyłaniał się problem ich miłości, życiowej 
radości, samotności, smutku i cierpienia. Mło
dzież zastanawiała się nad sensem życia i po
trzebą wiary w Boga. Młodzież sama doszła 
do wniosku, że spełniając akty miłości bliź
niemu spotyka się z Bogiem, który nam o- 
kazał o wiele większą miłość, dając nam Je
zusa swego jednorodzonego Syna.

Po uroczystych nabożeństwach w kościele 
miejskim w Olten, spotkali się goście świec
cy i duchowni w sali koncertowej, ażeby spo
żyć wspólny obiad.

Na zgromadzeniu, jako pierwszy przemówił 
Przewodniczący Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich Unii Utrech- 
ckiej — Arcybiskup Marinus KOK. Arcybi
skup Utrechtu wskazując na sytuację Ko
ścioła Starokatolickiego w Holandii, pod
kreślił szczególne zadanie i rolę wszystkich 
Kościołów Unii Utrechckiej — zmierzające do 
położenia trwałego pomostu pomiędzy 
WSCHODEM a ZACHODEM. Arcybiskup Ma
rinus KOK z zadowoleniem mówił o swoich 
podróżach zagranicznych i dużo uwagi po
święcił Kościołowi Unii Utrechckiej w Polsce.

W imieniu Rzymskokatolickiej Konferen
cji Biskupów Szwajcarii przemawiał opat 
dr G. HOLZHERR wyrażając życzenie, ażeby 
obecne dobre stosunki trwały i w przyszło
ści.

Ksiądz W. SIGRIST — prezydent Szwajcar
skiej Ewangelickiej Unii Kościołów, kładł 
szczególny nacisk nie tylko na wspólną mo
dlitwę, ale w  sposób szczególny na udział 
we wspólnej Komunii świętej.

Radca rządu dr A. WYŻER, starokatolik, 
przekazał zebranym życzenia Rządu Szwaj
carskiego, mieszkańców i Gminy Olten.

Referat radcy dr TSCHUDI podał w skró
cie p. Urs MARTI, redaktor „Nowej Zurych- 
skiej Gazety'’.



Następnie nastąpiła rozmowa na temat: 
„Kościół dzisiaj”. Temat ten zostanie podany 
na łamach kościelnego dwutygodnika, ponie
waż do niektórych spraw należy wracać, by 
ich sens utkwił w  żywej pamięci.

Do referatu ks. F. ACKERMANNA dołą
czyła p. M. GERNY-WYLER interesującą wy
powiedź o „Problemach Starokatolickiego 
Kościoła” . Oto niektóre myśli:

Człowiek współczesny — mówiła — nie 
sprzeciwia się Kościołowi, ani nie jest ateistą, 
a raczej odnosi się do Kościoła z  życzliwą 
tolerancją Taka postawa* jednak pogłębia 
tylko kryzys w  Kościele, bo dla wielu wiara, 
Kościół i Bóg nie mają żadnego znaczenia. 
Zadaniem teologów jest wskazać na to, że Bóg 
nie jest dodatkiem do pełnego człowieczeń
stwa, lecz podstawą dla niego.

Co się zaś tyczy kryzysu liturgicznego, to 
jest on symptomem kryzysu wiary. Liturgia 
wymaga reformy, lecz i tym nie rozwiąże się 
wszystkich trudności. Coraz bardziej potrzeb
ne są rozmowy między wyznawcami świec
kimi, a księżmi na wszystkich płaszczyznach.

(„Planowanie regionalne” i „sytuacja w Dia
sporze”). Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy 
Kościołem mniejszościowym, co jednak nie jest 
powodem, ażeby upadać na duchu. Położenie 
w Diasporze zmusza nas wszystkich do mi- 
syjności i  jednoczenia się starokatolików w 
jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Powinniśmy 
widzieć siebie związanych z sukcesją starego 
Kościoła, z Kościołem Ortodoksyjnym i An
glikańskim.

Biskup L. GAUTHIER na zakończenie ser
decznie podziękował organizatorom „DNIA W 
OLTEN”, jak też uczestnikom rozmowy „KO
ŚCIÓŁ DZIŚ — twierdząc, że ocenią tę roz
mowę, jako szkołę charakterów' i świadectwo 
odwagi, którą każdy dojrzały katolik powi
nien posiadać.

Zakończeniem dnia było nabożeństwo mło
dzieży z Fricktal, przygotowane pod kierow
nictwem proboszcza ks. Urs von ARX.

W sposób żywy i nieskomplikowany starała 
się młodzież przedstawić sens życia, a m.in. 
podkreśliła, że kto jest z Chrystusem nigdy 
nie jest samotny. Obecni, którzy wypełnili 
wielki kościół miejski, byli wzruszeni oraz 
jednomyślni z młodzieżą, a właśnie ta jedno
myślność jest nadzieją Starokatolickich Ko
ściołów i parafii w  Olten, która wkracza w 
drugie stulecie swego samodzielnego istnie
nia. Wszyscy starokatolicy zobowiązani są do 
zachowania świadectwa przekonań i dziel
ności przodków.

Dostojnym Księżom Biskupom, Kapłanom 
i wszystkim umiłowanym Braciom i Sio
strom naszym Bratniego Kościoła w Szwaj
carii, wkraczającym w drugie stulecie samo
dzielnego istnienia, przekazujemy najlepsze 
życzenia obfitych łask i Bożego błogosławień
stwa w twórczej pracy w  budowie Kościoła 
Jezusa Chrystusa.

(Na podstawie Christkatolischeu 
(Ktrchenblatt nr 26) 

Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI
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N A S Z E  S T A N O W I S K O  
W S P R A W A C H  
M A Ł Ż E Ń S K I C H

Do wypowiedzenia się w powyższej sprawie na łamach tygodnika 
„Rodzina” skłoniły mnie liczne zapytania ze strony osób tak du
chownych jak i świeckich naszego Kościoła. Ogólnie można je 
ująć następująco:
I  Czy Kościół Polskokatolicki sankcjonuje wyroki sądów cywil
nych w sprawach rozwodowych?
■  Czy osoba rozwiedziona może pełnić funkcję duchownego w Ko
ściele Polskokatolickim, oraz czy czynny duchowny może pojąć ko
bietę rozwiedzioną za małżonkę?

Są to niewątpliwie zagadnienia bardzo 
skomplikowane i pełne wyczerpanie poru
szonej problematyki w jednym artykule jest 
niemożliwe. Niemniej, jednak postaram się 
możliwie jasno odpowiedzieć na postawione 
pytania. Uwzględniam tu opinie pracowników 
naukowo-dydaktycznych Sekcji Starokatolic
kiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
oraz opieram się na postanowieniach Mię
dzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich i praktyce innych Kościołów na
leżących da Starokatolickiej Unii Utrechckiej.

Kościół stoi na gruncie trwałości związku 
małżeńskiego. Małżeństwo w  Kościele jest sa
kramentem (Ef. 5, 29—32) i zawarte przez 
dwie dorosłe i świadome osoby płci odmien
nej jest ważne w sensie trwałym i w zasadzie 
nieodwracalnym.

Jak wiadomo również państwo stoi na grun
cie trwałości węzła małżeńskiego. W myśl 
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńcze
go rozwód jest udzielany przez sąd tylko w 
wypadkach wyjątkowych, tj. w wypadku zu
pełnego i trwałego rozkładu pożycia. Artykuł 
56 wymienionego kodeksu zastrzega, że mimo 
zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód 
nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego 
miałoby ucierpieć dobro wspólnych małolet
nich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzecz
ne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, je
żeli żąda go małżonek wyłącznie winny roz
kładu pożycia, chyba że drugi małżonek wy
razi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego 
zgody na rozwód jest w  danych okoliczno
ściach sprzeczna z zasadami współżycia spo
łecznego (art. 56 § 4—3).

Sąd Kościelny Kościoła Polskokatolickiego w 
sprawie węzła małżeńskiego orzeka wyłącznie 
z punktu widzenia teologii dogmatycznej, mo
ralnej oraz prawa kościelnego, o czym wy
raźnie stwierdza w  orzeczeniu, stosując for
mułę, że orzeczenie Sądu Kościelnego pozo
staje bez wpływu na ważność węzła małżeń
skiego z punktu widzenia prawa cywilnego 
(państwowego). Mając m. in. na względzie in
tencję zapobieżenia wypaczeniu sumień chrze
ścijańskich, które mogłoby zaistnieć w wypad
ku lekceważenia przepisów państwowych i sta
wianie wyżej od nich przepisów kościelnych, 
Sąd Kościelny w  niektórych wypadkach wy
raża zgodę na udzielenie błogosławieństwa 
powtórnemu małżeństwu, zawartemu w  urzę
dzie stanu cywilnego. (Statut Sądu Kościel
nego Kościoła Polskokatolickiego).'

Dotyczy to wyznawców świeckich naszego 
Kościoła. Powyższe w  żadnym wypadku nie 
może być stosowane wobec osób duchownych, 
których małżeństwo ma być wzorem i przy
kładem dla osób świeckich. Na straży nie
rozerwalności takiego węzła małżeńskiego

stoją m.in. przepisy starokatolickiego ustawo
dawstwa, podkreślające w  sposób szczególny 
jego charakter. Przepisy kościelne bardzo wyr 
raźnie stanowią, że duchowny, którego mał
żeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, zo
staje wyłączony z duchowieństwa Kościoła. 
Zacytujmy dla przykładu paragraf 69 osobo
wego prawa kościelnego Kościoła Starokato
lickiego w NRF: „Duchowny, którego zwią
zek małżeński został rozwiązany przez roz
wód, zostaje natychmiast wyłączony — z u- 
tratą wszystkich swoich związków z Kościo
łem i wszystkich pretensji do Kościoła — z 
szeregów duchowieństwa. To samo dotyczy 
duchownego, który poślubia kobietę rozwie
dzioną” .

Na ten przepis powołał się zwierzchnik Ko
ścioła Starokatolickiego w  NRF — biskup 
J. Brinkhues, gdy na posiedzeniu Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów Starokato
lickich — która odbyła się w dniach 21 i 
22 kwietnia 1971 roku w Bonn — poruszono 
sprawę osób rozwiedzionych. Była to odpo
wiedź na postawione w  Holandii pytanie, czy 
„kapłan będący w nadzwyczajnej służbie” 
może poślubić rozwiedzioną kobietę. Stano
wisko biskupa Brinkhuesa było negatywne i 
przychylili się do niego wszyscy biskupi Sta
rokatolickiej Unii Utrechckiej, obecni na po
siedzeniu MKBS. (Por. Protokół MKBS oraz 
sprawozdanie uczestników konferencji z Pol
ski — akta Rady Kościoła).

Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie — 
Tadeusz Zieliński poinformował uczestników 
Konferencji, że w PNKK ustanowiono 11 re
guł, którymi kieruje się Sąd Kościelny w oma
wianych sprawach. Postawił także wniosek, 
aby sprawę tę jednolicie uregulować w pra
wie kościelnym Kościołów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej. Ustalenia są jasne i wiążą 
nasz Kościół, który przecież pozostaje w  jed
ności ideologicznej z Polskim Narodowym Ko
ściołem Katolickim w USA i Kanadzie. Pew
ne zasady są święte i łamanie ich jest na
ruszaniem dyscypliny kościelnej.

O jakiejś krzywdzie duchownego, którego 
np. opuszcza małżonka — bez rzekomej jego 
winy — nie może być mowy, gdyż staroka
tolickie przepisy stanowią, iż duchowny przed 
zawarciem związku małżeńskiego ma obowią
zek dobrze zastanowić się nad swą decyzją. 
Narzeczona musi należeć do Kościoła, do któ
rego należy duchowny, musi ona przed mał
żeństwem być przedstawiona biskupowi, oraz 
musi być wyrażona pisemna zgoda biskupa 
na zawarcie związku małżeńskiego. Za lek
komyślność, pochopną decyzję w  sprawach 
małżeńskich oraz omijanie przepisów kościel
nych i przyjętej praktyki w Kościele, du
chowny musi osobiście ponosić konsekwencje.

W powyższym wyjaśnieniu zawarta jest

także odpowiedź na pytanie, częstokroć sta
wiane przez niektórych wyznawców naszego 
Kościoła, czy duchowny pojmujący kobietę 
rozwiedzioną za małżonkę, lub duchowny, 
którego małżeństwo zostało rozwiązane przez 
rozwód, może być wybrany na biskupa w 
Kościele Polskokatolickim? Podkreślamy tu 
wyraźnie — nie może.

Już w  Księgach Starego Testamentu zwra
ca się uwagę na to, że arcykapłan mógł po
jąć za żonę jedynie dziewicę izraelską (Kapł. 
21, 13): kapłani jednak mogli zawierać mał
żeństwo z wdowami po kapłanach: „I nie 
mają brać sobie za żonę wdowy lub porzu
conej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu 
Izraela; jednak mogą poślubić wdowę, która 
jest wdową po kapłanie” (Ezech. 44, 22).

Na szczególną uwagę zasługują słowa za
warte w I Liście św. Pawła do Tymoteusza, 
gdzie jest mowa o przymiotach duchownych: 
... Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pożąda do
brego zadania” (3, 1). Wydaje się, że poję
cie „biskupstwa” (episkop^) obejmuje tu także 
i kapłaństwo. A  więc należałoby tu przyjąć 
sens, że kto dąży do funkcji duszpasterskich, 
powinien wiedzieć, że jest to wzniosły urząd, 
ale i zarazem obowiązek. Dalej czytamy: „Bi
skup więc powinien być nienaganny, mąż jed
nej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, go
ścinny, sposobny do nauczania, nie przebie
rający miary w piciu wina, nie skłonny do 
bicia, ale opanowany, nie kłótliwy, nie chci
wy na grosz, dobrze rządzący własnym do
mem, trzymający dzieci w uległości z całą 
godnością — bo jeśli ktoś nie umie stanąć 
na czele własnego domu, jakżesz będzie się 
troszczył o Kościół Boży... powinien też mieć 
dobre świadectwo ze strony tych, którzy są 
z zewnątrz...” (I Tym. 3, 2—7). W Liście do 
Tytusa św. Paweł podkreśla: „W  tym celu 
zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe spra
wy należycie załatwił i ustanowił w każdym 
mieście jako prezbiterów, stosownie do mego 
polecenia, mężów nieposzlakowanych, raz żo
natych, mających dzieci wierzące, nie obwi
niane o rozpustę lub niekamość. Biskup bo
wiem winien być jako włodarz Boży czło
wiekiem nieposzlakowanym, nie zarozumia
łym, nie skłonnym do gniewu, nieskorym do 
pijaństwa i awantur, nie szukającym brudnego 
zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, roz
sądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powścią
gliwym, przestrzegającym niezawodnej wy
kładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, 
mógł udzielać upomnień i przekonywać o- 
pomych” (Tyt. 1, 5—9).

Przytoczone wersety Pisma św. nie wy
magają bliższego komentarza. W Biblii brak 
podstaw do przyjęcia poglądu, jakoby osoby 
rozwiedzione mogły być dopuszczone do pia
stowania funkcji duchownego. Nie pozwalają 
również na to o — czym już mówiliśmy wy
żej — przepisy kościelne.

Mam niezłomną nadzieję, że tych kilka słów 
wyjaśnienia, skierowanych pod adresem 
pytających, przyczyni się do głębszego 
zrozumienia istoty i znaczenia sakramentu 
małżeństwa oraz właściwego pojmowania u- 
rzędu kapłańskiego w naszym świętym Ko
ściele. Musimy mocno trzymać się zasad zgod
nych z  nauką Pisma św. i Tradycją Kościo
ła pierwszego tysiąclecia i tymi zasadami kie
rować się m.in. w pojmowaniu przedstawio
nych zagadnień. Takie stanowisko jest zgod
ne z duchem Konstytucji wszystkich Kościo
łów należących do Starokatolickiej Unii U- 
trechckiej.
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C
zterdziestego" 
dnia po Bożym 
Narodzeniu 
Kościół obcho
dzi święto Mat
ki Boskiej Gro- 
rrmicznej, któ
re w  liturgii 

■wschodniej ma nazwę święta O
fiarowania Pana Jezusa w  Świą
tyni. To święto na równi ze świę
tami : Zwiastowania1, Wniebo
wstąpienia i Zesłania Ducha 
Świętego obchodzi się według 
czasu podanego w  Piśmie świę
tym.

Boże Narodzenie, Objawienie 
Pańskie i święto Matki Boskiej 
Gromnicznej są szczytowymi 
świętami liturgicznego cyklu 
Wcielenia. Na święto Bożego Na
rodzenia światłość w  ciemnoś
ciach świeci i  jest widoczna tyl
ko dla Maryi i pasterzy. Na Obja
wienie Pańskie wschodzi świa
tłość .nad Jeruzalem, a świat po
gański przybywa z  ciemności do 
miasta .światłości. W święto Mat
ki Boskiej Gromnicznej światło 
jaśnieje w  rękach naszych, zapa
lone gromnice niesiemy w  pro
cesji. Kościół pomny na moc 
światłości Bożej, ustanowił to 
świgto w  miejsce pogańskich Lu- 
perkalii, nocnych pochodów z  po
chodniami, by „światłość świata" 
Jezusa Chrystusa ukazać całej 
ludzkości.

Dzisiejsze święto ukazuje dwa 
motywy: matyiw spotkania i mo
tyw światła. W  obu motywach 
występuje starzec Symeon. W  
Motywie spotkania przybywa on 
do świątyni, bierze Jezusa na 
swoje ręce i wierzy niezbicie, że 
w  tym Dzieciątku jest Mesjasz: 
„Otrzymał on od Ducha Święte
go objawienie, że nie ujrzy śmier
ci, dopóki wpierw nie zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. I za nat
chnieniem Ducha przyszedł do 
świątyni. A  kiedy rodzice wno
sili Dzieciątko Jezus, żeby postą
pić z  Nim według zwyczaju Pra
wa, on wziął Je w  ohjęcia, bło
gosławił Boga i mówił: „Tera? 
Panie możesz puścić Twego sługę 
w  pokoju, według Twego słowa. 
Gdyż oczy moje widziały Twoje 
zbawienie, które przygotowałeś 
wobec wszystkich narodów” 
(Łk 2. 26—31). Według tego mo
tyw  i Grecy nazywają to świę
to „Spotkaniem” (Hypapante), 
ponieważ w osobie Symeana cała 
ludzkość spotyka Jezusa w  świą
tyni. W motywie światła, które 
oznacza Jezusa 'Chrystusa, Sy
meon wypowiada znamienne sło
wa: „Światło na oświecenie po
gan i chwałę ludu Twego, Izra
ela” (Łk 2, 32).

I rzeczywiście Jezus jest świat
łością dla Izraela, dla pogan i 
dla całej rodziny ludzkiej. On 
sam powiedział o sobie: „Ja je
stem światłością świata. Kto idzie 
za mną, nie będzie chodził w  cie
mności, lecz będzie miał świa
tłość życia” (J 8, 12). Kościół pra
gnie naszego szczęścia i upomina 
nas słowami Jezusa Chrystusa, 
byśmy byli zawsze dziećmi świa
tłości: „Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzie
li dobre wasze uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w  nie
bie” (J 5,16).

Na liturgię święta Matki Bo
skiej Gromnicznej składa się: po
święcenie świec, procesja i uro
czysta Msza święta. Poświęcone 
świece symbolizują Jezusa Chry
stusa „światłość świata”, .przypo
minają światy ogień naszej mi
łości ku Bogu, nasze oświecenie 
jasnością Ducha Świętego, naszą 
ofiarę dla Kościoła i dzień na-

ŚWIĘTO MAIKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
szego chrztu świętego. Świeca 
dziś poświęcona przypomina nam 
słowa wypowiedziane do nas w 
dniu naszego chrztu: „Przyjmij 
tę świecę zapaloną i zachowaj 
nienaruszenie łaskę chrztu świę
tego” , bo chrzest jest wielkim da
rem Bożym. Po ceremonii po
święcenia świec, kapłan rozdaje 
je wiernym, a chór śpiewa kan
tyk Symeona: „Światło na oświe
cenie pogan...” W czasie procesji 
śpiewa się pieśń: „Serdeczna
Matko” . Procesja przypomina po
dróż Rodziny Świętej do Jerozo
limy. Irrtroit Mszy św. wprowa
dza nas w misterium Kościoła:

łosierdzie we wnętrzu Twojej 
świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak 
i chwała Twoja sięga po krańce 
ziemi. Prawica Twoja pełna jest 
sprawiedliwości” (Ps 47. 10—11). 
Lekcja według ostatniego proro
ka Malachiasza (3, 1— i) kreśli 
obraz całego okresu Bożego Na
rodzenia: widzimy Adwent, jego 
spełnienie i przyjście Panującego 
Zbawiciela. Święty Łukasz uka
zuje w  swojej Ewangelii (2, 22 - 
- 32) dzień ofiarowania Dzieciąt
ka i moment powitania, przez Sy
meona. Podczas Mszy św. śpie
wamy kolędy po raz ostatni, po
nieważ to święto zam;"ka okres 
Bożego Narodzenia.

Święta Maiki Boskiej Gro
mnicznej rzuca wspaniałe myśli 
do rozważań biblijnych: spełnie
nie przepowiedni Proroków, fakt 
ofiarowania Jezusa w świątyni, 
złożenie ofiary oczyszczającej 
przez Maryję i spotkanie Jezusa 
z Symeonem w  drzwiach świą
tyni.

W święto Matki Boskiej Gro
mnicznej wierni przynoszą do ko
ścioła dwie świece do poświęce
nia, jedną zostawiają w  kościele 
jako ofiarę, która służyć będzie 
dla liturgii, drugą świecę zabie
rają do domu. istnieje piękny 
zwyczaj palenia świec w  czasie 
burz. Świeca ma wówczas chro
nić od nieszczęść i gromów (stąd 
też pochodzi jej nazwa gromni
ca). Starzec Symeon witając Je
zusa mówił, że może spokojnie 
umierać. Stąd powstał inny zwy
czaj : podawanie świecy konają
cemu, by mu przypomnieć tę 
wielką prawdę, że umierając w  
pojednaniu z  Bogiem dostąpi na 
pewno zbawienia. Każdy czło
wiek, który odchodzi z  ,tego świa
ta w' pojednaniu z Bogiem, może 
powtórzyć słowa Symeona: „Te
raz Panie możesz puścić Twego 
sługę w  pokoju” ...

KS. R. SOKOŁOWSKI

..Rozważamy, o Boże, Twoje mi-
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30 ROCZNICA
BITWY 

NAD WOŁGĄ
dzwony kościelne obwieszczały o porażce Niemiec, 
o przegranej bitwie, która była jednym z gwoździ do 
trumny faszystowskiej II I Rzeszy.

Cóż to była za bitwa? Dlaczego zadecydowała ona
0 losie I I  wojny światowej? Otóż Hitler liczył, że po 
zdobyciu Stalingradu pozbawi Rosjan dostępu do ży
ciodajnego południa — Chleba' i nafty.

W przeddzień wielkiej bitwy 6 armia niemiecka feld
marszałka von Paulusa liczyła około 330 tys. żołnierzy. 
Przez dwieście dni i nocy nie milknął łoskot kanonady. 
Tysiące niemieckich samolotów bombardowało boha
terskie miasto. Wróg wdarł się do miasta. Radzieccy 
żołnierze walczyli o każdą piędź ziemi, o każdy dom. 
Linia frontu przechodziła o  kilka metrów m iędzy obu 
walczącymi stronami. Hitlerowcy aa wszelką cenę 
chcieli zepchnąć obrońców miasta d »  Wołgi- Lecz prze
liczyli się. Wojska radzieckie nie tylko obroniły mutry 
miasta, ale dokonali gigantycznego manewru — armia 
Paulusa znalazła się w okrążeniu. W pułapce znalazło 
się 22 dywizji oraa 160 samodzielnych oddziałów 
wszystkich rodzajów broni, 300 czołgów, 5000 dział
1 moździerzy.

Po zaciętej walce cała ta wojskowa machina zna- 
laszła się w beznadziejnej sytuacji. 21 stycznia Paulus 
i  jego sztab oddali się do maewołi radzieckiej, a 2 lutego 
1943 roku zlikwidowano ostatnie ośrodki oporu hitle
rowskiego wojska. Niemcy stracili 147.200 żołnierzy 
i oficerów, do niewoli zostało wziętych ponad 91.000 żoł
nierzy, w tym 2500 oficerów i 24 generałów.

Po bitwie stadingradakijj inicjatywa ofensywy zna
lazła się po stronie radzieckiej. Zaczęło się generalne 
natarcie na całym południowym froncie. Niemcy zo
stali wypędzeni z Kaukazu, przepędzono armie nie
mieckie od Moskwy, zlikwidowano blokadę Leningra
du. Zaczęło się potężne lanie hitlerowskiego Wehrmach
tu. Był to początek klędki hitlerowskiej I I I  Rzeszy.

Tuż po wyzwoleniu Stalingradu przystąpiono do od
budowy' miasta. Dzisiejszy Wołgograd, bo taką nazwę 
nadano miastu w  1961 noku, to wielki ośrodek prze
mysłowy i kulturalny. To tu produkuje się słynne 
traktory i aparaturę precyzyjną, wyroby elektryczne 
i to o  wiele więcej niż przed wojną. Miasto posiada 
18 wyższych uczelni i średnich szkół specjalistycznych, 
100 bibliotek, 3 teatry, 12 kin i wiele klubów i pała
ców kultury.

Nie zapomnieli mieszkańcy miasta o bohaterach, któ
rzy oddali swe życie, aby przyszłe pokolenia mogły 
żyć jako Kadz ie woini i  szczęśliwi. W śródmieściu znaj
duje się plac Poległych Bojowników. Tu spoczywają 
aałnierae polegli w  latach wojny domowej wralcząc 
o władzę radziecką Tam również pochowano i  boha
terów drugiej wojny światowej. Staranną troską jest 
otoczony „Dom Pawłowa’1.

Tego domu bronili żołnierze, dowodzonych przez sier
żanta Jakuba Pawłowa. Dwa miesiące garstka boha
terów przeciwstawiała się hitlerowskim żokiies-zwm, 
wspomaganych przez artylerię i lotnictwo. Wytrwali 
do końca. Olbrzymi pomnik bohaterów stalingradzkiej 
bitwy wznosi się nad wzgórzem Kurhanu Mamajewa. 
Bitwa o ten f&raswek ziemi przeszła do legendy. Za
dęte walki trwały 135 dni, i  nocy. Każdy metr kwadra
towy ziemi był nataszerowany odłamkami i krwią 
żołnierzy radzieckich. Historia nie zna podobnego bo
haterstwa.

Dziś, gdy miasto zaleczyło rany pożogi wojennej 
trudno uwierzyć, że po wojnie nie było tam ani jednegc 
całego domu. Liczne wycieczki zwiedzające to bohater
skie miasto uważnie słuchają przewodników o tych 
200 dniach i nocach heroicznej wałki radzieckiego żoł
nierza. Z uznaniem i szacunkiem składają przed pom
nikiem bitwy żywe kwiaty. Ale 2 lutego 1973 roku 
kwiatów i wycieczek była o wiele więcej niż zwykle. 
W tym dniu uroczyściej niż zwykle uczczono 30 rooBii- 
cę słynnej na cały świat bitwy o wolność ludzkości!

JÓZKI STEFANOWICZ

W X V I wieku nad Wołgą w pobliżu Donu powstało 
miastó-twierdza, broniące południowo-wschodnie tere
ny Rosji przed najazdami koczowniczych plemion. Na 
początku X X  wieku — Carycyn — bo taką nazwę miało 
to miasto, wyrósł na wielki jak na te czasy ośrodek 
handlu i przemysłu.

Pod murami tego miasta dwukrotnie rozstrzygały 
się losy Państwa Radzieckiego; po raz pierwszy w  1918 
roku — podczas wojny domowej, po raz drugi — 
w czasie drugiej wojny światowej. Właściwie, w  czasie 
drugiej wojny światowej, pod Stalingradem, bo tak 
nazywało się miasto od 1925 roku, rozstrzygały się 
losy wolności Europy i świata.

„Paryzanie, słuchajcie! Trzy dywizje niemieckie, 
które w czerwcu 1940 noku pierwsze wkroczyły do 
Paryża — te trzy dywizje już nie istnieją! Zostały one 
zniszczone pod Stalingradem. Rosjanie pomścili Paryż, 
Rosjanie pomszczą Francję!”  Tak przemawiał do swo
ich rodaków przez radio moskiewskie znany francuski 
pisarz Jean Richard Bloch, tuż po klęsce'wojsk hit
lerowskich pod Stalingradem — 3 lutego 1943 roku.

Klęska stalingrad^ca napełniała radością i nadzieją 
rychłego wyzwolenia spod jarzma faszyzmu wszystkie 
narody, którym wolność została odebrana hitle
rowską soldateskę.

A  tymczasem czarna rozpacz zapanowała w  Niem
czech. Hitler ogłosił trzydniową żałobę narodową. Kima. 
teatry, lokale rozrywkowe były nieczynne. Jedynie
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dzy i cały sztab naukowców z in
nych dziedzin, w wyniku wielu 
badań ustalili, że człowiekowi 
drugiej połowy X X  wieku, czło
wiekowi bardzo już zmęczonemu 
niezwykle szybkim tempem i o
gromną nerwowością życia, naj
bardziej odpowiada wypoczynek 
czynny, aktywny — a więc u
prawianie różnych form sportu i 
turystyki. Ponadto, że walory ak- 
tyiwnego wypoczynku zimowego 
są dwukrotnie większe niż w  in
nej porze roku. Zimą, gdy orga
nizm ludzki w  dużej mierze po
zbawiony jest słońca, witamin, 
kiedy ruch na świeżym powie
trzu jest z natury rzeczy dość o
graniczony — oĄ>oczynek, od
prężenie, sporty, turystyka są 
najbardziej wskazane. Korzystaj
my więc możliwie najwięcej z ur
lopów w  zimie. A  urlopy w zi
mie — to przede wszystkim nar
ty. Aby zaś uprawianie narciar
stwa dawało wypoczynek zdro
wie, zadowolenie i przyjemność
— niezbędne jest poczucie wła
snych umiejętności i poczucie 
podstawowego bezpieczeństwa. 
Zapewnić to mogą choćby na 
etapie przygotowawczym, wiado
mości o sprzęcie narciarskim, o 
ekwipunku, o terenach zjazdów i 
tras narciarskich, a przede wszy
stkim znajomość techniki nar
ciarskiej i zasad ruchu na nar
tach. Jeżdżenie na nartach „na 
dziko” , bez podstawowego przy
gotowania, wyszkolenia, bez opa
nowania podstawowych ewolucji
— to nawet nie lekkomyślność, 
to wręcz świadome narażanie się 
na wypadki, kontuzje, a nawet 
na kalectwo. Podobnie ma się 
sprawa z  sarnouctwem jazdy na 
nartach. Sami nie tylko nie na
uczymy się jeździć poprawnie, ale 
stworzymy nawyki błędnego wy
konywania ewolucji narciar
skich, prowadzące również do 
wypadków i kontuzji. Później 
zaś, gdy zechcemy uczyć się pod 
okiem instruktora, bardzo trud
no jest oduczyć się źle wykony
wanych ruchów, wydłuża się cykl 
nauczania, a nawykowe błędy 
najczęściej' zostają na zawsze.

*

Na terenach Związku Radzie
ckiego, w  rejonie Morza Białego 
i jeziora Bajkał oraz w Norwegii 
na wyspie RódOy, archeologowie 
odkryli rysunki skalne pochodzą
ce sprzed 5000—3000 lat przed na
szą erą, przedstawiające myśli
wych na nartach Stąd hipotezy, 
że pierwsze ślady nart wiodą z 
głęhi Azji i Skandynawii. Zaś 
pierwsze zabytkowe narty, któ
rych wiek określa się na około 
4000 lat, odkopano w Szwecji, w 
Kalvtrask. Inne zachowane nar
ty, bądź ich części pochodzą ze 
znacznie późniejszego okresu.

Najstarsze źródła pisane o nar
tach pochodzą dopiero z V I wie
ku naszej ery. Są to zapiski z 
dzieł historyków greckich: o uży
waniu nart przez ludy północne. 
W literaturze ustnej, a zwłaszcza 
w pieśniach skaldów, w starych 
sagach skandynawskich często 
spotykamy się z wiadomościami o 
uprawianiu narciarstwa przez lu

dy Północy i Azji Środkowej. 
Nart używano w  różnorodnych 
celach. W X III wieku w  armii 
norweskiego króla Sverre był od
dział narciarzy, a podczas wojen 
toczonych przez księży moskiew
skich w  X V  wieku na terenach 
północno-zachodniej Syberii, ca
ła armia posługiwała się nartami 
w Służbie patrolowej, i komunika
cyjnej i łączności. Do X V III wie
ku — poza Północą — nie spoty
kamy się z praktycznym zastoso
waniem nart. Dopiero wiek XIX, 
a ściślej jego druga połowa, przy
nosi renesans narciarstwa. W

lużym stopniu przyczyniła się do 
tego działalność F. Nansena — 
jego wyprawa na nartach w głąb 
Grenlandii i książka pt.: „Na nar
tach przez Grenlandię” , która zy
skała ogromną popularność nie 
tylko w Skandynawii, ale i w ca
łej Europie. Pierwsze wieści o 
nartach w Polsce znajdujemy w 
książce Aleksandra Gwagnina, 
Włocha posiadającego polskie o
bywatelstwo. Książka, wydana w 
1578 roku w Krakowie, zawiera 
cały rozdział poświęcony nartom 
i sposobom ich używania. Narty 
używano w Polsce podczas wojen 
szwedzkich i moskiewskich, ale 
poza nielicznymi wypadkami uży
wania ich przez myśliwych były 
one nieznane, lub w całkowitym 
zapomnieniu aż do X IX  w.

Za początek narciarstwa pol
skiego uważa się rok 1888, w  któ
rym to Stanisław Barabasz z Za
kopanego sporządził pierwszą pa
rę nart. Na równi z nim za ojca 
polskiego narciarstwa uważany 
jest Józef Schnaider, który wpro
wadził używanie nart przez służ
bę leśną w Karpatach Wschod
nich. Książka Józefa Schnaidera 
„Na nartach skandynawskich’' 
jest jednym z pierwszych podręcz
ników w  światowej literaturze 
narciarskiej.

W 1919 roku powstał Polski 
Związek Narciarski, który od po
czątku swego istnienia zwracał u
wagę zarówno na sport, jak i na 
turystykę narciarską, organizo

wał szkolenia, imprezy narciar
skie, pod którego patronatem 
powstawały schroniska i stacje 
turystyczne.

*

Rozwój narciarstwa na świeeie 
nabrał w ostatnich latach charak
teru wręcz żywiołowego. Staty
styki podają, że w przybliżeniu 
około 100 milionów ludzi jeździ 
na nartach, przy ciągłej tenden
cji wzrostu. W Polsce oblicza się. 
że około 400—500 tysięcy ludzi tj- 
prawia narciarstwo. Ciągle ak

tualne jest powiedzenie F. Nan
sena: „...nic nie czyni mięśni tah 
stalowymi, a ciało bardziej gib
kim i elastycznym, nic nie wyra
bia większej pewności i zwinno
ści, nic nie umacnia bardziej woli, 
nic tak nie odświeża umysłu, jak 
narciarstwo.”

Polska należy do krajów, w 
których warunki niezbyt sprzyja
ją uprawianiu narciarstwa. Skła
da się na to przede wszystkim 
krótkotrwałość pokrywy śnież
nej  ̂ Położenie między 49° 00' a 
45° 50’ szerokości geograficznej 
północnej, i nizinne ukształtowa
nie terenu, o przeciętnej 169 m 
nad poziom morza — ogranicza 
praktycznie uprawianie narciar
stwa do niewielkiego stosunko
wo rejonu gór i pogórza, obej
mującego zaledwie 2,9 proc. po
wierzchni całego kraju. Jeżeli u
świadomimy sobie, że właśnie na 
tym obszarze 2,9 proc. powierzch
ni kraju, a więc na około 9 ty
siącach km5, z czego nawet nie po
łowa to tereny przeznaczone do 
zjazdów; grupuje się w czasie zi
my prawie 400—500 tysięcy nar
ciarzy — to nie pozostawia to 
żadnych wątpliwości, że tylko 
prawidłowe i poprawne jeżdże
nie może zapewnić bezpieczeń
stwo i przyjemność uprawiania 
narciarstwa. Zanim więc wybie
rzemy się na trasy zjazdowe za
poznajmy się z podstawami tech
niki narciarskiej i zasadami ru
chu narciarskiego.

Program szkolenia narciarskie
go w Polsce został opracowany w 
oparciu o doświadczenia szkoły 
austriackiej i francuskiej — a za
tem wykorzystuje dwie najlepsze 
technicznie szkoły narciarskie na 
śwnecie. Program nauczania obej
muje 4 stopnie: podstawowy,
średni, wyższy i zawodniczy oraz 
6 klas (I—VI). Nauka w stopniu 
podstawowym, w klasie I wyma
ga do opanowania ewolucji oko
ło 10 dni. w klasie I I  — również 
około 10 dni, przy. czym należy 
dodać 3— 4 dni na powtórzenie 
klasy I. Z dyscyplin sportowych 
najlepiej przygotowujących do 
narciarstwa należy wyliczyć: 
pływanie, lekkoatletykę, siatków
kę i koszykówkę. Pamiętajmy 
przy tym, że najpóźniej na mie
siąc przed wyjazdem na narty 
należy rozpocząć codzienną, cho
ciaż 10 minutową gimnastykę po
ranną.

Nasilenie ruchu na trasach i 
nartostradach spowodowało ko
nieczność opracowania zasad po
ruszania się na nartach. Między
narodowa Organizacja Narciar
ska (FIS) ujęła w 10 punktach 
zasady^ jak należy jeździć, aby 
nie stwarzać sytuacji konflikto
wych. Jest to obowiązujący każ
dego narciarza kodeks „dobrego 
wychowania narciarskiego” . Za
pamiętajmy z niego najważniej
sze prawa. SZYBKOŚĆ JAZDY: 
zjeżdżajmy zawsze z taką szyb
kością, aby umożliwiała nam pa
nowanie nad nartami i pozwala
ła pewnie wykonywać ewolucje. 
Jadąc w grupie zachowujmy ko
nieczne odstępy. WYPRZEDZA
NIE: Decydujmy się na wyprze
dzanie na odcinkach o dobrej 
widoczności, na prostych i odpo
wiednio szerokich odcinkach nar
tostrady. Uprzedzamy o chęci 
wyprzedzania okrzykiem EO! 
lub TOR! Wyprzedzamy zasadni
czo z lewej strony, w  nie mniej
szej odległości' bocznej, niż 1 m, 
trzymając kijki blisko przy so
bie: PODCHODZENIE: nie wolno 
podchodzić w górę nartostrady. 
Na szlaku dwukierunkowym 
idziemy podchodząc prawą stro
ną. Obowiązuje zasada: podchodź 
skrajem stoku, zjeżdżaj środkiem. 
ZATRZYM YW ANIE SIĘ: Nie
wolno zatrzymywać się na głów
nym torze zjazdu, na środku au
tostrady. Jeżeli narciarz upadnie, 
musi natychmiast przesunąć się 
na bok trasy. Zatrzymać można 
się na skraju, na boku trasy lub 
nartostrady. Za wszelką cenę mu
simy unikać zderzenia z innym 
narciarzem, lub najechania go. 
Są to bowiem zderzenia groźne 
w skutkach nie tylko dla zdrowia, 
ale i dla życia. Musimy szczegól
nie uważać na narciarzy słabo 
jeżdżących, od nas. jeżdżących le
piej, najczęściej, zależy uniknięcie 
wypadku.

Na długie wieczory po nartach 
proponuję zabrać z sobą kilka 
lektur, takich jak: irKodeks nar
ciarski czyli libr ciarski savoir 
vivre“ W. Lankiewicza i A. Roz- 
marynowioza, Wyd. SiT, 1969 r., 
,JZjazdy — 67“ B. Łopieńskiego 
i J. Pawlika Wyd. SiT, 1967 oraz 
„Vademecum turysty nąTCtarza" 
J. Harmata i W. Lankiewicza.

Życzę więc pięknego śniegu, ra
dości i bezpieczeństwa wszystkim 
entuzjastom „białego szaleń
stwa11.

. MARCIN WIELICH
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Małżeństwo n Muzułmanów. Jedna z  wielu 
anegdot o Mahomecie opowiada, że pewnego 
razu zbliżyła się do proroka staruszka z zapy
taniem, czy może mieć nadzieję, że dostanie 
się do raju. Na to prorok: „Stare kobiety nie 
będą miały dostępu do ogrodów Edenu” — ale 
widząc zmartwienie tej starej kobiety szybko 
dodał — „nie, w  raju nie będzie starych ko
biet, bo u wrót jego Bóg przywróci im mło
dość i urodę” .
Czytamy w  „Karanie” : „Jeśli cię stać na to, 
pojmij jedną, dwie, lub więcej żon (kobiet), 
aie jeśli nie masz na ich utrzymanie — ożeń 
się tylko z  jedną” . Zasadniczym rysem ro
dzinnego prawa muzułmanów jest utrzyma
nie wielożeństwa, które atoli istniało wśród 
Arabów na długo przed wystąpieniem Maho- 
metaL Mahomet ograniczył potem, liczbę legal
nych zon do czterech, natomiast każdemu mę
żczyźnie wolno było mieć nieograniczoną ilość 
niewolnic (jako nałożnice). Mahomet wprowa
dzając swe przepisy starał się o poprawę sy
tuacji kobiety, zalecał sprawiedliwe trakto
wanie żony. „Wolno mieć wam kobiety, które 
pozyskacie swoimi dobrami, działając uczci
wie, przyzwoicie: w  zamian za rozkosze, któ
re u nich znajdziecie, dajcie irp nagrodę, ja
ka wam się wyda stosowna/’ — pisał prorok 
w  „Koranie”. Mahomet w  pewnym stopniu 
uporządkował również prawa rozwodowe, a 
w  celu obrzydzenia swym wyznawcom kaziro
dztwa, wyprowadził z  nich przyczynę pierw
szego bratobójstwa: „Dwa wydała na świat 
syna Kaina (Kabila) i córkę, a następnie'syna 
Abla (Habila) i drugą córkę. Gdy dorośli, 
Adam kazał Ablowi zaślubić bliźniaczkę Kai
na. A le Kain, nie chcąc się rozstać ze swoją 
siostrą, którą kochał namiętnie, zabił brata” , 
(wg „Koranu”).
Powyższe prawodawstwa mahometan w wię
kszości zaczerpnąłem z  książki J. Reychmana 
pt. „Mahomet i świat muzułmański” , wyd. 
Książka i Wiedza, 1958).
Przechodząc do ściśle omawianego tematu 
sposobów zawierania małżeństw, przeczytaj
my opis wesela muzułmanów. — „Wesele 
jes u nich ceremonią wspaniałą i uroczystą. 
Przyjaciel pana młodego, będący tym, czym 
u nas drużba, kieruje przygotowaniami do 
ślubu. Przez cały tydzień poprzedzający ten 
uroczysty moment, narzeczona nie zdejmuje 
zasłony, w  przeddzień udaje się do kąpieli, po
czerń nacierają ją całą wonnościami, a pa
znokcie, dłonie, stopy i włosy zabarwiają pro
szkiem z jasnobrunatnej henny. Prowadzą ją 
następnie z  wielką uroczystością do rodziciel
skiego domu, stąd wychodzą na je j spotkanie 
z  pochodniami i muzyką” . W  dzień ślubu sta
rosta weselny przybywa wraz z gośćmi i mu
zykantami do domu panny młodej. Po uczcie 
oddają zakweficmą oblubienicę, poczem zabie
ra on ją  konno lub w  palankinie do domu jej 
męża. Wszystkie kobiety domowe i służebnice 
towarzyszą jej w tym pochodzie. W niektórych 
miastach jest zwyczajem, że obok panny mło
dej postępuje najstarszy sługa z  obnażonym 
mieczem w ręku. Krewni i goście, przybrani 
w  najkosztowniejsze stroje, tworzą wspaniały 
orszak, zakończony wozami i wyprawą. Przed 
drzwiami domu, mającego być jej mieszka
niem. oblubienica schodzi z konia lub wysia
da z  paJankinu i postępuje ku czekającemu 
na nią oblubieńcowi, który prowadzi ją do 
kobiecych pokojów. Stosownie do tamtejszych 
zwyczajów, widzi on ją tam po raz pierwszy, 
ponieważ nie miłość, lecz względy majątkowe 
i rodzinne decydują o połączeniu młodej pary. 
Pomimo to, w  rzadkich tylko wypadkach mał
żeństwo jest nieszczęśliwe. Wieczór poświęco
ny jest tańcom i ucztowaniu”.
Małżeństwo w Indiach. Bardzo różnorodne są 
obrządki ślubne w  Indiach, w  różnych pro
wincjach i kastach panują odmienne obycza
je. Toteż nie sposób byłoby opasywać tutaj 
tę ich różnorodność. Ograniczymy się zatem z 
knieczności do opisania uroczystości wesel
nych u mieszczan (wasajów), wojowników 
(kszatryów) i kapłanów (braminów),
a) W asa jawie znani są z  próżności, która na
kazuje im chełpić się swoim bogactwem, oka
zując w  życiu przepych i wystawność, co może 
najbardziej uwydatnia się podczas ceremonii 
weselnych. W  przeddzień ślubu narzeczony 
udaje się w  towarzystwie swoich rodziców do 
narzeczonej i ofiarowuje jej dwie grube bran
solety (złote, srebrne, z  cynu lub ołowiu), któ
re kładzie jej na nogi, powyżej kostek, dla za
znaczenia, że odtąd należy ona już tylko do

niego (z jego strony jest to jednocześnie ozna
ka poddaństwa). Nazajutrz oczekują panny 
młodej w  domu jej przyszłego męża. Bramin 
(kapłan) łączy ich głowy i wymawiając słowa 
błogosławieństwa skrapia je święconą wodą, 
po czym zapytuje młodzieńca: „Czy gotów jest 
dzielić z  zesłaną mu od Boga małżonką wszy
stkie ziemskie dobra i czy chce utrzymywać

ją swoją pracą” . Pan młody odpowiada twier
dząco- i zajmuje wraz z narzeczoną miejsce 
przy stole — odbywa się uczta. Pod koniec 
uczty podają do picia wodę z Gangesu, przy
wiezioną przez braminów w  glinianych naczy • 
niach z  pieczęcią najwyższego kapłana. Woda, 
której cena jest nadzwyczaj wygórowana, ma 
tę zaletę, że gasi prawienie, a jednocześnie 
uświęca pijących ją. Jeśli narzeczony jest bo
gaty, oblubienicy towarzyszy do jego domu 
liczny i wspaniały orszak krewnych i znajo
mych, jadących na wspaniale przystrojonych 
koniach i słoniach, poprzedzony pochodniami.
b) U kszatryów główne obrządki ślubne mają 
miejsce przed pandelem, czyli namiotem z 
zieleni, waiiesionym w przedsionku lub na 
placu przed domem. W wigilię ślubu narze
czony otoczony świetnym orszakiem wojowni
ków objeżdża miasto (to samo czyni narzeczo
na przed samym ślubem). Ślub odbywa się 
najczęściej o zachodzie słońca. Na wzniesio
nym ołtarzu żarzą się węgle, na pamiątkę da
wnego kultu ognia. Przed ogniskiem stają 
młodzi, połączeni jedwabną nitką, a przedzie
leni zasłoną. Kapłan wygłasza przemowę, bło
gosławi ich związek, opuszcza dzielącą ich za
słonę i przecina nić. Na tym ślub się kończy, 
natomiast gody weselne trwają nieraz przez 
tydzień lub dłużej.
c) Przenieśmy się teraz nad brzeg Gangesu, 
żeby być świadkami ślubu bramina z Bena- 
res. Oblubieńcy przybywają na uroczystości z 
krową i cielęciem. Kapłan już ich oczekuje 
i wszyscy razem wchodzą natychmiast w  wo
dę świętej rzeki. Tu kapłan zrzuca na krowę 
białą zasłonę i trzymając ją za ogon, recytuje 
formuły. Nowożeńcy kładą połączone dłonie 
na ogonie ,.świętej krowy” i na ręce bramina, 
który kropi ich wodą i wiąże ich szaty. Okrą
ża następnie trzykroć krowę i cielę, po czym

Z
EGZOTYCZNYCH

TRADYCJI
WESELNYCH

zabiera je dla siebie, jako wynagrodzenie 
za pceługę.
W niższych klasach ceremonie i obrządki za
wierania małżeństw sprowadzane są do form 
bardziej uproszczonych. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że np. w  starej księdze Rig-Weda 
małżeństwa między krewnymi były zakasane, 
podczas gdy w  Aweście —  były doewolone. a 
nawet uważane za czyn „zasłużony i poboż
ny”. Dozwolone były małżeństwa nawet w  
najbliższym pokrewieństwie, między bratem 
i siostrą. Takie prawa ustanowili. Mazda i  Za
ratustra, na podstawie starych tradycji naro
du irańskiego. Sam Ahura Mazda w  Aweście 
tak powiada: Najpoboeniejszy między poboż
nymi jest ten, który pozostając przy dobrej 
religii czcicieli Mazdy, pilnuje w  swojej ro
dzinie świętego obowiązku małżeństwa mię
dzy krewnymi” .
Dodajmy jeszcze, że w  starym Egipcie również 
znane są wypadki zawierania małżeństw po
między królem i jego siostrą. Wpływały na 
to częśdowo względy religijne i częściowo 
ze względu na utrzymanie czystości krwi.

KS. E. ELEROWSKI
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bardzo dawnego zwyczaju rzeczy
wistego obchodzenia wokoło trzy 
razy domu, osoby, czy rzeczy, na 
cześć których odprawiano uroczy
stość. Okrążanie. Dlatego dożynki 
zwą w  niektórych rejonach
o k r ę ż n e m .  Okrążano bowiem 
pola, by nie dopuścić do uczestni
ctwa w dożynkowej zabawie
złych mocy. Same dożynki, to za
gęszczony zbiór pradawnych wie
rzeń. Zaczynając od pieśni dożyn
kowej „Plon niesiemy, plon” — 
która nie oznaczała w naszym 
współczesnym pojęciu dobrych 
zbiorów, ale bóstwo Plon, dobre
go ducha żniw. Magicznym byl 
wieniec przodownicy, wiązanie 
gospodarza słomianym powró
słem i każdy gest uczestników. 
Wieloma nićmi z dożynkami łą
czyła się cześć dla chleba. Z licz
nych obrzędów dotyczących chle
ba przetrwał jeszcze w niektórych 
miejscowościach ładny zwyczaj 
kreślenia znaku krzyża na odwro
cie chleba w chwili zaczynania 
nowego bochenka. Silne też jest 
przekonanie, że chleba nie można 
poniewierać. Chleb można tylko 
komuś oddać, nakarmić nim czło
wieka, czy zwierzę, albo trzeba 
go spalić. Można wyrzucić do 
śmieci resztki mięsa, jarzyny, ale 
nie chleba! A z pięknej bajki 
Andersena pamiętamy jak srogo

na wielkich linach holowali 
chmury deszczowe i gradowe i 
sprawiali deszcze. Czasem płane- 
nik zmęczony schodził odpocząć 
na ziemię. Wyglądał wówczas jak 
zwykły człowiek, czarny z utru
dzenia, ze zwojem lin na ramie
niu. Spotkanego można było u- 
prosić o potrzebny deszcz, czy po
myślny wiatr, lecz rozmawiając z 
nim należało mocno trzymać spię
cie ubrania, obciskać na sobie 
opończę, by chmurnikowi nie 
przyszła ochota, dla figla, dmu
chnąć, wypełnić poły odzieży wia
trem i porwać petenta w chmury. 
I dlatego dzisiejszy człowiek 
chwyta się za guzik widząc komi
niarza i choć w  przesądy nie wie
rzy, jest zadowolony z tego spot
kania, mimo że nie ma pojęcia 
dlaczego.
Jest jeszcze jedna dziedzina w 
której znaleźć można wiełe reli
któw starych wierzeń — to dzie
dzina śmierci.
Lęk przed powrotem zmarłego 
górował w tych wierzeniach nad 
wszystkimi innymi uczuciami po
zostałych krewnych. By mu prze
szkodzić stosowano czary i zaklę
cia, a zarazem starano się go zje
dnać przez wspaniały pochówek, 
włożenie mu do grobu wielkiej 
ilości dobytku, przez uczczenie go

Jakkolwiek wydaje nam się, że 
Jesteśmy nieskończenie dalecy od 
początku naszych dziejów, stare 
przesądy, wierzenia i pojęcia 
tkwią w nas dotychczas żywe i 
przytomne. Chcę wspomnieć tyl
ko o tych, które weszły w naszą 
psychikę jakby automatycznie, na 
które reagujemy, nie wiedząc zgo
ła, lub nie zastanawiając się co 
oznaczają i skąd wzięły swe źró
dło. Postęp wiedzy i techniki bie
ży naprzód z nieopisaną szybko
ścią. ale w. stosunku do niego na
sza psychika nie nadąża równym 
biegiem. Zmiany w niej zachodzą
ce są stosunkowo niewielkie.

Codzienne zjawiska, o których 
chcę mówić, można podzielić na 
parę grup: resztki podświado
mego kultu księżyca i słońca, kul
tu żywiołów, a szczególnie ognia 
i wody, obawa przed złymi mo
cami i zapewnienie sobie opieki
i pomocy dobrych sił.

Do pierwszej grupy, najstar
szej, można zaliczyć przesąd mó
wiący, że jeśli się młody nów 
księżyca ujrzy przez prawe ramię, 
to dzień następny będzie szczęśli
wy. A jeśli chce się uchronić od 
złego należy „szanować” ogień, 
nie wolno pluć w niego, ani wrzu
cać nieczystości. Równie ważnv, 
jak ogień była i woda. 1 z nią na
leżało się obchodzić z odpowied
nim szacunkiem. Wierzono, że 
woda bieżąca, woda ze źródła, 
czyli „woda żywa”, leczy i przy
wraca moc, a i my dotąd, oczywi
ście traktując to żartobliwie, wo
limy spotkać kobietę niosącą peł
ne wody, a nie puste wiadra.
Na równi z żywiołami szanowana 
była sól. Sól chroniła od czarów. 
Homer nazywał ją boską. A my? 
Nie lubimy jak się sól rozsypie, 
A  gdy to się przy stole zdarzy na 
pewno ktoś z uśmiechem powie — 
„o będziemy się gniewać, bo sól 
się rozsypała” . A któż z nas nie

zna powiedzenia, gdy jakaś potra
wa jest przesolona, że kucharka 
się widać zakochała, to znaczy, że 
do tego stopnia straciła głowę, 
ee nieopatrznie szafowała tak 
cenną rzeczą, jak sól. Nie lubimy 
rozsypywać soli, nie lubimy daro
wywać szpilki, a jeśli to trzeba 
obdarowanego lekko nią ukłuć, 
żeby z nim się nie pogniewać. Lu
bimy zaś przynieść do domu zna
lezioną na drodze podkowę, która 
przynosić ma szczęście. W tych 
dwóch ostatnich zabobonach prze
trwało pradawne pojęcie o ma
gicznych i czarodziejskich wła
snościach żelaza.

Nie lubimy też witać się nad 
progiem — „Nie, nie przez próg”
— mówimy półżartem, ani przy
puszczając dlaczego. Trzy były 
miejsca święte i przed innymi 
ważne w każdym domostwie sło
wiańskim. Tymi punktami były: 
próg, ślemię, albo siestrzan, czyli 
belka główna powały, często z 
wyrzezanym na niej godłem i 
„kąt uczciwy”, czyli miejsce za 
piecem przy stole, gdzie siadywa
ły duchy dziadów. Z tych trzech 
próg był jednak najważniejszy. 
Pod promem chowano martwo 
urodzone dzieci, których duchy na 
progu siadały bacząc pilnie, by im 
nikt nie uchybił. Podawanie rąk 
nad nimi w powitaniu mogłoby 
je rozgniewać. Pojęcie ważności 
progu przechowała mowa. „Nie 
przestąpisz mego progu”. ,.,Za 
wysokie progi” itd. Mowa wier
na strażniczka zapomnianych 
form, przechowała więcej podob
nych wierzeń. Na przykład mówi 

•się: „pozostała wdową” , „Pozosta
ła”— to znaczy nie została z mę
żem spalona na stosie, dziwnym, 
a szczęśliwym dla niej zbiegiem 
okoliczności pozostała wdową! 
Albo: „obchodzić święto”, czy 
„obchodzić imieniny” . Dlaczego 
..obchodzić"? To nawiązanie do

została ukarana dziewczyna, któ
ra podeptała chleb...

Walną obroną przed złą mocą 
była, w dawnych wierzeniach, śli
na. Własna ślina. I ten ruch wszy
stkim znany plunięcie w garść 
przed zabraniem się do ciężkiej 
roboty, czy do bitki, i to powie
dzenie „spluń na szczęście przez 
lewe ramię” — to nic innego tyl
ko, dla nas już niezrozumiały, 
okruch dawnej wiary w magiczną 
moc śliny. A  stukanie w stół, by 
czegoś nie przechwalić? Ile razy 
mówimy śmiejąc się „odstukaj w 
niemalowane drzewo”. Kiedyś 
najważniejszym było stukanie w 
spód stołu, na którym leżał chleb, 
w ' stole tym bowiem mieszkały 
życzliwe duchy dziadów. Stuknię
ciem wzywało się ich pomocy, bu
dziło czujność. Stukanie miało 
dwoistą przyczynę, bo również 
stuknięciem można było przenieść 
urok na drzewo. Podobnie prze
nosiło się zły urok na psa, z cze
go pozostało dotąd w mowie: „na 
psa urok” !

A  skąd powstał ten przesąd, że 
spotkanie księdza, lub zakonnika 
jako pierwszej, osoby rano, po 
wyjściu z domu „zapesza” cały 
dzień? Jest to przesąd ogromnie 
rozpowszechniony w całym świe- 
cie. I jest nieprawdopodobnie sta
ry. Ksiądz, kapłan, wieszczun, był 
tym do którego nie miały przystę
pu złe duchy, ciągnęły jednak za 
nim o parę kroków, wściekłe i 
bezsilne, z tym większą zażarto- 
ścią rzucając się na przechodzą
cych obok. Ale jeśli zamiast księ
dza spotka się po wyjściu z domu 
kominiarza i do tego zdąży się 
chwycić za guzik i okręcić go w 
palcach — dzień będzie udany. A 
to znowu skąd pozostało? Współ
czesny kominiarz odziedziczył 
wszystkie atrybuty dawnych pła- 
netników, czyli chmurników. Pła- 
netnicy. według starych wierzeń.

stypą, tą makabryczną ucztą, któ
rej resztki pokutują do dziś.
Do dziś spotkać można też zwy
czaj, niczym racjonalnym nie wy
jaśniony, że w pokoju, gdzie leży 
zmarły starannie są zasłonięte lu
stra. To też przeżytek z dawnych 
wierzeń. Zwyczaj ten pochodził z 
obawy, by duch zmarłego nie 
przejrzał się w lustrze, nie utrwa
lił w nim swego odbicia, które 
mogłoby stawać się widzialne dla 
żywych. Do dziś na niektórych 
wsiach, gdy pogrzeb wyjdzie z do
mu wylewają za nim wodę z wia
dra czy konewki. Jeśli spytać po 
co to robią usłyszy się w odpo
wiedzi „Ot, taki już zwyczaj” . A
i ten zwyczaj bardzo stary, skie
rowany jest przeciw zmarłemu. 
Odcina mu powrót do domu. Ani 
duch, ani upiór nie mogą przejść 
przez wodę.
A  czarna krepa, welon, ciężka 
żałoba? Skąd się wzięły? Nie 
były formą żalu, chęci odcięcia 
się od świata, pozostania sam na 
sam ze swoim smutkiem. Te in
terpretacje są wiele późniejsze, 
Już przed tysiącami lat na sło
wiańskiej ziemi smarowano sobie 
twarze przed pogrzebem na czar
no i zarzucano na głowy zgrzeb
ne płótna, ale po to, żeby zmarły 
nie poznał swoich najbliższych i 
ich śladem nie wrócił do domu!

Te liczne przeżytki, resztki za
bobonów, czy wierzeń nie zasłu
gują, ani na potępienie, ani na 
szyderstwo. Nie szkodzą nikomu. 
Trzeba je po prostu znać. W ie
dzieć skąd pochodzą. Jakie było 
ich pierwotne znaczenie. Do po
szukiwań takich obyczajowych 
„staroci” można się zapalić tak 
jak do szperania w starych księ
gach, czy pergaminach. Bo są to 
nasze niepisane pergaminy, rodo
wody, najstarsze jakie być mogą.

A. MAŁUSZYŃSKĄ
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Kiedy gwiazdka spada z nieba, 
wtedy coś zapragnąć trzeba, 
szybko zanim dotknie ziemi, 
a pragnienie twe się spełni.

Może chciałabyś być kwiatem, 
albo afrykańskim wiatrem, 
iść z pustynią w skoczne tany, 
i oglądać karawany?

Gdyby skrzydła ci wyrosły, 
w jakież kraje by cię niosły?
—  chcesz być ptakiem? —  może wodą?,

może górską dziką drogą? 
Snujcie, snujcie się marzenia, 
zanim gwiazdka dotknie ziemi...

Żyli sobie przyjaciele, 
razem było trzech, 
każdy inny —  razem tacy, 
że aż bierze śmiech.

Pierwszy łatał dziury w całym, 
drugi żaby jadł, 
trzeci palił wciąż cygaro, 
r na głowie stał.

Razem w życiu jest weselej, 
bardziej cieszy świat, 
jeśli nie masz przyjaciela, 
to nie jesteś chwat.
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— Jeżeli zaś nasze zastrzeżenia przy tej 
znajomości wzrosną, to wierzaj mi — ciągną] 
pan Stanisław, że i Leszek je z czasem podzie
li, gdy będzie mógł obserwować ją w naszym 
tle, w naszym środowisku.

— Co przez to rozumiesz?
— Sądzę, że najrozsądniej będzie zabrać tę 

Marysię do nas.
— Do nas?... Do Ludwikowa?...
— Naturalnie. I dodam jeszcze, że z tym 

zaproszeniem musimy się spieszyć.
— Dlaczego?
— Bo, jeżeli nie okażemy Leszkowi natych

miast jak najlepszej woli, jeżeli przez jedną 
chwilę pomyśli, że działaliśmy z premedyta
cją i że w dalszym ciągu pragniemy oderwa
nia go od Marysi... Wtedy będzie już za póź
no. Kto wie, czy nie zabrał jej z owego mły
na i nie wywiózł do kogoś ze swoich przyja
ciół?

— Więc co robić? — Ręce pani Czyńskiej 
zacisnęły się.

— Jak najprędzej jechać tam.
— Dokąd?... Do młyna?
— Tak. Jeżeli już nie jest za późno.
Pani Czyńska szybko wyszła:
— A  więc dobrze. Poślij po szofera, by pod

jeżdżał.
— Dziękuję ci, Elu — przytulił ją do siebie.

— Nie pożałujemy tego. Starzejemy się, ko
chanie, i coraz więcej nam trzeba ciepła.

Gdy wyszedł z pokoju, pani Czyńska otarła 
łzy.

W dziesięć minut później wielka, czarna li
muzyna, ruszyła sprzed ganku. Pogrążeni w 
swoich myślach państwo Czyńscy nie mówili 
ani słowa, zapomnieli nawet podać szoferowi 
cel podróży.

On jednak sam dobrze wiedział. W Ludwi
kowie wszyscy wiedzieli, dokąd państwo jadą
i po co. Bo jakżeby inaczej? Są prawa, które

rządzą wszystkimi sercami jednakowo, przez 
wszystkich są odczuwane i dla wszystkich zro
zumiałe.

Długa, ciężka maszyna z równego gościńca 
zjechała w boczną drogę. Tu liczne sanie ła
dowane zbożem .pofalowały jezdnię w głębo
kie wyboje i trzeba było jechać wolno, ostroż
nie. Jaskrawe światła reflektorów, słupem błę
kitnej jasności wodziły z dołu do góry, wy
wołując, wyczarowując z pustki niespodzie
wane sylwetki olch, porośniętych śnieżną oki- 
ścią, czarne maczugi wierzb, czubate cienkimi 
gałązkami, wreszcie spadziste dachy zabudo
wań Prokopa i stalaktyty z sopli lodowych, 
zwisające zamarzniętą kaskadą.

Śnieg ustał i szofer już z daleka zobaczył 
stojące przed młynem sanki ludwikowskie.

— Nasze konie przed młynem — powiedział, 
nie odwracając się.

— Chwała Bogu, że są tu jeszcze — pomy
śleli oboje państwo Czyńscy.

Blask reflektorów wywołał z domu slan- 
greta, który, okrywszy 'konie derkami, sam 
grzał się w kuchni przy piecu oraz starego 
Mielnika, który uważał za swój obowiązek po
witać ludwikowskich państwa.

— Syn wasz, panoczku — oznajmił — jest 
tu w przybudówce u panny Marysi. Pozwólcie, 
przyprowadzę.

— Dziękuję, Prokopie! — powiedział pan 
Czyński, a wziąwszy pod ramię Eleonorę, sze
pnął: — Pamiętaj, Elu, że chcąc serce pozy
skać, trzeba całe serce okazać.

— Wiem, mój dobry przyjacielu — ścisnęła 
jego ramię. — I nie obawiaj się.

Przełamała się już w sobie, w głębi duszy 
pogodziła się z tym, co jeszcze tak niedawno 
uważałaby niemal za pohańbienie. Oto dru
gi raz w życiu los zmusił ją do przestąpienia 
tych progów. Jakieś fatum znowu odwróciło 
koło i znowu zatrzymało się w groźnej chwili,

w momencie niepokoju i niepewności jprzed 
chatką o małych kwadratowych okienkach.

Na pukanie do drzwi, Leszek mocnym, pew
nym, może nawet wyzywającym głosem od
powiedział:

— Proszę wejść!
Już przed paru minutami uprzedziły go o 

przybyciu rodziców światła reflektorów. Wie
dział, że to oni. Ale nie wiedział, z czym tu 
przyjdą. Toteż zerwał się i stanął przed Ma
rysią, jakby chcąc ją zasłonić przed zbliża
jącym się niebezpieczeństwem. Twarz mu się

TADEUSZ DOLEGA-M OSTOW ICZ

ściągnęła i przybladła. Zacisnął zęby, gdyż 
usta miał pełne słów ostrych, gwałtownych, 
bezlitosnych. I czekał.

Drzwi otworzyły się. Weszli. Trwało to mo
że sekundę, gdy tak/zatrzymali się przy pro
gu, lecz już ich zrozumiał. Na twarzy ojca 
był dobry, cichy uśmiech, oczy matki były za
czerwienione od łez, a usta jej drżały.

— Synku mój! — szepnęła prawie bez
dźwięcznie.

Rzucił się jej do rąk i zaczął je całować po
rywczo.

— Mamo! Mamo...
W tych dwóch stłumionych wzruszeniem 

okrzykach, źawarło się wszystko: i ból, i wy
rzuty, i riadzieja, i żal, prośba o przebaczenie
i przebaczenie samo. Całe dzieje cieroień oboi-

THriż obrazki w logicznym ciągu,
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JSTALY CZYTELNIK” — LCD2

Jak należy rozumteć przezna
czenie i jak przeznaczenie pogo
dzić z istnieniem, wolne} woli) u 
ludzi. Proszą o wyjaśnienie tego 
trudnego, a ważnego zagadnienia.

Rzeczywiście zagadnienie prze
znaczenia ii pogodzenia z nim 
wolnej woli ludzkiej jest jednym 
z najtrudniejszych' w  teologii. A 
postoł Paweł w Liście do Rzy
mian pisał: „Wiemy zaś, że miłu
jącym Boga wszystko pomaga ku 
dobremu, tym, którzy z przezna
czenia wezwani są aby się słali 
świętymi. Bo tych, których prze
widział, tych i przeznaczyJ...”. 
(8, 28—29). Cóż oznacza to „prze
znaczenie” nas przez Boga? Prze
znacza się uprzednio np. podaru
nek dla przyjaciela, który następ
nie chcemy mu przesłać pocztą. 
Czy my także jesteśmy w ręku 
Boga taką przesyłką pocztową, 
czy przedmiotem mającym z góry 
wyznaczony cel? PrizesyHca nie 
wybiera drogi, więc i my, gdybyś
my byli taką „przesyłką”, nie mo
glibyśmy ani myśleć, ani mówić 
o jakiejkolwiek wolności. Nie od 
naszej woli, bowiem, zależałaby 
zarówno droga, jek też cel na
szej wędrówka.

W myśl katolickiej teologii na
uka o „przeznaczeniu”  przedsta
wia się nast^iująco: Pan Bóg, ja
ko Istota wszechwiedząca, prze
widuje ii po prostu wie o tym, że 
niektórzy ludzie umrą w stanie 
grzechu śmiertelnego, czyli w  sta
nie nieprzyjażni z Bogiem i' swym 
wyrokiem aprobuje ich odejście 
od siebie. Dlaczego tak czyni? 
Dlatego, że jest sprawiedliwy i

rane, a dobre czyny wynagro
dzone. Pan Bóg po prostu zgadza 
się na to, by grzesznik, który 
sam odepchnął od siebie Boga i 
Jego przykazania, został za to u
karany. W ten sposób Pan Bóg 
aprobuje wolne działanie czło
wieka i chce, abyi to działanie po
ciągało za sobą należne konsek
wencje. Innymi słowy Pan Bóg 
staje się jakby „bezsilny” wobec 
wolności, (którą sam człowieka 
obdarzył. Człowiek korzystając z 
tej wolności sam się potępia lub 
zbawia.

Pan Bóg przewiduje także, że 
inni ludzie, w  ostaitnilch chwilach 
swego życia, będą podtrzymywali 
z nim przyjaźń, nie utracą łaska 
uświęcającej i tych przeznacza do 
wiekuistej chwały. Istnieje zatem 
przeznaczenie do nieba, a> nie do 
piekła. Św. Paweł pisze: „...to bo
wiem jest dobre i miłe Zbawicie
lowi naszemu Bogu, fctóry chce 
aby wszyscy ludzie byli zbawie
ni i  doszli do poznania prawdy”, 
(1 Tym. 2, 3—4). Bóg przeznacza 
do dobra. Bóg chce dla nas szczę
ścia. Pan Bóg wyznacza nam to 
szczęście w  swym Królestwie ja
ko cel ostateczny. Pan Bóg nie 
chce zła £ dlatego nie może nas 
przeznaczyć do grzechu śmiertel
nego lub na wieczne potępienie. 
To zaś, że Pan Bóg wie, iż mo
żemy, mając wolną wolę, sami 
odejść od Niego, nie jest uważa
ne przez teologów za „p r z e zn a 
czenie". Problem o „przeznacze
niu” przestałby być tak trudnym, 
gdybyśmy przyjęli poglądy teolo
giczne śp. Biskupa Franciszka 
Hodura, który nie uznawał wiecz
ności kar, lecz uważał, że po ka

rze za grzechy dłużej lub krócej 
trwającej, w  zależności od wiel
kości naszych przewinień, Pan 
Bóg nieskończenie miłosierny, 
przyjmie wszystkich do swej 
chwały. Pozdrawiamy.

GENOWEFA W. — SŁUPSK

„Dlaczego w  żadnej Ewangelii, 
w  Dziejach Apostolskich, w  L i
stach nie występuje Maria w  tej 
postaci, w  jakiej1 występuje w 
Kościele? Dlaczego nie ma tam 
mowy o Maryi, jako o tej, przez 
którą możemy otrzymać zbawie
nie? Dlaczego sam Chrysitus Pan 
nie wskazuje na Maryję, jako na 
pośredniczkę, a przeciwnie, tyiko 
siebie nazywa jedynym pośred
nikiem? „Jam jest <froga, praw
da i żywot. Nikt nie przychodzi 
do Ojca, jeno przeze mnie” (J. 14, 
6).

Nauka o pośrednictwie Matki 
Bożej w  dziele naszego zbawie
nia została wypracowana przez 
papieży i teologów Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Wprawdzie 
podkreśla się b. mocno to, że 
Chrystus Pan jest pośrednikiem 
jedynym, ale także Maryi przypi
suje się jakby drugorzędne po
średnictwo. Polega ono na tym, 
że Maryja w  imieniu całego ro
dzaju luddciego przyjęła i zro
dziła Zbawiciela, a więic pośred
niczyła w  dziele zbawczym. Po
średniczy także przez swoje mo
dlitwy przy czynne w rozdawaniu 
łask przez Chrystusa. Liczni teo
logowie rzymskokatoliccy, idąc za 
oświadczeniami papieży: Leona
X III, Piusa X, Piusa X II naucza
ją, że wszystkie laski są udziela
ne ludziom dzięki prośbie i

wstawiennictwu Maryl. Jest to 
nauka o wszechpośrednictwie 
Maryi w  rozdzielaniu łask Bo
żych. Nauki tej nie przyjął Ko
ściół Prawosławny, Kościoły E- 
wangełickie, Kościół Starokato
licki, gdyż —  jak to Pani słusz
nie zauważyła — nie widzą dla 
niej solidnych podstaw w Piśmie 
św. Nauka o pośrednictwie N.M. 
Panny w rozdzielaniu łask zosta
ła przez teologów wypracowana 
w oparciu o rozumowanie, a nie 
w oparciu o teksty Pisma św.

JCo znaczą słowa w  proroctwie 
Jeremiasza: „Czy nie widzisz, co 
oni wyrabiają w  miastach judz
kich £ na ulicach Jerozolimy? 
Dzieci zbierają drzewo, ojcowie 
rozniecają ogień, a kobiety gnio
tą ciasto, by przyrządzić placusz
ki dla królowej nieba” : (Jer. 7, 
17, 18).

Tą „królową nieba" była bogi
ni Asztarte, która obok boga 
Baala należała do najważniej
szych bóstw kananejskich. Izrae
lici zetknęli się z  kulturą feana- 
nejską, a więc także z  ich wie
rzeniami, zapominali o czci jedy
nego Boga — Jahwe, a oddawali 
cześć bóstwom kananejsfcim, za 
co gromili ich prorocy. Asztarte 
była dla Kananejczyków boginią 
miłości i płodności (tak płodności 
ziemi, jak też płodności ludzi). 
Placuszki składane w ofierze bo
gini Asztarte każda rodzina przy
gotowywała z  wielką staranno
ścią. Podobnie post^owaiy rodzi
ny izraelskie, które chciały ucz
cić boginię. Prorok Jeremiasz — 
naturalnie gorszy się tym postę
powaniem i zapowiada „straszli
wy gniew”  Jahwe, który „wyle
je się na to miejsce, na lu<fea i 
na zwierzęta, na drzewa polne i 
na płody ziemi, i  palić się bę
dzie, a nie ugaśnie”. (Jer. 7, 20).

Pozdrawiamy.

KS. E. B.

nozmowy z czytelnikami**'
chce, aby złe czyny zostały, uka-

ga, walk wewnętrznych, wzajemnych oskar
żeń i dominujących trosk, okrutnych postano
wień i najtkliwszych rozczuleń, zamknęły się 
w tych dwóch słowach: synku, mamo, w tych 
wyrazach, którymi pisane są najtrwalsze trak
taty, najbardziej niewzruszalne przymierza, 
najświętsze konkordaty.

Padli sobie w objęcia, już nic nie mówiąc, 
już nic nie myśląc, już niczego nie pragnąc 
poza jednym, by to, co w nich odżyło tak

olśniewającą prawdą, już nigdy nie uległo 
najmniejszemu przyćmieniu.

Pani Czyńska ochłonęła pierwsza i odezwa
ła się ciepło:

— Pozwól Leszku, niechże poznam twoją 
przyszłą żonę.

— Mamo! Przyjrzyj się tej najbardziej ko
chanej dziewczynie na święcie... Kochanej 
jeszcze nie tak mocno, jak na to zasługuje.

Marysia stała z opuszczonymi oczami, zmie
szana i onieśmielona.

— My z ojcem — powiedziała pani Eleono
ra — dodamy nasze uczucia do twoich, synu, 
a wówczas może jakoś się to zrównoważy.

Zbliżyła się do Marysi, objęła ją i pocało
wała serdecznie.

— Jesteś śliczna, moje dziecko, a wierzę, 
te twoja młoda duszyczka jest równie pięk
na. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnimy się i że

nie zechcesz uważać mnie za swoją rywalkę, 
chociaż obie kochamy jednego chłopca.

Zaśmiała się i pogłaskała zarumienione po
liczki dziewczyny.

— Spójrz na mnie, chcę popatrzeć w twoje 
oczy, by sprawdzić, czy bardzo go kochasz.

— Och, jak bardzo, proszę pani! — cicho 
powiedziała Marysia.

— Nie jestem dla ciebie, drogie dziecko, 
panią. Chcę być twoją matką.

Marysia pochyliła się i przywarła ustami do 
rąk tej wyniosłej damy, która tak niedawno 
była dla niej obcą, surową, panią, groźną i 
niedosięgalną, a którą teraz miała prawo na
zywać matką.

— Pozwólcie i mnie — wyciągnął do Marysi 
obie ręce pan Czyński — bym podziękował ci 
za szczęście naszego syna.

— To ja dzięki niemu jestem szczęśliwa! — 
uśmiechnęła się wreszcie nieco ośmielona Ma
rysia.

— Spójrzcie tylko, jaka ona piękna! — za
wołał z egzaltacją Leszek, który dotychczas 
przyglądał się całej scenie w jakimś radosnym 
osłupieniu.

— Winszuję ci, chłopcze! — poklepał go po 
ramieniu ojciec.
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„Gdy wejdziesz do kraju, któ
ry ci daje twój Bóg w dziedzi
ctwo, zajmiesz go I osiądziesz 
w nim; weźmiesz pierwociny 
wszelkiego owocu ziemi —  
do której idziesz —  w kraju, 
który ci daje twój Bóg. Wło- 
iysz Je do koszyka i udasz się 
na miejsce, które Bóg obie
rze sobie na mieszkanie dla 
imienia swego. Pójdziesz do 
urzędującego wtedy kapłana 
i powiesz mu: Oświadczam 
dziś Bogu twojemu, że wsze
dłem do ziemi, do kraju, o 
którym Bóg przysiągł ojcom, 
ie  nam go da. Kapłan weź
mie z twych rąk koszyk i po
łoży go przed ołtarzem twego 
Boga.
Ty zaś rozłożysz Je przed 
swoim Bogiem, upadniesz na 
twarz i będziesz się cieszył 
razem z Lewitą i przechod
niem, który jest u ciebie, ze 
wszystkich dóbr, które twój 
Bóg, dał tobie I twemu domo
wi” (Pp. 26,1-11).
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