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Z
udziałem 1 Sekretarza SC
P Z P R Edwarda Gierka, Przewod
niczącego Rady Państwa Henryka
Jabłońskiego i Prezesa Rady Mi
nistrów Piotra Jaroszewicza, od
była się 13 maja br., w sali Fil
harmonii Narodowej w Warszawie
uroczystość ż okazji 25-lecia K o 
misji Planowania przy Radzie Mi
nistrów.
W zięli w niej udział członkowie
K u ra
Politycznego
KC PZPR :
Edward Babiuęh,'Mieczysław Ja
gielski 1 Jan Szydlak, a takie se
kretarz KC
P ZP R — Józef Pińkowski. Obecni byli wicepremie
rzy, kierownicy szeregu Tesortów,
gospodarze stolicy, liczni działa
cze polityczni i gospodarczy.
Po zagajeniu uroczystości przez
I zastępcę przewodniczącego K o 
misji Planowania, Kazimierza Secomskiego, . głos zabrał premier
Piotr Jaroszewicz.

Jak informuje rzecznik prasowy
rządu, 13 maja br. odbyło się po
siedzenie Rady Ministrów. Rozpa
trzono projekty przepisów praw
nych niezbędnych do wprowadze
nia w życie szeregu postanowień,
zawartych w
rządowym progra
mie płacowo-socjalnym, który w
styczniu
br. akceptowany był
przez X II Plenum KC P ZP R i za
twierdzony przez Sejm.
Przyjęto
mianowicie projekty
pięciu ustaw, wraz z przepisami
wykonawczymi, w których zawar
to różne rozwiązania o charakte
rze socjalno-bytowym, Świadczą
ce o dużej trosce i konsekwent
nym działaniu państwa na rzecz
poprawy warunków, życia różnych
grup społecznych, w najbliższym
czasie dokumenty te zostaną prze
słane przez rząd do Sejmu.
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Stan wkładów pieniężnych w
PK O na rachunkach oszczędnoś
ciowych oraz na rachunkach bie
żących i rozliczeniowych osiągnął
w dniu 30 kwietnia 1974 r. 195 mi
liardów 865 milionów złotych.'
W kwietniu br. wkłady pienięż
ne, łącznie z wartością sprzeda
nych premiowych i oprocentowa
nych bonów
oszczędnościowych,
przyjętych przedpłat na samochód
osobowy
Polski Fiat 126p oraz
wpłat na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, wzrosły o 2 mi
liardy 565 milionów złotych, a w
okresie 4 miesięcy b r . ----o 6 m i
liardów 314 milionów.

Sekretarz Generalny KC PZPR
Leonid Breżniew przyjął 13 maja
br. na Krem lu przebywającego z
wizytą w ZSRR członka Bjura Po
litycznego KC SED, premiera NRD
Horsta Sindermanna.
Leonid Breżniew i Horst Śindermartn podkreślili z zadowoleniem,
iż
braterskie
stosunki łączące
Związek Radziecki i NRD osiągnę
ły wysoki poziom rozwoju. Jest to
rezultat stałe) uwagi, jaką przy
wiązują do sprawy przyjaźni i
współpracy między Związkiem. Ra
dzieckim 1 NRD
Komitety Cen
tralne K PZR i SED, komuniści i
narody obu krajów — głosi opub
likowany w Moskwie komunikat.
Komunikat stwierdza ponadto, i i
w czasie rozmów Leonid Breżniew
i Horst. Sindermann poruszyli nie
które i problemy międzynarodowe
związane ze współpracą obu kra
jów w interesach umocnienia od
prężenia napięcia zarówno w Europ ie ja k 1 na całym święcie.

•

W Moskwie otwarto międzyna
rodowe centrum inform acji nauko
wo-technicznej. Zostało ono utwo
rzone
zgodnie z porozumieniem
rządów krajów
socjalistycznych,
podpisanych w 1969 r. Głównym
zadaniem centrum będzie opraco
wanie wniosków z zakresu infor
macji naukowo-technicznej kra
jów członkowskich oraz obsługa
informacyjna. W centrum pracują
przedstawiciele wszystkich krajów
RW PG.
Waszyngton (P A P ) dnia 12 maja
br. przybyła do USA, na zaprosze
nie rządu amerykańskiego delega
cja PR L pod przewodnictwem wi
ceprezesa Rady
Ministrów i m i
nistra górnictwa i energetyki, Ja
na Mitręgi .
W pierwszym dniu pobytu dele
gacja polska przeprowadziła roz
mowy z R: Mortonem, ministrem
zasobów naturalnych USA F. W.
Dentem, sekretarzem handlu USA,
L. Ray„ przewodniczący.n komisji
energii atomowe) oraz K. Rushem,
urzędującym
sekretarzem stanu
USA.

•

W Kairze zakończyła wizytę de
legacja Centralnej Rady Związków
Zawodowych z Tadeuszem Rudol
fem, wiceprzewodniczącym CRZZ
na czele. Przeprowadziła ona roz
mowy z przedstawicielami egips
kiej federacji pracy.
Na czele delegacji egipskiej bio
rącej
udział w rozmowach stal
przewodniczący federacji robotni
ków arabskich — Salah Gharlb.
Polscy związkowcy przyjęci byli
także przez I sekretarza Socjalis
tycznego Związku Arabskiego
Rafeza Ghanema.
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Dla dobra wszystkich
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12 maja zakończyły się w Warszawie obrady V I Krajowe
go Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża. Zanim podzielimy
się pozjazdowymi refleksjami, przypomnijmy, że Polski
Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem społecznym, które zo
stało założone przed przeszło pół wiekiem — w roku 1919.
Głównym zadaniem tego stowarzyszenia jest propagowanie
oświaty zdrowotnej w najszerszym znaczeniu, masowe szko
lenie sanitarne, organizacja społecznych zespołów sanitar
nych i opiekuńczych. Dodajmy do tego organizowanie po
mocy dla ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, za
równo w kraju, jak i za granicą, szerokie akcje współpracy
międzynarodowej i — szczególnie ostatnio podkreślane —
propagowanie akcji społecznego krwiodawstwa.
Obecnie Polski Czerwony Krzyż zrzesza około 5 milionów
członków. W czasie zjazdowych dyskusji uchwalono program!
dalszej prący tej ogromnie zasłużonej społecznie organizacji
i wybrano jej nowe władze.
Działalność P C K zaprogramowana
na
najbliższe lata)
ściśle jest związana z realizacją wskazań ustalonych na V I
Zjeździe PZPR. Dotyczy ona przede wszystkim jeszcze więk
szej koncentracji wysiłków na rzecz poprawy stanu sanitar
nego kraju i ochrony zdrowia wszystkich óbywateli.
Dyskusje zjazdowe — i te podsumowujące, dotychczaso
wy dorobek, i te wytyczające nowe zadania — toczyły się
w trzech zespołach. Były to: zespół ochrony zdrowia, zespół
socjalny i zespół organizacyjny. W e wszystkich rozważa
niach i dyskusjach podkreślano - duże jeszcze możliwości
aktywizacji społecznych wysiłków członków PCK. Zwracano
też uwagę na potrzebę szerszego popularyzowania oświaty
zdrowotnej, szczególnie wśród ludności wiejskiej, pracowni
ków rolnictwa i budownictwa oraz mieszkańców hoteli ro
botniczych.
Zakres i ranga zadań przyjętych przez PCK, a zawartych
w uchwale zjazdu, jest szeroka i różnorodna. Ich pełna rea
lizacja — podkreślano w dyskusjach — możliwa jest pod
warunkiem dalszego rozwoju FCK z innymi organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi, jak również ze szkołami i or
ganami samorządów mieszkańców.
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Popularna radiowa gimnastyka zy
skuje coraz więcej zwolenników,
zwłaszcza wśród pań

Panorama miasta Sydney, naj
większego ośrodka przemysłowe
go, naukowego i kulturalnego
Australii.
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Ze zjazdowej trybuny przemawiali przedstawiciele licz
nych delegacji zagranicznych Czerwonego Krzyża. N a za
kończenie zjazdu nadano 2 zasłużonym działaczom — po
raz pierwszy w historii stowarzyszenia — godność honoro
wego członka PCK. Otrzymał ją między innymi wieloletni
prezes Z G P C K — Jan Rutkiewicz.
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2
\

I NIEDZIELA
PO
ZESŁANIU DUCHA
ŚWIĘTEGO

pojedynczą i m nogą. W Psalm ie 109 czytam y: RzeKi
Bóg do Pana m ego: „Siądź po praw icy mojej... P rzy
Tobie panowanie od dnia Tw ych narodzin w bla
skach świętości: przed jutrzenką zrodziłem Cię jak
rosę” (1, 3). Bóg m ów i tu do Syna zeń zrodzonego:
tak w ięc Syn — Jezus-Chrystus jest rzeczywiście
różny od Ojca, gdyż nikt nie może sam siebie zro
dzić. U Izajasza czytam y: „Św ięty, Św ięty, Św ięty
Pan Bóg Zastępów” (6,3). Ten fragm ent Pism a Ś w ię
tego rów nież wskazuje jakoby ideę troistości Boga.
O
istnieniu Boga jako Ojca, Syna i Ducha Św ięte
go, czyli T ró jc y Św iętej, dow iadujem y się z Now ego
Testamentu. I tak: Archanioł G abriel zwiastuje N a j
świętszej M aryi Pannie, że zostanie M atką Syna Bo
żego: „O to poczniesz i porodzisz Syna, któremu na
dasz im ię Jezus. Będzie On w ielk i i będzie Synern
Najwyższego... Duch Ś w ięty zstąpi na ciebie i moc
N ajw yższego osłoni c ię : dlatego też to, co się narodzi,
Św ięte będzie Synem Bożym ” (Ł k 1, 31, 32, 35).
Drugie w yraźne wskazanie nieba o troistości je d 
nego Boga zaw iera piękna scena chrztu Pana Jezusa
w Jordanie, gdzie Duch Ś w ięty ob jaw ił się pod po
stacią gołębicy, głos O jca można było słyszeć, a Syn
b ył chrzczony: „ A gdy Jezus został ochrzczony, w y 
szedł natychmiast z wody. A oto otw orzyły M u się
niebiosa i u jrzał Ducha Bożego zstępującego jako
gołębicę i przychodzącego nań. A głos z nieba m ó
w ił: Ten jest mój Syn najmilszy, w którym mam
upodobanie” (M t 3, 16— 17).
Dalej, wszystkie trzy Osoby T rójcy Św iętej w y 
m ienione są w yraźnie: u św. Jana (14, 16): „Ja zaś

UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY ŚWIĘTEJ

#
Z LISTU
ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA
DO
RZYMIAN
( 1 1 ,33— 56)
_0 głębokości bogactw,
mądrości i umiejętności
Boga! Jakże niepojęte
są sądy Jego i niedo
ścigłe drogi Jego.
Któż bowiem poznał
myśi Pana, albo kto był
doradcą Jego?
Albo kto dał Mu
pierwszy, aby Mu oddać
miał?
Albowiem z Niego,
przez Niego i w Nim
jest 'wszystko: Jemu
chwała na wieki. Amen.

Onego czasu: Rzekł
Jezus uczniom7 swoim:
Dana mi jest wszelka
władza na niebie i ńa
ziemi. Idąc tedy nau
czajcie wszystkie naro
dy, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna i Ducha
Świętego, nauczając je
zachowywać wszystko,
cokolwiek wam przeka
załem. A oto ja jestem
z wami po wszystkie
dni, aż do skończenia
świata.

Bóg jeden w trzech Osobach
W ciągu roku liturgicżnego Kościół oddaje należ
ną cześć: Bogu Ojcu za dzieło stworzenia i za speł
nienie obietnicy, zesłania na ziem ię Jezusa Chrystusa.
Synow i Bożemu, Jezusowi Chrystusowi za naro
dzenie z D ziew icy N.M.P., za Sakramenty, Kościół,
a szczególnie za odkupienie całego rodzaju ludzkiego.
Duchowi Świętemu za siedem darów i dopełnienie
w nas dzieła, które Chrystus rozpoczął, tj. za uświę
cenie dusz naszych. Jako w yraz wdzięczności za Bo
że Narodzenie, za W ielkanoc i Zielone Świątki, K oś
ciół ustanawia specjalną uroczystość na cześć i chwa• łę Boga O jca i Syna i Ducha Świętego, uroczystość
T rójcy Św iętej. Święto to przypada zawsze w pierw 
szą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Św. Rupert mówi, że...... miejsce to dobrze jest wybrane,
albowiem w krótce po zesłaniu Ducha Św iętego na
stało opowiadanie i przyjęcie Praw dy, a przy Chrzcie
św. w iara i w yznanie: w im ię Ojca i Syna i Ducha
Św iętego” .
Uroczystość dzisiejsza
zaw iera
katechizmową,
katolicką praw dę: T rójca Św ięta jest to jeden Bóg
W trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Bóży i Duch
Święty. Bóg Ojciec jest to Duch najdoskonalszy,
Stwórca nieba i ziemi. Jezus Chrystus jest Synem
Bożym, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu
dla naszego zbawienia. Duch Św ięty jest to trzecia
osoba Boska, p raw dziw y Bóg tak, jak Bóg Ojciec
i Syn Boży — Jezus Chrystus. T rójca Przenajśw ięt
sza, to niezgłębiona tajem nica w ia ry chrześcijań
skiej. C złow iek samym rozumem może dojść do po
znania prawdy, że jest Bóg i do uznania w nim
swego Stw órcy oraz sw ojej od niego zależności, ale
rozumem ludzkim nie jest w stanie zgłębić i pojąć
tajem nicy T ró jcy Św iętej. O tym m ów i lekcja w dzi
siejszej M szy św.: O głębokości bogactw, mądrości
i umiejętności Boga. Jakże niepojęte są sądy Jego
i niedościgłe drogi Jego. K tóż bow iem poznał myśl
Pana, albo kto był doradcą Jego? (R z 11, 33— 34).
I słusznie. Bo nawet najgenialniejsze umysły, jak
św. Augustyn i św. Tomasz z A kw inu nie zdołały
tajem nicy tej przeniknąć, ani poznać m yśli Boga.
X tu musi nam przyjść z pomocą w iara święta i Obja
w ienie Boże.
Przez długie w iek i ludzkość nie w iedziała o istnie
niu T rójcy Przenajświętszej. W Starym Testamencie
Bóg ob jaw ił się narodowi wybranem u jako jedna
osoba. A to dlatego, że Żydzi b yli dość skłonni do
bałwochwalstwa, a to m ogłoby wypaczyć praw dziw e
zrozumienie jednego Boga w trzech Osobach. N ie 
którzy teolodzy mówią, że można w Starym Testa
mencie dostrzec sugestie tajem nicy T ró jcy Świętej.
I tak w Księdze Rodzaju czytam y: „U czyńm y czło
w ieka na Nasz obraz, podobnego Nam ” (1, 26).
W yraz „B óg” w liczbie pojedynczej oznacza jed 
ność natury: słowo „uczyńm y” w liczbie m nogiej
wskazuje wielkość Osób. I dalej w tejże Księdze
czytam y: „P o czym Jahwe Bóg rzekł: Oto człowiek
stał się taki jak M y” . I tu spotykamy się z liczbą

będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wam i był na zawsze — Duch P ra w d y” . U św.
P io tra : „...Wybranym według przejrzenia Boga Ojca
ku uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropie
niu K rw ią Jezusa Chrystusa” (1 P 1— 2).
U św. Paw ła w listach do K oryntian: „Różne są
dary łaski, lecz ten sam Duch: różne są rodzaje po
sługiwania, ale jeden P a n : różne są w reszcie działa
nia, lecz ten sam Bóg” (1 K o r 12, 4— 6). Łaska Pana
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Du
cha Świętego niech będzie z w am i wszystkim i”
(2 K o r 13, 13). A wreszcie i dzisiejsza ew angelia od
słania nam prawdę o T rójcy Św iętej. Pan Jezus
przed W niebowstąpieniem swoim w yd aje rozkaz
Apostołom, jako pierwszym biskupom i poleca: „Idąc
tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w im ię
Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zacho
w yw ać wszystko, cokolwiek w am przykazałem ” (M t
28, 19— 20).
Od czasów apostolskich aż po dzień dzisiejszy K oś
ciół zawsze w yznaw ał i w yzn aje w iarę w Trójcę
Świętą, o czym świadczą pisma O jców Kościoła,
Symbole w iary, liturgia i orzeczenie soborów .. Św.
Klem ens Rzym ski i św. Ignacy Antiocheński — n aj
starsi świadkowie Tradycji w ym ieniają T rójcę: Ojca,
Syna i Ducha Świętego. W „Didache” , w najstarszym
pozabiblijnym dziele literatury chrześcijańskiej, m a
m y wzm iankę o udzieleniu chrztu przez potrójne
polewanie w odą; „ w im ię O jca i Syna i Ducha Ś w ię
tego” . W szystkie „Sym bole w ia ry” opierają się na
dogmacie T ró jcy Świętej, które można sprowadzić
do następującej form uły: W ierzę w Ojca... Jego Syna
Jedynego... i w Ducha Św iętego” .
N a podstawie nauki Jezusa Chrystusa, którą nam
przekazali Apostołow ie i Ewangeliści oraz na pod
stawie świętej Tradycji, Kościół uczy nas, że Bóg
jest jeden i jedno jest Jego istnienie. W jednym Bo
gu są trzy rzeczywiste i różne Osoby: Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Każda z tych Osób jest praw dzi
w ym Bogiem. N ie m ą jednak trzech Bogów, lecz
jeden tylko Bóg w trzech Osobach. Chociaż jedna
jest natura Boża wspólna trzem Osobom Boskim
i jedno jest ich działariie, to jednak każdej Osobie,
przypisujem y szczególniejsze działanie na zewnątrz,
będące odbiciem je j w ew nętrznej doskonałości.
I tak: Bóg O jciec nas stworzył, Syn Boży nas odku
pił, a Duch Ś w ięty nas uświęca.
Tajemnica Trójcy Świętej wywiera doniosły wpływ na
nasze życie, uświęcenie i zbawienie. Każdy chrześcijanin
jest ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli
w imię trzeęh Osób Boskich. Wszystkie Sakramenty i bło
gosławieństwa Kościoła są udzielane w imię Trójcy Prze
najświętszej. vBoga w trzech Osobach wyznajemy również
przez znak krzyża świętego, a żegnając się mówimy:
W imię Ojca l Syna i Ducha Świętego.
W dzisiejszą uroczystość módlmy się gorąco do Trójcy
Świętej, o głęboką wiarę, byśmy nigdy nie wątpili w Jej
istnienie i zawsze oddawali cześć i chwalę Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.

Ks. JOZEF OFTON
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Chleb ludzkości od zarania je j dziejów był już w jaskiniach pożj w ieniem ludzi, co w ięcej był to pokarm wszystkich w arstw społecz

BOŻE CIAŁO

nych i wszystkich narodów świata. W ypiekali go Egipcjanie z
pszennej mąki i był też manną dla uchodźców z ziem i wygnania.
Jest sucharkiem chorego i dodatkiem niezbędnym na wielkich p rzyję
ciach. O chleb wołał lud rzymski i nędzarze w obozach koncentracyj
nych. Jest wszędzie pod w ielom a postaciami, jest plackiem pieczon>m
na ogniskach i sucharem wojskowym . N ie brakło go również wśród
potraw na ucztach w ładców i wodzów, leżał kolo wyszukanych mięs
i ow oców na złotych i srebrnych misach i rozryw ali go brudnymi pal
cami niewolnicy, a nawet przestępcy, skazani na ciężkie roboty. I do
dziś, chociaż ludzkość karm i się witam inam i i odżyw ia według recept
lekarskich — chleb króluje nadal na naszych stołach, w ieczny pokarm
ludzkości, jedyny, który przetrwał wszystkie zawieruchy w ojny, rew o
lucje.
Dziś w każdym kościele w yjm u je kapłan z puszki maleńki kawałek
chleba i umieszcza go w złotej monstrancji, a lud śpiewa „Zróbcie Mu
miejsce. Pain idzie z nieba pod przym iotam i ukryty chleba” . Chleb —
towarzysz ludzkości — podniesiony został przy Ostatniej W ieczerzy do
godności Ciała Zbawiciela. Na stole paschalnym było mięso baran
ka, były jarzyny i owoce, a jednak Ewangelia m ów i w yraźnie —
w ziął Jezus chleb, błogosławił i łamał i dał uczniom swoim, mó
w iąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was jest w y 
dane” . Tak w ięc towarzysz ludzkości — pokarm bogaczy i nędzarzy,
dobrych i złych, został podniesiony do godności postaci, pod którą
ukrył się sam Bóg. M ożem y rozróżnić i wyodrębnić trzy etapy przem ie
nienie: wcielenie Boga w ciało ludzkie, przemienienie na górze Tabor
i trzecie — w Wieczerniku, bo Chrystus, mimo tylu doznanych krzywd
chciał pozostać z ludźmi. W iele razy nazywał siebie Synem Człow ie
czym, jakby chciał podkreślić w ięź z ludzkością, zastąpić swoim czło
wieczeństwem aniołów przychodzących do Abrahama, bo anioł jest
czymś doskonałym, jakby chciał zamiast gorącego krzaku M ojżesza
dać obraz Boga pod postacią człowieka, bo ogień napełnia nas zawsze
grozą. W W ieczerniku przemienia chleb w sw oje Ciało i dziś pod tą
postacią w yjd zie na ulice miast i na w iejskie drogi. Raz do roku przy
chodzi On do nas, nie my do Niego, raz w roku opuszcza wspaniale
kościoły i jest przechodniem tak jak my. Kapłan podnosi monstrancję
i błogosławi tych, co klękają w kurzu i tych, którzy obojętnie prze
chodzą koło ołtarza. Boże Ciało przez swą specyficzną liturgię czy
ni z całej ziem i jeden w ielk i dom Boży.
Ks. C Z E S ŁA W SIE PE TO W S K I

Bądź pochwalony, Je z u
Obchodzimy
dziś
uroczy
stość
N ajśw iętszego
Sakra
mentu, która stanowi począ
tek oktaw y Bożego Ciała, tak
m iłej, tak drogiej każdemu
sercu w yznaw cy Kościoła P o lskokatolickiego. W inne świę
ta obchodzimy tylko pamiątkę
tajemnic życia Pana Jezusa:
w Boże Narodzenie idziem y w
duchu do stajenki betlejem s
k iej pokłonić się Dzieciątku
Jezus.
W W ielkim Tygodniu odda
jem y cześć Jezusowi ukrzyżo
wanemu. Najśw iętszy Sakra
ment, Eucharystia- nie jest
tylko przypomnieniem, obra
zem ani figurą. Jest w nim
Nasz Z baw iciel w e własnej
osobie, zawsze żyjący i zaw 
sze obecny, w innej w p raw 
dzie postaci, aniżeli w tej, w
jakiej
ukazał się kiedyś
na
ziemi, ale nie m niej praw 
d ziw y i rzeczywisty.
Ta sama miłość, która ka
zała M u zstąpić z nieba, narcKjlzić się w stajence i umrzeć
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na krzyżu, ta sama miłość ka
że Mu teraz pozostać wśród
nas, pod postaciami chleba i
w in a w Najśw iętszym Sakra
mencie.
K ied y w święto Bożego Cia
ła w idzim y uroczyste proces
je, dom y
i ulice ozdobione
zielenią, dzieci sypiące k w ia
ty, gdy słyszym y Chwałę i
dziękczynienia płynące z ty
sięcznych piersi do Chrystu
sa w ted y pojaw ia się przed
naszymi oczami obraz z życia
Zbawiciela, trium falny w jazd
do Jerozolim y: „Rzesze w ie l
k ie ciągnęły przed Jezusem i
za Nim , jedni rzucali szaty
pod stopy Jezusa, inni gałę
ziami z d rzew słali drogę, któ
rą M istrz z Nazaretu przejeż
dżał. A wszyscy śpiewali ra 
dośnie „Hosanna Synowi Da
widowemu,
błogosławiony,
który idzie w im ię Pańskie” .
Ten sam Jezus ogląda w
tych dniach nasze ulice w
Wielkich miastach, nasze pol

skie wioski.
Śpiewam y
w
pieśni: „zagrody nasze w i
dzieć przychodzi.
I
jak się
Jego dzieciom powodzi” . Chry
stus wychodzi w
chwale i
majestacie wśród bicia dzw o
nów by odbierać od nas hołd
i cześć.
Żadna chyba tajemnica na
szej w iary w tym stopniu nie
rozbudza w sercach nadziei
chrześcijańskiej
jak właśnie
tajemnica Bożego Ciała. Chry
stus Pan m ówi w dzisiejszej
E w angelii: „kto pożyw a m e
go ciała i p ije krew moją, w e
mnie mieszka a ja w nim” .
Czego spodziewa
się serce
ludzkie,
czego
pragnie,
za
czym
tęskni, jeśli nie za
wiecznością, za pokojem, św ia
tłością wiekuistą, jeśli nie za
Bogiem ?
W liście do Koryntian św.
P a w eł pisze: Teraz tedy po
zostaje wiara, nadzieja i m i
łość: to troje, a z tych naj

w iększa jest miłość. (I Kor.
13,13).
M iłość
to
najwznioślejsze
uczucie serca ludzkiego, dla
tego też najmilsza Panu Bogu
ofiara. A kiedyż słuszniej Bóg
tego uczucia od nas się do
maga, jeśli nie dzisiaj, w uro
czystości Bożego Ciała? Wszak
N ajśw iętszy
Sakrament
na
zwany jest sakramentem m i
łości, stąd też św. Jan roz
poczyna
opis
ustanowienia
Najświętszego Sakramentu od
słów: „ A Jezus umiłowawszy
swoich, którzy b yli na świecie
do końca ich um iłował”
(J.
13,1— 2). A skoro tak jest, to
nic słuszniejszego nad to, abyśmy w tym Dniu, w któ
rym
obchodzimy
pamiątkę
ustanowienia tajem nicy Boże
go Ciała, odwzajem niali się
Panu Jezusowi serdecznymi
uczuciami miłości.
Ks. M. L.

Uroczystości roku kościelnego są jakby
obrazami przedstawiającym i tajem nice Bo
że, przypom inają nam w ielk ie dzieła miłoś
ci dokonane dla zbawienia dusz ludzkich.
W uroczystości Bożego Narodzenia w ielb i
liśm y Ojca Przedwiecznego, który zesłał
nam na ziem ię Jednorodzonego Syna S w e
go.
Święta Wielkanocne ukazały nam znowu
miłość niewysławioną Słowa W cielonego
w przedziw nej tajem nicy odkupienia ludz
kości.
W Zesłaniu Ducha św. uznaliśmy założe
nie Kościoła, ow ej instytucji uświęcającej
wiernych. Dzisiaj natomiast rozważam y ju ż

nie tylko dzieło Boże, ale samą nieskończo
ną tajemnicę Boskiej Istoty.
„Jest coś, m ówi św. Augustyn, o Trójcy
Przenajświętszej, czego słowam i w yrazić
niepodobna: iż jest liczba, i nie masz licz
by” . A św. Bernard powiada, że „T ajem n i
cy T rójcy św., czyli Bóstwa, nie poznają ani
aniołowie, ani ludzie, chyba za ob jaw ie
niem Ducha św.” . Szperać zatem w tej ta
jemnicy, dodaje tenże święty, byłoby cieka
wością zasługującą na naganę, w ierzyć w
nią i w yznawać tak jak Kościół św. uczy,
w ierzy i wyznaje, znaczy w ierzyć bez naj
m niejszego cienia fałszu, ogarnąć ją zaś,
jak ona jest sama w sobie, to stanowi do

skonałą i najwyższą szczęśliwość niebian” .
Ilekroć Pan Bóg coś ludziom objawił, nie
zawsze bezpośrednio sam do nich przem a
wiał, często to czynił przez swoich wysłan
ników.
W Starym Zakonie, kiedy chciał ludzi
nauczyć o swoim istnieniu, objaw ić swe
imię, ogłosić prawa, używał do tego anio
łów, proroków i innych m ężów Bożych. Dla
objawienia głębokiej i niedościgłej tajem 
nicy T ró jcy św. nie posłał do nas aniołów
lub proroków, ale Syna Swego, osobę naj
godniejszą i najwyższą. Słusznie pow ie
św'. Jan „Boga żaden nigdy nie widział.
Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca,
On opow iedział” .
W ciągu swego życia na ziemi, Chrystus
podał nam naukę o jednym Bogu w trzech
Osobach, zaś po Swoim Zmartwychwstaniu,
o b jaw ił tajemnicę T rójcy św. w sposób
najuroczystszy, gdy ukazał się Apostołom
i polecił im, aby opowiadali Ewangelię ca
łemu światu i chrzcili w im ię O jca i Syna
i Ducha św. (Mt. 28,19). Jak w ielką i nie
wysławioną musi być tajemnica T rójcy św.
świadczy fakt, że przez samego Syna Sw e
go nam ją objawił.
M ógłby ktoś zapytać: skoro tajemnica
T rójcy św. została nam objawiona, może
już odtąd je j rozumienie h ie sprawia w ię 
cej dla nas trudności. Bynajm niej. Jak
przedtem, tak i teraz jest ona niezgłębioną
dla rozumu ludzkiego tajemnicą.
Izajasz prorok w swoim widzeniu mówi,
jak dw aj Serafini zanucili hymn Święty,
Święty, Święty, wyznając, iż Bóg jest jeden
w sw ojej Istocie, a troisty w Swoich Oso
bach, spostrzegł także, że ow e duchy nie
bieskie swoim i skrzydłami zakryw ały obli
cze Boga. (Iz. 6,1— i ). Pan Bóg chciał przez
to dać do zrozumienia, że na zawsze nauka
0 T rójcy św., pozostanie niezbadaną dla
rozumu ludzkiego tajemnicą. O jcow ie Koś
cioła i teologow ie przytaczają niektóre
przykłady, które nam pomagają bardzo
niedostatecznie do zrozumienia tego arty
kułu naszej wiary. Św. Augustyn m ów i:
w idzicie wodę, która wytryska ze źródła,
płynie w rzece, wpada do jeziora. Źródło
nie pochodzi od drugiego źródła, rzeka ro
dzi się ze źródła, ze źródła i rzeki powstaje
jezioro.
Jednak m imo tych rozmaitych podo
bieństw, tajem nica T rójcy św. pozostaje
zawsze głęboką, niepojętą i niezbadaną.
W szystkie bowiem figu ry i obrazy wzięte
z rzeczy stworzonych są niedoskonałe i nie
wystarczające do wytłumaczenia tej tajem 
nicy, stąd wynika, że T rójcy św. zrozumieć
1 zgłębić nie potrafimy.
W iara nasza w tajem nicę T rójcy św.
opiera się jedynie na powadze Boga, który
nam ją objaw ił. W ierząc w tę prawdę w y 
znajemy, że chociaż m y tego co Bóg obja
w ia pojąć nie możemy, jednak jest to
prawdą nieomylną, ponieważ on będąc
z natury sw ojej Mądrością nieskończoną
i samą prawdą, ani sam m ylić się, ani nas
też m ylić nie może.
Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę
Tw oją — Oczyść w krw i Tw ojej,
Synu duszą moją. Przybądź Duchu
Święty i pociesz w potrzebie — Proszących
Ciebie. (Pieśń do T ró jcy św.)

Ks. MARIAN LEWANDOWSKI
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iłat skazał Jezusa na
Śmierć przez ukrzyżo
wanie. Istniał zwyczaj,

te n a krzyżu nad głow ą
—
skazańca
umieszczano
napis, w którym podawano jego
im ię i zbrodnię, za którą został
skazany. W inę Jezusa napisał P i
łat w trzech językach: po hebrajsku, p o grecku i po łacinie.
W ina ta sprowadzała się
do
stwierdzenia: „Jezus Nazarejczyk,
król żydow ski” (J. 19,19). Napis
ten zbulwersował sąnhedrytów.
Z w rócili P iła to w i uw agę: „N ie
pisz: K r ó l żydowski, a le że On
powiedział: Jestem królem ż y 
dowskim ” (J. 19,21). A le P iła t
m iał już dosyć ich żądań. Czuł
do nich w stręt i odrazę. Chciał
też pozbyć się ich jak najprędzej.
T en proces trw ający k ilka go
dzin, w czasie którego on poniósł
osobistą klęskę, zm ęczył go psy
chicznie i fizycznie. Sprawę i swą
rolę w niej uważał za zakończo
ną. D latego sucho odrzekł: „Com
napisał, napisałem” (J. 19,22).
Sprawa rzeczyw iście była już.
zakończona. N ależało tylko w yk o
nać wyrok. Żołnierze rzym scy
sprow adzili w ięc Jezusa ńa pała
cowe podwórze rozpoczęli przy
gotow ania do ukrzyżowania. Tuż
za bramą m iejską zwaną' Genat
ciągnęły się nieużytki. T am było
m iejsce straceń. N azyw ało się
ono Golgotą — miejscem Trupiej
G łow y. Od zamku Antonia, w
którym rezydow ał Piłat, do bra
m y Genat było niedaleko, bo okołp 600— 700 m etrów .' Była to
jednak droga uciążliwa, wiodąca
schodami pod górę. T ą drogą, w y 
pełnioną
ciekawskim,
żądnym
sensacji tłumem, postępował Je•zus niosący swój krzyż. Skazany
ha • śmierć nie miał żadnych
praw, tym bardziej, że krzyż to
nie tylko śmierć, a le śmierć hań
biąca. Ten rodzaj śmierci znany
był już Ż ydom .' O kąrze_ krzyża
czytam y ju ż w Księdze Pow tórzo
nego P raw a
(21,22— 23). P rzez
ukrzyżowanie zostali straceni sy
nowie Saula (2 K ról. 21). K arę
śm ierci p rzez ukrzyżowanie znali
także Grecy i Rzymianie. Ci ostatni, p rzy jęli ten zw yczaj od
K artagińczyków.
Znamiennym
jest jednak to, że Rzym ianie
n igdy nie skazyw ali na śmierć
krzyżową tych, k tórzy posiadali
rzym skie obywatelstwo.
Stoso
w a li ją tylko względem niew olni
k ó w i podbitych narodów. U krzyżow anie było najcięższą i
najbardziej
haniebną śmiercią.
N a taką też śmierć skazano Je
zusa.
Jezus, poprzedzany przez jadą
cego na koniu centuriona dwu
nastego legionu, k tó ry torował
drogę wśród tłumu, wyczerpany
duchowo i fizycznie, w milczeniu
dźw iga krzyż, w milczeniu też
znosi zniewagi, wyzwiska, popy
chania i drwiny. W idok Jego jest
żałosny. T o już n ie ten sam, k tó
rem u w ich ry i m orza były po
słuszne. Zbroczony k rw ią na sku
tek biczowania, słaniając się na
nogach, zbiera resztki swoich sił,
aby tylko dojść do miejsca kaźni.
A le to już jest ponad Jego siły.
Pada — n ie pierw szy raz podczas
tej krótkiej drogi. N ie reaguje na
baty żołnierzy. Centurion zorien
tował się, że Jezus o własnych
siłach nie dojdzie na Golgotę.
Trzeba M u pomóc. A le kto w eź
m ie na sw e barki przeklęte drze
w o krzyża? K to pomoże jakie
muś
m dlejącemu
skazańcowi?
Jego w zrok zatrzym ał się na

z Jezusa tłum.
'Także kapła
ni i starszyzna żydowska, nie ba
cząc n a ' sw oją powagę, dołą
czają sw e głosy, w których jest
pełno nienawiści i ironii. „Innych
wybaw iał, siebie nie m oże w yb a
wić. Jest królem Izraela: niechże
teraz zejd zie z krzyża, a uw ie
rzym y w Niego. Zaufał Bogu:
niechże G o teraz w ybaw i, jeśli
G o miłuje. Przecież powiedział:
Jestem Synem Bożym ” (M t. 27,
42— 43). N a w et łotrowie, sami na
w p ół oszaleli z bólu, nie mogąc
znieść własnego cierpienia, n ie
szczędzą gorzkich słów Jezusowi.
„C zy T y nie jesteś Mesjaszem?
W ybaw w ięc sieibie i nas” (Łk,
23,39). Jednak jeden z nich, w
■miarę jak upływały m inuty zro
zum iał różnicę m iędzy sobą i Je
zusem. Przekleństw a i złorzecze
nia drugiego łotra w ydały mu się
nagle jakąś zniewagą nie do w y 
trzymania, zbeszczeszczeniem cze-goś wzniosłego i wspaniałego. „ T y
naw et Boga się n ie boisz, cho
ciaż tę samą karę ponosisz? M y
przecież — sprawiedliwie, odbie
ram y bowiem słuszną karę za
nasze uczynki, a le On nic złego
nie uczynił. I dodał: Jezu, wspo
m nij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa. Jezus mu odpo
wiedział: Zaprawdę powiadam ci:
Dziś ze Mną będziesz w raju ”
(Łk. 23,40—43).
Obok krzyża byli nie tylko ci,
co drw ili, ale także ci, co cier
pieli i współczuli Jezusowi. To
Jego Matka, M aria Kleofasowa,
M aria M agdalena i Jan Apostoł.
Jezus patrzy na nich. Teraz m y
śli i troszczy się o tych, których
najbardziej umiłował. „Niewiasto,
oto syn twój. Następnie -rzekł do
ucznia: Oto M atka tw oja ” (J. 19,
26— 27).

Pochód śm ierci posuwający się
pewnym człowieku. Pochodził z
w olno ku G olgocie doszedł w resz
Cyreny. B y ł w ięc A fryk ań czycie do miejsca
przeznaczenia.
kiem. C i zaś nie m ieli żadnych
Obok Jezusa stanęło dwóch in
praw, b y li niewolnikami. Trzeba
nych skazańców. Żołnierze poda
go zmusić, a b y pom ógł Jezusowi.
li im napój: Wino zmieszane z
I zmuszono go.
m irrą. Napój ten oszołamiał, za
N ik t nie litow a ł się nad Jezu
głuszał cierpienia. Jezus odm ów ił
sem. Jedynie pewna grupa nie
w yp icia go (Mik. 15,23). Chciał jak
wiast okazała sw e wzruszenie.
najdłużej , utrzymać jasność uPłakały. Ich łzy zauważył Jezus.
„Córki jerozolimskie, n ie płaczcie
mysłu. Przystąpiono do krzyżo
wania. Z e skazańców zdarto onade Mną: płaczcie raczej nad
dzienie, położono ich na krzyże
sobą i nad w aszym i dziećmi. Oto
i przybito. Za ch w ilę trzy krzyże
bowiem przyjdą dni, kiedy m ó
podniesiono i umocowano w uw ić będą: S zczęśliw e' niepłodne
przednio przygotowanych dołach.
łona, które nie rodziły, i piersi,
„Ej, Ty, który burzysz przyb y
które n ie karm iły. W tedy zaczną
tek i w trzech dniach go odbu
wołać do gór: Padnijcie na nas;
dowujesz, zejdź z krzyża i w y 
a do pagórków: P rzyk ryjcie nas!
b a w samego siebie: jeśli jesteś
Bo, jeśli z zielonym drzew em to
czynią, cóż się stanie z. suchym?” , , Synem Bożym, zejdź z krzyża”
(M t. 27,40). Tak wołał, tak d rw ił
(Łk. 23,28— 30).

Śm ierć zbliżała się już w ielk i
m i krokami. Z piersi i ust Jezu
sa w y ry w a się teraz donośny
głos: „Eloi, Eloi, lam m a sabachthani, to^ znaczy: Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił” (Mk.
15,34). Żołnierze, którzy być może
byli jeszcze zajęci podziałem szat
skazańców, podnieśli sw ój w zrok
na Jezusa. Zorientow ali się, że
On już umiera. B yło to dla nich
chyba zaskoczeniem, jako że ska
zańcy m ęczyli się na krzyżu n ie
kiedy i parę dni. Tym czasem od
chw ili ukrzyżowania upłynęło za
led w ie trzy godziny. Jeden z żoł
n ierzy podał Jezusowi gąbkę na
moczoną
octem.
T ym
razem
p rzyją ł ofiarow any M u napój i
powiedział: „W ykonało się” (J.
19,30). W ykonało się w ielk ie dzie
ło Odkupienia. Jezus w ypełnił
zadanie zlecone M u przez Ojca.
Z całym w ięc spokojem m oże te
raz prosić: „Ojcze, w T w o je ręce
powierzam ducha m ojego” (Ł k ..
23,46).
W edług relacji ewangelistów
wynika, że Jezus umarł „około
godziny d ziew iątej” , a w ięc około
godziny piętnastej. Zdaniem słyn
nego
biblisty
J.
Lagrange’a
śmierć Jezusa m iała miejsce 7
kw ietn ia (piątek) 30 roku naszej
ery. Jezus miał wówczas około
37 lat.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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śród w ielu ludzi w ierzą
cych po dzień dzisiejszy
istnieje przekonanie, że
nauka, wiedza, wykształ
cenie
w
rozumieniu
Chrystusa nie b yły i nie
są czymś ważnym, o co należało
by zabiegać. Bo i na cóż potrzeb
ne jest wykształcenie dla chrześ
cijanina, skoro Pan Jezus błogo
sławionym i nazyw ał ubogich du
chem, skoro na apostołów pow o
łał rybaków ludzi prostych. - Sam
też w olał przebyw ać wśród ludzi,
nieuczonych, unikał doktorów i •
faryzeuszów. Czy takie postępo
wanie Chrystusa nie stawia pod
znakiem zapytania potrzeby stu
diowania, pracow itego w gryzania
się w różne dziedziny w iedzy?
Jeśli miłość Boga i miłość b liź
niego zapewni nam zdobycie nie
ba, to po co ten w ysiłek umysło
w y dający lepsze i. głębsze po
znanie świata?
Takie oto fałszyw e wnioski w y 
ciągają niektórzy ludzie przy po- wierzchownym czytaniu Ewange
lii. Czynią to tym łatw iej, że
wnioski te są najczęściej zgodne
z ich wstrętem do rzetelnej pra
cy. Chcieliby swe lenistwo po
deprzeć
autorytetem
samego
Chrystusa, usankcjonować je za
sadami religii.
Mniemania ich są m ylne i bez
podstawne. Chrystus pochwalał
w iedzę i mądrość, zachęcał do
zdobywania jej, ganił głupotę i
nieuctwo. A przede wszystkim
sam dał przykład zainteresowa
nia się w iedzą,, już bowiem w
świątyni jerozolim skiej, gdy miał
12 lat, dał dowód swej mądrości
i
głębokiej
w ied zy
biblijnej.
M aria znalazła Go wśród dokto-

Apostołow ie od pierw szej chw i
li uznali Chrystusa za swego
„m istrza” — nauczyciela. K ształ
cił też ich przez całe trzy lata,
nauczał, wprowadzał w głęboką
treść „K rólestw a Bożego” na zie
mi, by później sami m ogli ideę
tego K rólestw a szerzyć. W yb iera 
jąc zaś apostołów spośród ludzi
prostych m iał w tym z pewnoś
cią swój cel, sw oje „w yrachow a
nie” . W olał m ieć do czynienia z
ludźmi, których umysły n ie były
spaczone przez pełną obłudy, dro
biazgowej obrzędowości
naukę
doktorów i faryzeuszów. W umy
słach tych jak na czystej karcie
pisał praw dy n ow e — na żyznej
nie zachwaszczonej glebie zasie
w ał ziarna religii miłości i spra
wiedliwości.
Nauczanie Chrystusa nie było
chaotyczne, nieprzemyślane, po
zbawione
naukowej
metody.
P ra w d y religijn e w pajał w um y
sły uczniów tak, jak czyni to
każdy człowiek nauki: posługiwał
się argumentami, dowodził tw ier
dzenia sw e popierał cytatam i P i
sma św., z życia, z obserwacji
zjaw isk przyrody. M ów ił barw 
nie, obrazowo, w przypow ieś
ciach, które do dnia dzisiejszego
nie zatraciły sw ej żywotności.
Gdy apostołowie nie rozum ieli
przypowieści
trudniejszych
—
tłumaczył im, wyjaśniał, w yk ła
dał. W drodze do Emaus p rzyłą
czył się do dwóch uczniów, a gdy
zorientował się w ich zm artw ie
niu i smutku, płynącym z utraty
w ia ry w Jego mesjańskie posłan
nictwo, w ykładał im co w e w szy
stkich pismach o nim było” . (Łk.
24,25— 28).
N ie tylko sam nauczał. Od

Synu nabywaj mądrości
rów, słuchającego i pytającego
ich. A zdum iewali się wszyscy,
którzy G o słuchali nad rozumem
i odpowiedziam i Jego” . (Łk. 2,41
— 48). Następnie, aż do rozpoczę
cia nauczycielskiej działalności,
w iedzę swą poszerzał i pogłębiał.
Stąd też nie, d ziw im y się wcale,
że, gdy po 18 latach od w ydarze
nia w Jerozolim ie wystąpi w S y 
nagodze Nazaretu, zachowa się
tak, jak człowiek uczony, biegły
komentator Pism a św. I znów'
„w szyscy M u przyświadczali i
d ziw ili się wdzięcznym słowom,
które w ychodziły z ust Jego i
m ów ili: „C zyż to nie jest syn Jó-?
zefa” ? (Łk . 4,21,23). N ie w iedzieli
bowiem mieszkańcy Nazaretu, że
ten skromny syn cieśli studiował
przez długie lata Pism o św., głę
boko je przemyślał, łączył pracę
fizyczną z pracą umysłową, aby
móc rozpocząć działalność mając
gotow y program nauczania.
Przyzw yczailiśm y się zdarzenia
nadzwyczajne u Chrystusa tłu
maczyć jego - (bóstwem. B ył Sy
nem Bożym, a .więc nic dziwne
go, że wszystko umiał, n ie po
trzebował się kształcić. .A prze
cież Jezus p rzyją ł nasze człow ie
czeństwo całkow icie „oprócz grze
chu” . Jak każdy człow iek; w zra 
stał, „pomnażał się w mądrości” ,
radował się, cierpiał, płakał, p ra 
cował, przeżyw ał uczucia obawy
i lęku — był w każdym calu peł
nym człowiekiem. P o ludzku też
musiał zdobywać swą w iedzę i
naukę.

swych słuchaczy żądał wysiłku,
samodzielnej pracy. W yrzucał im
lenistwo umysłowe, ganił nieuct
wo. „O głupi i leniw ego serca” —
pow ie Łukaszowi i Kleofasow i.
„C zyż nie dlatego błądzicie, że
nie rozumiecie Pism a?” Brak tej
w iedzy poczytuje im za winę. N ie
zadali sobie trudu, by poznać P i
smo św., nie interesowali
się
przepowiedniam i proroków i oto
ta zawiniona niewiedza doprowa
dziła ich do głębokiego smutku i
rozpaczy, mogłaby nawet w y koszlawić całe życie, zepchnąć je
na boczny, ślepy tor.
Podobnie ostro zganił Pan Je
zus Piotra, gdy ten nie rozumiał
potrzeby m ęki Chrystusowej, w o 
łając w zapale: „Panie, nie p rzy j
dzie to na ciebie: O trzym ał na
tychmiast odpowiedź: „Id ź precz
ode mnie... jesteś mi zgorszeniem,
iż nie rozumiesz, co jest Bożego,
ale co jest ludzkiego” . (M t. 16,
21— 24). Brak zrozum ienia dzieła
odkupienia w ynikał u P iotra z
nieznajomości
świętych
ksiąg,
przepowiedni proroków.
Jezus
zaś uważał najwidoczniej, że nie
w iedza jest winą i to winą cięż
ką.
W św ietle tych kilku fa k tó w z
życia Jezusa, zarysowuje się w y 
raźnie stosunek Chrystusa do
wiedzy i nauki: nauka jest po
trzebna, konieczna i należy ją
ustawicznie poszerzać, pogłębiać,
by nie stać się podobnym do
ow ych pięciu
panien „głupich” ,

którym
w
najkrytyczniejszym
momencie życia zabrakło o liw y w
lampach, przez co utraciły w iecz
ne „god y” z Bogiem.
Jezus chciał, by człowiek był
rozumny, światły, by w iedział, by
w ciąż nowe rzeczy poznawał.
Wskazania Jego odnosiły się w
pierw szym rzędzie do apostołów,
przyszłych
kapłanów Kościoła.
Chciał, aby m ieli mądrość Bożą,
a nie zaniedbywali też w ied zy
świeckiej.
Pouczenia te są aktualne po
wszystkie czasy. K ażd y kapłan,
oprócz swych obow iązków dusz
pasterskich, zajęć gospodarskich,
pow inien się modlić, pracować
nad sobą, uczyć się. W iern i na
tychmiast poznają się na księdzu,
który czyta, myśli, studiuje. K a 
zania jego nie będą zbiorem ogól
ników, rzucanych mocnym gło
sem w tłum i częstokroć logicz
nie niepowiązanych, nie będą le t
nią wodą, którą z ambon zalew a
•kościoły, a ludzi myślących do
prowadza do miłości tak, że słu
chanie kazań uważają za nudną
część nabożeństwa, na której ty l
ko z przyzwoitości pozostają w
kościele. Rozm ow y kapłana z
ludźmi będą budujące, k ierow 
nictwo duchowe rozumne. Pozna
ją go ludzie naw et po twarzy,
która odzwierciedlać będzie jego
życie duchowe i intelektualne.

Rozum iał to dobrze apostoł P a 
w eł i dlatego polecał szczególnej
opiece wiernych tych właśnie ka
płanów, którzy nie zaniedbują
w iedzy: „Kapłani, k tórzy dobrze
rządzą niech będą uważani za
godnych podw ójnej czci, zwłasz
cza k tórzy pracują w słow ie i
nauce” . ( I Tym . 5,17).
P rzyk ład i słow a Chrystusa,
apostoła Paw ła o potrzebie usta
wicznego studium odnoszą się
nie tylko do kapłanów, lecz i do
wszystkich wierzących — ludzi
świeckich. T ych ostatnich jednak
nie . trzeba w szczególny sposób
zachęcać do nauki; Znają dobrze
je j potrzebę, warunki życia nie
pozw alają im ma lenistwo. Muszą
stale się dokształcać, b y w ięcej
zarobić na chleb, na sw oje utrzy
manie. Ludzie św ieccy często
w ięcej doceniają w iedzę od w ielu
kapłanów, którzy znalazłszy na
p arafii łatw y chleb, jałow ieją umysłowo, a tym 1samym ducho
wo, a z biegiem czasu stają się
raczej
zakopconą lampą, niż
„światłością świata” . Jednak i lu
dzie^ świeccy m ają obowiązek po
znawania i studiowania zarówno
Pism a św., jak też zasad i dog
m atów sw ej w iary. W szyscy —
tak kapłani, jak św ieccy — po
winniśm y czytać, studiować, do
kształcać się, gdyż tego żąda od
nas Ojczyzna i jest również w olą
Boga.
„Synu, nabyw aj mądrości, nie
opuszczaj jej, rozm iłuj się w niej,
a ona zachowa cię. (Przyp. Sa
lom. 4,5).
E. B.
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Przez Niego, z Nim i w Nim

Ewangelia

Eucharystia

Ten, K tóry sieje,
wyszedł siać Słowo
na skiby orne...
Patrzy — kto przyjm ie
pszeniczne ziarno
sercem wybornym?™

Ojcze Nasz

Ofiarowanie
Przystąpię do ołtarza Bożego
Dopuść mi. Panie,
choć żem niegodny,
podejść tu blisko,
zziębniętą duszę
rozgrzać, rozjaśnić
p rzy T w ym ognisku!
Spowiadam się
Zgięło się ciato,
zadrżały kości
bólem skruszone,
lecz oto serce"
puściło nowe
pędy zielone...
K olekta
0 co się modlić?
Skądże mam wiedzieć
— słaby w miłości?
Lecz Duch T w ó j, Panie,
sam za nas błaga,
wzdycha i prosi...
Epistoła
Ktoś list napisał,
tak — list do Ciebie.
U w ażnie słuchaj!
Pod twym adresem
pieczęć królewska
1 sygnet Ducha...

„Zaprawdę mówię wam: Jeżeli nie będziecie poży
wali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi
Jego, nie będziecie mieć życia w sobie” (J. 6,53). Tymi
słowami Jezus czyni Eucharystię podstawą życia du
chowego, zobowiązując nas byśmy zgłębili tę tajem
nicę w takim stopniu na jaki pozwala rozum oświe
cony wiarą.
CHRYSTUS U S T A N O W IŁ S A K R A M E N T
E U C H AR YSTII
Kiedy Pan Jezus dokona! najsłynniejszego chyba ze
swych cudów, nakarmienia około pięciotysięcznej rze
szy, obiecał ustanowić sakrament eucharystii. Powie
dział szukającej Go rzeszy: „Powiadam wam: szuka
cie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego
żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki...
Chlebem, który ja dam jest moje ciało™ A spośród
uczniów, którzy to słyszeli wielu mówiło: „Trudna jest
ta mowa i któż jej słuchać może. Odtąd wielu uczniów
się wycofało i już z nim nie chodziło” (J. 6,26— 66).
Uważali prawdopodobnie, że człowiek, który mówi o
daniu im swego ciała do jedzenia, musi być obłąka
ny.
Nie ma w Ewangelii żadnych wzmianek, aby Zba
wiciel powracał jeszcze do tego tematu przed dniem
Ostatniej Wieczerzy. W czasie Ostatniej Wieczerzy na
tomiast wszystko stało się cudownie jasne. Ewangeliś
ci, z wyjątkiem św. Jana, opowiadają nam co czy
nił wtedy i co mówił Jezus, a św. Paweł pisze o tym
w liście do Koryntian.
Oto opis św. Mateusza: „W czasie wieczerzy Jezus
wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał
go i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie to jest
moje ciało. Następnie wziął kielich, dzięki czynił i dał
im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja
krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów” (Mt. 26,26— 29). Sw. Paweł w
liście do Koryntian dodaje: „Czyńcie to na moją pa
miątkę” (1 Kor. 11,24).
E U C H A R Y ST IA W TRADYCJI K O ŚCIO ŁA
PO W SZECH NEG O
W literaturze starochrześcijańskiej mamy bardzo
duży wybór tekstów dotyczących sakramentu Eucha
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O w ielk i Królu,
podarunkami
napełń me ręce!
Takim ubogi —
nie mam z czym nawet
przed Tobą klęknąć™

Byś m i dał nawet
najsamotniejszą
dolę sierocą,
będę się żalił?
Wszakże mam w niebie
Naszego Ojca!™
Baranku Boży

Obm yj mnie
Obm yj mnie w ięcej!
Obm yj do czysta,
bom strwożony, Panie.
Jakże bym wyszedł
bez białej szaty
na T w e spotkanie?

Baranku cichy,
N ajłagodniejszy
Niepokalany —
T w e czyste runo
niech me zapiekłe
uleczy rany!... «
Komunia

Św ięty
W chóry Aniołów
wplatam głos nikły
— źdźbło traw y liche —
lecz T y mnie słyszysz,
Boże Cherubów,
boś bardzo cichy™

K ropelka deszczu,
w potoku rwącym
siebie zatracam.
G dzie mnie poniesiesz,
T y wiesz, o Panie,
— to mi wystarczy!™
Oto Msza skończona

Przeistoczenie
Życie, me, Panie,
jak chleb razow y
gruby i ciemny...
Miłość ma — wino
nie dosyć słodkie,
lecz T y je przemień!...

rystii. Potwierdzają one wiarę w obecność Chrystusa
pod postacią chleba i wina jak również tajemnicę jed
ności Ofiary Krzyża, Wieczernika i Mszy św. Przy
toczę tylko niektóre bardziej znamienne.
Sw. Ignacy Antiocheński ( + 110) w liście do Smyrneńczyków piętnuje błądzących doketów, którzy „od
eucharystii i modlitwy stronią ponieważ nie uznają,
że eucharystia jest Ciałem Zbawiciela naszego, ciałem,
które cierpiało za nasze grzechy”.
Sw. Justyn (ok. 165 r.) podkreśla również rzeczywi
stą obecność Chrystusa w Eucharystii. „Nie przyjmu
jemy bowiem (tego pokarmu) jako zwykły chleb, ani
jako pospolity napój, lecz zostaliśmy pouczeni, że jak
przez Słowo Boga wcielił się Jezus Chrystus, Zbawca
nasz i przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia.
Tak też ciało i krew wcielonego Jezusa jest pokar
mem... Ten pokarm jest, taką mamy naukę, ciałem i
krwią tego właśnie wcielonego Jezusa”. Tekst więc
mówi o Chrystusie obecnym w Eucharystii.
Sw. Ireneusz (koniec n w.) poucza, że Chrystus
„wziął chleb, który jest ze stworzenia i dzięki czynił
mówiąc: To jest ciało moje. Podobnie o kielichu, któ
ry pochodzi z tego samego stworzenia co i my oświad
czył, że jest to jego krew i ustanowił nową ofiarę No
wego Testamentu. Kościół otrzymawszy tę ofiarę od
apostołów składa ją na całym świecie Bogu”.
Sw. Cyprian ( + 258) z niezwykłą mocą podkreśla
jedność ofiary Chrystusa i Mszy św.: „Jeżeli Chrys
tus Jezus Pan nasz i nasz Bóg, sam jest kapłanem
swojego Boskiego Ojca i pierwszy ofiarował samego
siebie temu Ojcu, jeśli nakazał, by czynić tak na jego
pamiątkę, to niewątpliwie kapłan czyniąc to, co czy
nił Chrystus spełnia rolę Chrystusa i ofiarowuje on
Bogu Ojcu prawdziwą i pełną rolę Chrystusa i ofia
ruje on Bogu Ojcu prawdziwą i pełną ofiarę w Koś
ciele, jeżeli ofiaruje tak, jak ofiarował sam Chrystus".
Sw. Jan Chryzostom (334— 167) niejednokrotnie mó
w i o ofierze eucharystycznej: „Chrystus ofiarował się
jeden raz na zawsze™ Czy jednak nie składamy ofia
ry co dzień. Tak, ofiarujemy, ale czynimy to na pa
miątkę śmierci Chrystusowej... Chrystus jest wszędzie
jeden, jest cały i tu i tam, ponieważ ma jedno ciało.
I podobnie jak ten, którego ofiarowuje się w wielu
miejscach, jest jednym ciałem, a nie wielu ciałami, tak
samo i ofiara jest jedna. Nasz kapłan złożył oczysz

Sam nic nie jestem,
Sam nic nie mogę
— ja proch i robak™
Lecz z Tobą — wszystko!
Przez Ciebie — wszystko!
I wszystko w Tobie!™

Otoś mi w duszę
w raził T w e słowa
i T w o je czyny.
Pójdę w pokoju.
Msza się skończyła...
Msza się zaczyna!™

czającą nas ofiarę. I my teraz składamy tę samą ofia
rę złożoną kiedyś i która nie może ulec zniszczeniu.
Eucharystia w tradycji Kościoła była zawsze pokar
mem, którym jest Ciało i Krew Chrystusa, jak rów 
nież Ofiarą, która raz spełniona na Kalwarii urzeczy
wistnia się w każdej Mszy św.
Jak sprawowana była Msza św, w pierwszych wie
kach chrześcijaństwa? W czasach apostolskich chrześ
cijanie schodzili się na „łamanie chleba”. czyli Mszę
św., do domów prywatnych w pierwszy dzień tygod
nia: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz. Ap. 2,42).
„Didache” (dokument z końca I w.) poucza z ja 
kim przygotowaniem duchowym powinniśmy przystę
pować do Eucharystii, jak również zawiera modlitwy
odmawiane w czasie Mszy św.: „W dzień Pański zgro
madzajcie się, łamcie chleb i czyńcie dzięki, wyspo
wiadawszy się pierwej z grzechów swoich, ażeby czy
sta była ofiara wasza. A żiflen, który żyje w niepo
rozumieniu ze swym towarzyszem niech się z. wami
nie gromadzi, dopóki się nie pojednają, ażeby sĄ nie
splamiła ofiara wasza... A co do Eucharystii takie
oddawajcie modły dziękczynne. Najpierw za kielich:
Dziękujemy ci Ojcze nasz za święty winny szczep Da
wida, sługi twego, który nam poznać dałeś przez Je
zusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki. Po czym za
łamany chleb: Dziękujemy ci Ojcze nasz, za życie i
wiedzę, którą nam poznać dałeś przez Jeusa sługę
swego. Tobie chwała na wieki. Jak ten łamany chleb
rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, tak
niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi do
Królestwa twego, albowiem twoja jest chwała i moc
na wieki. Przez Jezusa Chrystusa...”
Sw. Justyn w Apologii napisanej w
Rzymie ok.
155 r. daje taki oto opis niedzielnych zebrań chrześci
jan: „W dniu zaś zwanym dniem słońca odbywa się
zebranie w jednym miejscu wszystkich razem i z
miast i ze wsi. Wtedy czyta się pamiątki apostolskie,
albo pisma prorockie, póki czas na to pozwala. Potem
gdy lektor skończy, przełożony daje żywym słowem
upomnienie i zachętę do naśladowania tych nauk zna
komitych. Następnie wszyscy z miejsca powstajemy
i modlimy się. Po czym jak się już powiedziało, gdy
modlitwa się skończy, przynoszą chleb oraz wino i
wodę, a przełożony zanosi modlitwę tudzież dziękczy
nienia, o ile tylko może, lud zaś z radością odpowiada:

Amen. Wreszcie następuje rozdawanie i rozdzielanie
wszystkim tego. co się stato Eucharystią, nieobecnym
zaś rozsyła się ją przez diakonów™ Ci, którym się
dobrze powodzi i którzy dobrą mają wolę, dają co
chcą, a wszystko co się zbierze* składa się na ręce
przełożonego. On zaś roztacza opiekę nad sierotami,
wdowami, chorymi albo z innej przyczyny cierpiący
mi niedostatek, nad więźniami, obcymi gośćmi, jed
nym słowem spieszy z pomocą wszystkim co są w po
trzebie”.
Obrzędy Mszy św. nie były od samego początku
ostatecznie ustalone we wszystkich
szczegółach.
Z
przytoczonego tekstu św. Justyna wynika, że przełożony-kaptan miał swobodę
improwizowania. Około
roku 215 św. Hipolit układa tekst modlitwy euchary
stycznej, który w Kościele pierwszych
wieków miał
duże powodzenie. Nie był on jednak jedynym tekstem
modlitwy eucharystycznej. W e wszystkich dawnych li
turgiach odnajdujemy jednak pewien stały schemat.
Można w nim wyróżnić zasadnicze momenty: dzięk
czynienie, opis ustanowienia Eucharystii, wspomnienie
śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela, wreszcie wez
wanie Ducha Sw. na zgromadzoną społeczność. W cią
gu wieków ukształtowały się różne obrzędy Mszy św.
N a zachodzie w Kościele Rzymskokatolickim liturgia
mszalna została ujęta w ścisłe ramy przepisów na so
borze Trydenckim i w takiej formie przetrwała do
Sob. Wat. n.
E U C H A R Y S T IA W KOŚCIELE
P O LS K O K A T O LIC K IM
Kościół PolskokatoUcki sprawując sakrament eucha
rystii, opiera się na Piśmie św. i tradycji Kościoła
Powszechnego, jak również na tradycji Kościoła rzym
skiego, wprowadzając jednak do liturgii zasadniczą
zmianę — język narodowy.
Po raz pierwszy msza św. w języku polskim została
odprawiona przez ks. prob. Hodura na Boże Narodze
nie 1900 r. N a owe czasy było to posunięcie rewolu
cyjne. Za przykładem ks. Hodura poszły inne parafie
niezależne w Stanach Zjednoczonych. W 1904 r. odbył
się pierwszy Synod Polskiego Narodowego Kościoła w
Scranton. Jednym z postanowień Synodu była uchwa
ła na mocy, której wszystkie obrzędy, nabożeństwa i
czynności święte mają być sprawowane w j. polskim.
Uzasadnieniem uchwaiy był fakt, że Chrystus modlił

się do Boga w języku swojego narodu i w tym języ
ku sprawował święte obrzędy w Wieczerniku. Kościół
PolskokatoUcki wprowadzając język narodowy do li
turgii poszedł i pod tym względem za przykładem
swego Mistrza.
Uświadomimy sobie rewolucyjne znaczenie wpro
wadzenia języka narodowego do Mszy św. czytając
odpowiedni kanon Soboru Trydenckiego. „Jeżeli kto
mówi, że Mszę św. należy odprawiać wyłącznie w ję
zyku ludowym... niech będzie potępiony”. Encyklika
Kościoła Rzymskokatolickiego Mediator Dei tak mówi
o roli języka łacińskiego: „Język łaciński, którego uży
w a wielka część Kościoła, jest widomym i pięknym
znakiem jedności, jest też lekarstwem skutecznym
przeciw jakimkolwiek skażeniom autentyczności nau
ki”. Zycie jednak okazało się skuteczniejsze od skost
niałych kanonów. Kościół rzymski na Sob. Watykań
skim przyjął postanowienia, które już w 1900 r. były
wprowadzone przez Kościół PolskokatoUcki — zasto
sowano język narodowy do obrzędów św. i _ nabo
żeństw. W tym jak i w innych sprawach Kościół Polskokatolicki okazał się inicjatorem jak i prekursorem.
S K U T K I S A K R A M E N T U E U C H AR YSTII
Chrystus dając nam siebie na pokarm chce abyśmy
w Nim wzrastali, otrzymaU Jego moc.
Eucharystia,
jak również inne sakramenty św. nie sprowadza na
człowieka żadnego dobra nadprzyrodzonego w sposób
automatyczny. Kto przystępuje do sakramentu eucharystU powinien mieć wiarę, dobrą intencję, a także
kochać Chrystusa. Im głębsza jest ta miłość, tym głęb
sze nastąpi upodobnienie do Niego. Przyjmując eucha
rystię zdolni jesteśmy wykonać polecenie Chrystusa:
„Bądźcie więc wy doskonaU, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski (Mt. 5,48).
Msza św. nie jest nową ofiarą Jezusa Chrystusa, ale
jest jedynie uprzytomnieniem i uteraźniejszeniem je
dynej, w pełni skutecznej Ofiary Krzyżowej. Jest więc
uwielbieniem, dziękczynieniem, przebłaganiem i usta
wiczną prośbą zwróconą do Boga. Ze skutków Mszy
świętej mogą korzystać tak ludzie na ziemi, jak i du
sze w czyśeu cierpiące. Od dobrej woli człowieka za
leży w jakim stopniu skorzysta z Najśw. Ofiary.
Ks. K A ZIM IE R Z FO NFAR A
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spowodował żądanie 200 ty
sięcznej
rzeszy duchownych
Kościoła Etiopskiego o pod
w yżkę uposażeń oraz zabez. pieczenie
opieki
lekarskiej
kleru etiopskiego. Żądania te
uwzględnił patriarcha Abuna
T eo f ilos, głow a 8-m tfionow ej.
rzeszy w yznaw ców tego K oś
cioła, nie dopuszczając w ten
sposób do ogłoszenia strajku
pracowników kościelnych, po
sunięcia dość żenującego dla
organizacji kościelnej.

V III M IĘ D ZY N A R O D O W E
S E M IN A R IU M
E K U M E N IC ZN E
W STR ASSBU R G U

Karta z ewangelii św. Mateusza, Dublin, ok. 800 r.

M UZUŁM AŃSKA
K O NFER ENCJA W LAH O R E

n

i Jak inform uje Ekumeniczna
Służba Prasowa (O P A ) w L ahore (Pakistan)
odbyła się
muzułmańska konferencja na
szczycie. Do udziału w konfe
rencji w charakterze
gościa
zaproszony został p ra w osła w -,
ny patriarcha
Antiocheński,
Eliasz IV . W związku z prob
lem em
Jerozolim y
w ystąpił
rów nież patriarcha, który w
krótkim
przem ówieniu
oświadczył, że zarówno
dla
chrześcijan jak i dla muzuł
manów, Jerozolim a m a duże
znaczenie, jako miasto św ię
te, że powinna b yć uznana ja 
ko miasto palestyńskie. P o 
dzielił on stanowisko papieża
w tej sprawie, wypow iadając
się
przeciwko
„judadzacji”
Św iętego Miasta” .
W konferencji tej w zięli udział
również
M etropolita
G ó ry
Libańskiej
Georges
Khodre oraz p. Ghassan Tueni, znany chrześcijański w y 
dawca z Bejrutu.

SYNO D
K O ŚC IO ŁA G RECKIEGO
PROTESTUJE
Synod Greckiego
Kościoła
Praw osław nego zaapelował na
piśmie do greckiego premiera
Androutsopóulosa o polepsze
nie sytuacji więźniów,
znaj
dujących się na w yspie Y a vos.
W
apelu
podpisanym
przez Arcybiskupa A ten Se
rafina i 32 członków Synodu
zaproponowano władzom grec
kim
uwolnienie
więźniów,
wobec których żadnego okreś
lonego oskarżenia nie wysu
nięto. Biskup Syros,
(wyspa
Yavos znajduje się na terenie
jego diecezji) oskarżył władze
o nieludzkie warunki, w któ
rych znajdują się uwięzieni w
obozie pracy.

N O M IN A C J A
DR EUG ENE CARSON
B L A K E ’A
B yły Sekretarz
Sw iatow ej Rady
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Generalny
Kościołów,

dr Eugene Carson Blake, zo
stał
mianowany
prezyden
tem nowej organizacji ame
rykańskiej p.n. „Chleb dla
świata” . N ależy podkreślić, że
organizacja ta ma charakter
m iędzywyznaniowy. W icepre
zydentem
je j
jest
biskup
rzymskokatolicki
Thomas J.
Gumbleton z Detroit,
znany
bojow nik o polepszenie sytua
cji m aterialnej biedoty m iej
skiej.

B IS K U P
ST A R O K A T O LIC K I
PR EZYD ENTEM
TOW ARZYSTW A
W S P Ó Ł P R A C Y K O SC IO ŁO W
CH R ZEŚCIJAŃSK ICH
S ZW A JC A R II
Biskup Leon Gauthier, gło
w a Kościoła Starokatolickiego
Szwajcarii, został wybrany na
dwuletnią
kadencję
(1974—
1975) prezydentem T ow arzy
stw a W spółpracy Kościołów
Chrześcijańskich, działającego
od lat w
Szwajcarii. Bp L.
Gauthier objął to stanowisko
jako następca biskupa rzym s
kokatolickiego, dr J. Vonderachs, który razem z dr W a l
terem Sigristem, prezydentem
Związku K ościołów Ewange
lickich Szwajcarii, pozostaje
w biurze prezydialnym tego
Tow arzystw a. Prezydium T o 
w arzystw a
obsadzone
jest
przez
przedstawicieli
trzech
K ościołów krajowych, którzy
kolejno przyjm ują prowadze
nie tej organizacji.

C IĘ Ż K A S Y T U A C JA
M A T E R IA L N A K SIĘ ŻY
W A B IS Y N II
Strajk wojskowych i cyw ilnych
urzędników
Abisynii

N a koniec czerwca i począ
tek lipca br. przypada sesja
posiedzenia sem inaryjnego na
temat „U rząd Kościelny w
kontekście jedności i odno
w y ” . Seminarium organizuje
Instytut Badań
Ekumenicz
nych w Strassburgu. Udział w
nim w eźm ie ók. 60 osób z róż
nych
kościołów
i
krajów.
Przedyskutowana
szczególnie
zostanie „R ola i funkcja U rzę
du w żyjącym Kościele i spo
łeczeństwie” .
W prowadzające
referaty wygłoszą anglikańscy,
luterańscy i rzymskokatoliccy
teologowie, a wśród nich bis
kup
krajow y
dr
Johannes
Hem pel (Drezden) oraz p rofe
sorowie dr Giinther Gassmann
i dr Vilm os Vajta z Instytutu
w Strassburgu.

B A D A N IA R U C H U
E K U M E N IC ZN E G O
Założone w 1948 r. w N R F
Tow arzystw o W spółpracy K oś
ciołów Chrześcijańskich liczy
w swoich szeregach przedsta
w icieli 14 Kościołów, a w tym
Kościół rzymskokatolicki, me
tropolię prawosławną, opieku
jącą się praw ie 300-tysięczną
rzeszą
robotników greckich,
zatrudnionych w NRF. Głów-,
nym zadaniem Tow arzystw a
jest badanie ruchów ekume
nicznych, rozw ijających się w
różnych środowiskach: prote
stanckich, rzymskokatolickich,
prawosławnych,
działających
w ramach ekumenii i poza
nią. Zajm u je się ona organi
zacją dialogów bilateralnych
i multilateralnych, śledzi ró w 
nież przebieg już istniejących
stosunków międzykościelnych.

K A T O L IC K O — LU T E R A N S K I
D IA L O G N A T E M A T
„N IE O M YLN O ŚC I P A P IE Ż A ”
Dialog tego rodzaju jest pro
wadzony na terenie U S A od
1965 r. przez specjalnie pow o
łaną katolicko-luterańską ko
m isję mieszaną.. Po ogólnych
oświadczeniach na temat w y 
znania w iary, chrztu, eucha
rystii i urzędu Kościelnego,
Kom isja rozpoczęła dyskusję

poświęconą „nieomylności pa
pieskiej” . W toku przygoto
wania znajduje się dokument,
zaw ierający zarówno stw ier
dzenia o zgodności poglądów
na niektóre problemy, jak i
różnice w nauce obu Kościo
łów na' ten temat. Opubliko
w anie tego dokumentu m a na
stąpić rzekomo w e wrześniu
br. Istotnie temat ten nie jest
łatw y do rozwiązania. Zreda
gow anie nawet argumentów z
jednej i drugiej strony na
stręcza n iew ątpliw ie bardzo
duże trudności.

Z A K A Z O G Ł A S Z A N IA
D E K LA R A C JI
P O L IT Y C Z N Y C H
Patriarcha
Ekumeniczny
wystosował do podległych so
bie
biskupów,
działających
poza granicami patriarchatu,
pismo okólne, w którym prze
strzega ich przed angażowa
niem się w polityczne spra
wy. Pow ołuje się on ną fa k 
ty
wykraczania
niektórych
biskupów poza granice proble
m ów
wewnątrzkościelnych,
patriarcha stwierdza, że takie
go rodzaju publiczne w ystą
pienia nie uzgodnione z pa
triarchatem
przynoszą
dużą
szkodę Kościołow i i podrywa
ją autorytet hierarchii koś
cielnej.

P R Z Y G O T O W A N IA
PRAW O SŁAW NYCH
DO Ś W IA T O W E G O
ZG R O M A D Z E N IA '
EK U M E N IC ZN E G O
W D ŻA K A R C IE W 1975 R.
N a początku czerwca br. w
Bukareszcie odbędzie się na
rada
40 przedstawicieli
18
prawosławnych i wschodnich
Kościołów
członkowskich
Św iatow ej Rady
Kościołów,
poświęcona dyskusji na temat
„Jezus Chrystus teraz w yzna
w an y” . Uczestnicy tej konfe
rencji zajm ują się om ówie
niem
centralnego
miejsca
Chrystusa w teologii praw o
sławnej, misji, wyznawaniem
Chrystusa w liturgii, jako fo r
m y i poznania uczucia zba
w ienia
i
uwolnienia
przez
Kościół człowieka.
Konsultacje będą przygoto
wane przez prof. Jona Bria
(referat o stosunku do K oś
ciołów prawosławnych K om i
sji do spraw M isji i Ewange
lizacji).1 Przew odniczyć będzie
dr Nikos Nissiotis, prof. U n i
wersytetu Ateńskiego, b. dy
rektor Instytutu Ekumenicz
nego w Bossey k. Genewy.
Narada odbędzie się w klasz
torze Cornika k. Bukaresztu.

Przygotowania do Azjatyckiego Zgromadzenia Pokojowego Chrześcijan
N a zaproszenie Chrześcijańskiej K onferencji
Pok ojow ej i Chrześcijańskiej Organizacji P o 
kojow ej Japonii, w dniach 2— 4 kwietnia br.
obradował w Tok io K om itet P rzygotow aw 
czy A zjatyckiego Zgromadzenia Pokojow ego
Chrześcijan.
Pod przewodnictwem prof. J. R. Chandrana
(Indie) om ówiono zasady i cele A zjatyckiego
Zgrom adzenia Pokojow ego Chrześcijan. P o d 
kreślono, że Zgrom adzenie to stworzy chrześ
cijanom
azjatyckim
pierwszą
sposobność
spotkania się i zorganizowania współpracy w
w alce o pokój i sprawiedliwość.
P rof. J. R. Chandran, ks. Hirayam a, ks.
Okawa (Japonia) i dr K a roly Toth, sekretarz
generalny Chrześcijańskiej K on feren cji P o 
kojow ej, w ygłosili przem ówienia na temat
zasad i celów A zjatyckiego Zgromadzenia P o 
kojow ego Chrześcijan, jak i na temat prak
tycznych aspektów zorganizowania takiego
posiedzenia.
Prof. J.' R. Chandran, ks. H irayam a i ks.
Christie Rosa (Sri Lanka) wybrani zostali na
stanowiska przewodniczącego, zastępcy prze
wodniczącego i sekretarza Kom itetu P rzygo
towawczego A zjatyckiego Zgrom adzenia P o 
kojow ego Chrześcijan. Postanowiono, że Zgro
madzenie to zbierze się w dniach 8— 13 stycz
nia 1975 r. w K ottayam (Indię) i obradować
będzie pod hasłem: „W spólna w alka o pokój
i sprawiedliwość — rola i odpowiedzialność
chrześcijan azjatyckich” . W A zjatyckim Z gro
madzeniu Pok ojow ym Chrześcijan w eźm ie
udział 100 delegatów ze wszystkich krajów
A zji.
Podczas posiedzenia Kom itetu P rzygoto
waw czego w Tokio zwrócono uwagę na kilka
ważnych zagadnień.

Podkreślono pilną potrzebę opracowania
sensownej azjatyckiej teologii pokoju. Musi
ona wyrosnąć z dynamicznego zaangażowania
chrześcijan w aktualne problem y narodów
A zji.
„
Podkreślono również, że w ielk ie siły impe
rializmu, przy współpracy z burżuazją na
rodową, stanowiły zasadniczy element w y 
zysku w A zji. Siły te utrzymują jeszcze do
dzisiaj swe w p ływ y w tej części świata, -po
wodując, że tamtejsze narody znajdują się
w stanie zależności ekonomicznej od kapi
tału zagranicznego.
Podczas posiedzenia Kom itetu P rzygoto
w awczego - potępiono rów nież przestępstwa
dokonywane na bohaterskim narodzie w iet
namskim także po podpisaniu układu o za
kończeniu w ojn y i ustanowieniu pokoju w
W ietnam ie z 27 stycznia 1973 r. Dalej, potę
piono zdecydowanie bazy wojskowe, które pod
względem strategicznym podzielono w taki
sposób, że m ożliw e jest przeprowadzenie pro
gramu
wyzysku
ekonomicznego
narodów
azjatyckich. W yrażono też mocną nadzieję,
że
A zjatyckie
Zgrom adzenie
Pok ojow e
Chrześcijan, które zbierze się w styczniu roku
przyszłego, udzieli chrześcijanom i Kościołom
w A z ji nowych impulsów do w alki przeciw
niesprawiedliwości i wojnie, n a , rzecz spra
w iedliw ego i trw ałego pokoju.
Przyszłe Zgromadzenie Pok ojow e winno
zanalizować, w św ietle biblijnego rozumienia
nowego człowieka w Chrystusie, aspekty po
lityczne i m ilitarne aktualnej sytuacji w róż
nych krajach A zji, jak i czynniki społecznoekonomiczne
i
społeczno-kulturalne, które
utrudniają narodom azjatyckim osiągnięcie
postępu i integracji narodowej. Szczególną

uwagę poświęcono specyficznym problemom
regionalnym w A zji, jak na przykład zagad
nieniu definityw nego zakończenia agresji w
Indochinach A zjatyck ie Zgrom adzenie Pok o
jow e Chrześcijan ma dać Kościołom azjatyc
kim silny impuls .i udzielić im poparcia w
walce o
sprawiedliwość
społeczną
dla
wszystkich i w solidaryzowaniu się z uciska
nymi.
Po posiedzeniu Kom itetu Przygotow aw czego
A zjatyckiego
Zgromadzenia
Pokojow ego
Chrześcijan, sekretarz generalny Chrześcijań
skiej K on feren cji P ok ojow ej, dr K a roly Toth,
spotkał się z badaczami zagadnień pokojo
w ych w Japonii. D yrektor Japońskiej Grupy
Badań Pokojow ych (Japan Peace Research
Group), prof. T. Ishida, sekretarz tej Grupy,
pani H. Ukita, przewodniczący Organizacji
Studiów Pokojow ych w Japonii, prof. K .S e k i
i prof. Shosno z Instytutu W ychowania Pok o
jow ego w Hiroszimie, zostali poinform owani
o przygotow yw anej przez Chrześcijańską K o n 
ferencję P okojow ą konsultacji z badaczami
zagadnień pokojowych.
Sekretarz generalny ChKP, dr K . Toth i
prof. J. R. Chandran, przewodniczący K om i
tetu Przygotow aw czego A zjatyckiego Z gro
madzenia Pokojow ego Chrześcijan, poinfor
m owali też sekretarza generalnego Zjedno
czonego Kościoła Chrystusowego w Japonii,
ks. G eorge Hanabusę i sekretarza generalne
go N arodow ej Rady Kościołów w Japonii, ks.
Nakajim ę o przygotowaniach do A zjatyck ie
go Zgrom adzenia Pokojow ego Chrześcijan.
Delegacja Chrześcijańskiej K on feren cji P o 
kojow ej złożyła też w izytę Japońskiemu K o 
m itetowi Pokoju i została przyjęta przez jego
wiceprezydenta, H. Kumakurę.
/
P .O .

Nowy program studiów na Ghrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym w Bernie
Jak podaje „Altkatholische Kirchenzeitung” — prasowy organ Kościoła sta
rokatolickiego w N R F (luty 1974, nr. 2) W yd zia ł Teologiczny w Bernie (S zw aj
caria) przygotow ał w tym roku now y program studiów teologicznych. N ajistot
niejsze punkty tego programu zostaną zatrzym ane na stałe.
Głów nym zadaniem W ydziału jest naukowe i praktyczne przygotow anie du
chownych do służby w Kościele chrześcijańskokatolickim (starokatolickim) oraz
dalsze kształcenie młodych teologów z innych k ra jów i konsultacje z doktoran
tami. N a W ydziale mogą studiować takie osoby, które nie m ają zamiaru zo
stania duchownym chrześcijańskokatolickim.
Na studia będą dopuszczani obecnie — oprócz kandydatów z uznanymi
świadectwam i m aturalnym i — takie osoby, które ukończyły szkołę pedago
giczną i uzyskały dyplom nauczyciela okręgow ego czy też nauczyciela szkoły
podstawowej.
Każdy, kto posiada tego rodzaju świadectwa, może rozpoczynać studia na
wet wtedy, jeśli nie zna języków takich jak łacina, greka czy hebrajski. Zna
jomość tych języków może zdobyć na początku studiów, na organizowanych w
tym celu specjalnych kursach. N ależy podkreślić, że w ykładów mogą słuchać
także studenci innych wydziałów.
Poniew aż na U niw ersytecie w Bernie istnieje również większy W ydział T eo
logiczny ewangelicki, dlatego na W ydziale chrześcijańskokatolickim będą w y 
kładane jedynie ważne dla Kościoła starokatolickiego dziedziny, zwłaszcza:
N o w y Testament, historia Kościoła, historia i zagadnienia starokatolicyżmu,
dogmatyka i liturgia. W ykładów z innych przedm iotów można słuchać na W y 
dziale Ewangelickim lub na W ydziale Filozofii.
Przebieg studiów kontrolowany będzie przez ustalone egzam iny: po co naj
mniej czterech semestrach wstępnych egzamin z wiadomości językow ych i hi
storycznych, po ośmiu semestrach pierwszy egzamin państw ow y z w iedzy o
B iblii i dogmatyki. Zakres w iedzy praktycznej będzie sprawdzany przez W ikariat Naukow y na drugim egzaminie państwowym .
W wykładach uczestniczą równocześnie zarówno osoby rozpoczynające stu
dia jak i doktoranci. Ujem ne strony tego układu organizacyjnego zostaną w
miarę możliwości skonpensowane intensywnym kontaktem studentów z pro
fesorami oraz wzajem nym i kontaktami studentów. O żyw iony kontakt osobisty
i indywidualna konsultacja stanowią wielką zaletę Wydziału. Kościół Chrześcijańskokatolicki um ożliwia zakwaterowanie w Domu Akadem ickim (Pavillon w eg 10) i stypendia, które otrzym uje każdy student nie mieszkający w Bernie,
chyba że się tego w yraźnie zrzeknie.
K ościół chrześcijajiskoKatolicki w Bernie. Obok ratusz

(opr. M . S.)
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W czasie wakacyjnych w ędrówek i
włóczęg odkryw am y często zupełnie
nowe nieznane zakątki własnego kraju.
Poznajem y folklor, poznajem y nowych
ludzi. W racam y bogatsi o przygodę, o
przeżycie i w iedzę o świecie.
Proponuję wspólnie wybrać się na
wielką przygodę do kraju leżącego w
A m eryce Północnej, pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Gwatem alą i Hondu
rasem — do Meksyku. Zanim zw iedzi
m y ten kraj, zorientujem y się w jego
ogólnym charakterze społecznym, gos
podarczym i politycznym.
M eksyk jest państwem o ustroju re
publiki zw iązkowej, składa się z 29
stanów i 2 terytoriów federalnych. Do
największych miast należą: Guadolajara, Leon, Merida, Pueblo, Monterrey,
San Luis Potosi, Tem pico i V era Cruz,
liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców.
Główną grupę ludności meksykańskiej
stanowią Indianie (około 40 proc.) w
tym najliczniejsi są Aztekow ie. Otomi,
M ajow ie, Zapotecy, Mistekowie. N ie
w iele mniejszą część stanowią Metysi,
15 proc. - to biali, a pozostali to K re ole.
Językiem urzędowym jest hiszpański,
ale większość Indian używa własnych
narzeczy lub dialektów, których łącz
nie istnieje ponad trzydzieści. N ajszer
szy zasięg ma język A ztek ów zwany
nahuatl i język maja. Dzięki swemu
położeniu geograficznem u Meksyk po
siada klim at kilku stref klimatycznych,
co daje rolnictwu tego kraju ogromne
możliwości. Są w Meksyku krajobrazy
alpejskie i pustynne, są dżungle i ob
szary plantacji bawełny, kawy. Na
meksykańskich targowiskach sąsiadują
z sobą kosze pełne złocistych pomarań
czy i wonnych orzechów kokosowych
z kobiałkami rydzów i borowików. R o
sną tam sosny, drzewa ananasowe i
bananowe. Obok kajmanów, pum i pa
pug żyją owce, krow y, sarny i indyki,
których M eksyk jest praw dziw ą ojczy
zną. K rajobraz kraju urozmaicają wul
kany, dziew icze lasy i jeziora.

1. Słodkie mleko

kokosowe jest ulubionym

przysmakiem indiańskich dzieci

*, Pełne wdzięku indiańskie dziewczynki chęt
nie pozwalają się fotografować

3. Taxo — miasto zbudowane na złożach sreb
ra
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Zacznijm y w ędrów kę od Vera Cruz,
największego
meksykańskiego portu,
pam iętającego lądowanie wojsk ekspe
d ycji Napoleona III. (7 styczeń 1862 r.)
M iasto to jest bramą Meksyku, przez
którą w darło się do kraju w iele zła, ale
które ma rów nież w swej historii rados
ne dla Meksyku momenty. Tędy opuścili
M eksyk ostatni Hiszpanie. Tu pracował
nad lepszą przyszłością kraju Benito
Juarez, polityk meksykański, żyjący w
latach 1806— 72, bohater narodowy, z
pochodzenia Indianin ze szczepu Zapo
teków prezydent Meksyku w latach
1961— 63, dążący do ekonomicznego roz
w oju kraju i niezależności politycznej.
Z V era Cruz pochodziło też kilku in 
nych prezydentów. Turystów, p rzyjeż
dżających do V era Cruz zachwyci prze
de wszystkim serdeczny, naturalny i
wesoły sposób bycia mieszkańców tego
miasta. W kawiarniach i restauracjach
otwartych do późnej nocy serwują
m iejscowe przysm aki — krew etki
i
ostrygi. M łodzież w Y era Cruz może
kształcić się w wyższej uczelni i w
Akadem ii Nauk, skupiającej intelektu
alistów.
W ędrując dalej odwiedzam y meksy
kańską wieś. Chętnie uprawiają tu ku
kurydzę, toteż częstym w idokiem są so
czyste zielone kukurydziane pola. L u d 
ność wiejska tradycyjnie utrzym uje się

JTli

z wyrobu niezw ykle pięknych tkanin
kilim ow ych i „serapes” — derek w eł
nianych, służących z powodzeniem za
równo jako płaszcz, kołdra, odzienie zi
mowe. M isterne
sploty ornamentów
przekazywane są z pokolenia na poko
lenie. W ielu tkaczy czerpie m otyw y z
pradawnych tkanin, na których w zór
był jedynym w swoim rodzaju pismem
przybyszy „pulaąue” , napojem w ytw a 
rzanym ze sferm entowanego soku aga
wy, miodu i wody. Często wśród pól
uprawnych w idzi się rzędy agaw. Na
wiejskich targowiskach często panuje
nadal handel wym ienny. Targowiska
meksykańskie nie są hałaśliwe, tow ary
wym ienia się z powagą i dostojeńst
wem, przy cichych, poważnych rozmo
wach. Dlatego też i w kontaktach z tu
rystami Indianin nie liczy na zapłatę
za przyjazną usługę, czy udzieloną goś
cinę. Oczekuje raczej odwzajem nienia
się inną usługą, czy chociażby serdecz
nością. W chatach w iele glinianych
przedm iotów o kształtach wzorowanych
na naczyniach jeszcze prekolum bij
skich.
W ieczorem przed chatami domów za
siadają całe rodziny. Spoglądają tęsknie
daleko w przestrzeń i śpiewają niezw y
k le rzewne, sentymentalne pieśni, gło
sami nabrzmiałych wzruszeniem. T ę 
sknota ich pieśni jest wprost bezgra
niczna. Urzeka, pozwala zatapiać się w
marzeniach. Ostatnie prom ienie słońca
kładą czerwone blaski na smagłych
twarzach rozświetlają czarne w ilgotne
oczy. Płyną pieśni o ziemi, o ptakach,
0 niedostępnych przestworzach...
Przew odniki turystyczne
zachęcają
nas do odwiedzenia Taxaco — miasta
zbudowanego na bardzo bogatych zło
żach srebra. Ponad miastem wznosi się
różowobrunatna, 1barokowa
katedra.
Taxaco jest jednym z ośrodków w ydo
bywania srebra. Meksykańskie w yroby
ze srebra cieszą się ogromnym powodze
niem wśród kobiet w Am eryce i Europie.
W praw dzie w ostatnich czasach produk
cja meksykańskiego srebra bardzo zma
lała, nie oznacza to jednak, że złoża są
wyczerpane.
N ie srebro i nie inne bogactwa natu
ralne są największym skarbem M eksy
ku.
Pracow ity,
zręczny,
obdarzony
ogromnym poczuciem piękna, wesoły i
serdeczny lud jest największym skar
bem tego kraju. Bogaty, niezmiernie
różnorodny folklor, trwałość i kultyw o
wanie jedynych
w
swoim rodzaju
sztuk: malarstwo, architektury, muzyki.
Sytuacja gospodarcza Meksyku, pań
stwa,
którego pełna nazwa brzmi:
Meksykańskie Stany Zjednoczone na
dal jest bardzo trudna. Przem ysł jest
słabo rozw inięty. Dopiero w 1972 roku
rząd meksykański podjął decyzję o bu
dowie pierwszego kombinatu hutnicze
go. Założeniem 5-letniego planu (1970
— 75) rozw oju przemysłu energetycznego
jest elektryfikacja wsi. W iele też obie
cuje sobie M eksyk po wzmożonym w y 
dobyciu ropy naftowej. Obecnie już 99
proc. przemysłu górniczego należy do
państwa. Dużą też uwagę zwraca się
na inwestycje użytku publicznego. D al
szy proces „m eksykanizacji” gospodarki
1 przemysłu coraz skuteczniej będzie
zmieniać oblicze Meksyku na kraj jaś
niejszej przyszłości,
H.D,

Zgadzam się całkowicie — zresztą nie tylko ja. ale ogól specjalistów
(pedagogów, socjologów, teologów, lekarzy, psychologów, społeczni
ków (zajmujących się problemem rodziny) — że instytucji rodziny nie
potrafi zastąpić żadna inna instytucja wychowawcza. Że tam ktoś kie
dyś snuł proroctwa, iż w wyniku naturalnego rozwoju społecznego monogamiczna rodzina się rozpadnie, to ogól zainteresowanych tym prob
lemem nie brał tego nigdy poważnie. Dzisiaj nikt nie przeczy, że ro
dzina jako grupa społeczna ma w społeczeństwie swoje (rwałe społecz
nie miejsca, że spełnia ona — poza pewnymi wyjątkami — swoje funk
cje należycie. Ważną cechą współczesnej rodziny jest stabilizacja —
w sensie materialnym i w sensie ideologicznym. W atmosferze życia
rodzinnego, wszystkich społecznych zabiegów wokół rodziny i jej funk
cjonowania, jej przyszłości, widoczne jest traktowanie życia rodzin
nego, jako jednej z naczelnych wartości w życiu człowieka.

ni dojrzały do przyjęcia odpowiedzialności za partnera i rodzinę (zasa
da dojrzałości), celem zabiegów wychowawczych rodziców jest naucza
nie dzieci miłości (zasada miłości na co dzień). Rodzice mają za zada
nie nauczyć swoje dzieci przede wszystkim żyć i w ten sposób uzbroić
je na wszystkie okoliczności życiowe — seksualnym włącznie. Czesław
Czapów (Rodzina a wychowanie) z mocą podkreśla, że w sprawach
seksualnych nic można ograniczyć się tylko do odpowiadania na py
tania dzieci, ale należy przy różnych okazjach — oglądanie filmu, au
dycji telewizyjnych, ciąży matki — przekazywać dzieciom pożądane
w tym zakresie wiadomości. O sprawach seksualnych należy mówić
dzieciom wyłącznie prawdę — oczywiście w umiarkowaniu: w zależ
ności od ciekawości dziecka, rozmiarów jego wiedzy i stanu emocjo
nalnego. Zaniedbywanie przez rodziców obowiązku uświadamiania
dzieci — naraża je na wyrobienie sobie fałszywego i zwulgaryzowanego
obrazu o tej sferze stosunków ogólnoludzkich (dziecko uzyskuje infor
macje od kolegów, lub z przypadkowej literatury). Wydaje mi się, że
idealnym sposobem przedstawienia dzieciom czym jest miłość, jest
przykład dawany przez rodziców (troskliwość, serdeczność, szacunek,
wyrozumiałość rodziców wobec siebie). Rodzice winni z jednej strony
unikać podejrzeń w stosunku do dorastających dzieci, a z drugiej stro
ny nie szczędzić im odpowiednich rad. Rodzice powinni zapobiegać
zbyt wczesnemu życiu seksualnemu swoich dzieci — oczywiście nie
osiągną tu nic zakazem, ale popartym argumentami przekonaniem
0 szkodliwości wczesnego i przelotnego życia seksualnego. Wysiłki ro
dziców będą jednak miały wyniki pozytywne tylko wtedy, gdy oni
sami staną się dla swoich dzieci wzorami godnymi do naśladowania.

Michał Tatarek słusznie zauważa, że w celu uniknięcia konfliktów
małżeńskich, konieczne jest uświadomienie seksualne. Ale czy tylko
uświadomienie seksualne? Uważam, że do sprawnego funkcjonowania
rodziny, potrzebne jest przygotowanie do życia w rodzinie — w tym
mieści się również przygotowanie do życia seksualnego.

Należy tu jednak pamiętać i o tym. że z uwagi na występującą w
wielu przypadkach między rodzicami a dziećmi różnicę intelektualną
1 kulturalną (dzieci przewyższają rodziców wykształceniem), rodzice
muszą szukać pomocy w problemach wychowawczych rodziny w po
radniach społecznych, czy państwowych.

Byłbym trochę ostrożniejszy w potępieniu studentów, którzy wyrazili
opinię, że do założenia rodziny „wystarcza miłość dwojga ludzi**. Jeżeli
wyrażali oni takie opinie myśląc o sobie — a tak chyba było — to uwa
żam, że mieli rację. Przecież po ukończeniu studiów ludzie ci będą
mieli zawód, zaś jako wysokokwalifikowani pracownicy — z chwilą
podjęcia pracy zawodowej — nie będą mieli również trudności z miesz
kaniem, a gdy dodać do tego, że w pierwszym okresie pożycia małżeń
skiego — do chwili urodzenia się dziecka — oboje małżonkowie będą
pracować, to w ich przypadku do założenia rodziny potrzebna jest tyl
ko miłość.

Również i szkoła ma poważne zadanie do spełnienia w przygotowa
niu młodych ludzi do życia w rodzinie. Dzieło wychowania zaczęte
przez rodziców winna kontynuować szkoła. Szkoła nie tylko ma dać
dzieciom wiedzę, ale ma również uczyć różnych cnót społecznych: kar
ności i posłuchu, lądu i czystości, zamiłowania do piękna i estetyki,
konieczności zachowania higieny, pilności i pracowitości, solidarności
i poczucia odpowiedzialności, grzeczności i umiejętności współżycia.
Szkoła ma również przygotować młodzież do funkcji biologicznych po
przez uświadamianie młodemu człowiekowi jego roli w życiu społecz
nym i rodzinnym. Problemy te stanowią ważną i integralną część
życia człowieka. Są one związane nierozerwalnie z miłością, narodzi
nami nowej istoty, szczęściem, osobowością, kulturą osobistą, oraz
z szacunkiem dla partnera, czyli z problemami występującymi w ro
dzinie. W szczególności należy uświadomić młodzieży takie problemy,
jak: miłość i jej znaczenie w życiu człowieka, miłość a rodzina, plano
wanie i trwałość rodziny, wychowanie dzieci. W sukurs szkole w przy
gotowaniu młodego człowieka do życia w rodzinie powinny iść organizycje społeczne, prasa, radio i telewizja — musi to być jednak praca
planowa, skoordynowana i celowa.

Z wielką nadzieją przeczytałem w „Rodzinie" tytuł artykułu Michała
Tatarka „Nie ganić. lecz pomagać". Tytuł interesujący, ale treść arty
kułu mnie rozczarowała. Autor właściwie nie daje żadnych konkret
nych propozycji pomocy rodzinie.
Michał Tatarek z jednej strony nie zgadza się z poglądami Mariana
Rowskiego — „bijącego na alarm i snującego katastroficzne wizje roz
padania się tradycyjnej rodziny", a z drugiej strony również nic zgadza
się z moimi poglądami, że „nie jest źle". Jak więc — zdaniem autora
— jest właściwie z tą dzisiejszą rodziną? Uważam, że jeżeli jest żte.
to nałeży szukać przyczyny tego zła i temu złu zaradzić (pomóc rodzi
nie). a jeżeli nie jest żle. to nie widzę sensu ganienia, czy pomagania.

Zgadzam się z Michałem Tatarkiem. że 37.412 rozwodów (w 1912 r.)
to cyfra wysoka, dająca wiele do myślenia — szczególnie do ubolewa
nia nad losem potomstwa tych rozbitych małżeństw. Nic tu nie da
stwierdzenie, że w innych krajach jest podobnie, a nawet gorzej. Poz
wolę sobie jednak zauważyć, że „dawniej” w rodzinach tradycyjnych
nie było znów tak idealnie. To prawda, że nie słyszało się wtedy o roz
wodach na taką skalę, jak dzisiaj. Działo się to jednak tylko dlatego,
że Kościół rozwodów nie dopuszczał. Czy jednak jest to równoznaczne,
że „dawniej” rodziny były idealne, że nie było zdrad małżeńskich, że
dzieci nie były świadkami tragedii rodzinnych? To wszystko — nie
stety — było, ale o tym się nie mówiło — przynajmniej publicznie —
i to jest przyczyną, że wielu dziś twierdzi: dawniej było lepiej!
Jednak dość polemiki. Wróćmy do rzeczy. Rodzinie trzeba pomóc —
jest to opinia ogółu. Ale jak? Uważam za celowe — w oparciu o prace
naszych polskich pedagogów — zaprezentować kilka propozycji.
Uważam, że naczelne zadanie w przygotowaniu do życia w rodzinie
ma do spełnienia sama rodzina. Właśnie rodzina, jak to udowadnia
Helena Izdebska (Przygotowanie do życia w rodzinie) ma przygotować
młode pokolenie do ról małżeńskich i rodzinnych w przyszłości. Dziec
ko od najmłodszych lat należy wdrażać — poprzez wychowanie w ro
dzinie i szkole — w kulturę społeczeństwa, w jego interesy i wynika
jące z nich obowiązki, potrzeby i prawa przyszłego dorosłego człowie
ka, Dziecko musi wzrastać w atmosferze stopniowego uświadamiania
sobie zarówno zadań, jakie w miarę dorastania będzie musiało podej
mować, jak i społecznych oczekiwań, związanych z jego aktywnością
społeczną i zawodową. Małżeństwo i rodzina to. poza działalnością za
wodową człowieka, podstawowe dziedziny życia dorosłych łudzi,
a przygotowanie do nich jest rzeczą niezbędną i ściśle związaną z ży
ciem i wychowaniem w rodzinie macierzystej. Należy łączyć przygoto
wanie do życia w rodzinie z wychowaniem dziecka w rodzinie od naj
młodszych lat życia. Jak już wspomniałem wyżej, ważne miejsce zaj
muje tu sprawa przygotowania do życia seksualnego. Jest dziś faktem
niewątpliwym, że przemiany w dziedzinie obyczajów seksualnych są
dziś alarmujące i wymagają nowych — dostosowanych do współczes
nych warunków — metod wychowawczych. Młode pokolenie należy
uświadomić w sprawach seksualnych, a zadanie to należy głównie do
rodziców. Jednak rola rodziców — jak to słusznie zauważa Hanna
Święcicka (Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego) — polega nic
na uczeniu, ale na wychowywaniu, ten. uświadamianie przez rodziców
nie może polegać na przekazywaniu przez nich wiedzy, ale na wycho
waniu w oparciu o właściwe zasady (dojrzałości, miłości na co dzień).
Te uutady wskazują, że: życie płciowe może rozpocząć człowiek w peł

Nie można wreszcie pominąć wielkich możliwości i obowiązków spo
czywających na Kościele, gdy chodzi o sprawy dotyczące przygotowa
nia młodych ludzi do życia rodzinnego. Oczywiście, nie wystarczy tu
poruszanie tych problemów na nauce religii w punkcie katechetycz
nym, czy na ambonie w czasie kazania. Do tego celu potrzeba specjal
nej kadry „specjalistów od życia rodzinnego”, które będą przygotowy
wać moralnie młodzież do zakładania rodzin.
Tak więc w moim przekonaniu: rodzina, szkoła, organizacje społecz
ne, środki masowego przekazu, i oczywiście Kościół — oto instytucje
upoważnione i odpowiedzialne za przygotowanie młodych iudzi do ży
cia małżeńskiego i rodzinnego. Te instytucje powinny przekonać mło
dych ludzi, że optymalną płaszczyznę do założenia rodziny stanowi
dojrzałość intelektualna i fizyczna kandydatów do małżeństwa, której
towarzyszą: stabilizacja warunków życiowych (zawód. byt. materialny,
mieszkanie) oraz odpowiedni wiek. jako czynnik wpływający na roz
wój osobowości młodej generacji. Ks. Jerzy Polak (Rodzina, jako gru
pa społeczna) za najlepszy okres dla kobiety w środowisku wiejskim
uważa wiek 21—25 lat. zaś w środowisku miejskim 26— 30 lat, nato
miast dla mężczyzn okres między 30 a 34 rokiem życia. Do założenia
rodziny konieczne jest fizyczne i psychiczne zdrowie kandydatów do
małżeństwa — jego stan rzutuje na organizację rodziny, wpływa na
kształtowanie się płaszczyzny współżycia między małżonkami, na spo
sób pojmowania i realizowania zasad wychowawczych, na stosunek
do dzieci, na sposób postępowania z dziećmi itp. O tym wszystkim po
winny przekonać kandydatów do małżeństwa instytucje, o których
wspomniałem wyżej, zanim ci młodzi ludzie staną się małżonkami i ro
dzicami. Na tym właśnie polega wychowanie do życia w rodzinie.
Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tematu nie wyczerpałem,
gdyż nic jest to temat do wyczerpania. Wydaje mi się jednak, że udało
mi się naszkicować sposób, w jaki możemy pomóc kandydatom do mał
żeństwa, tj. przyszłym matkom i ojcom.

Ks. TADEUSZ PIĄTEK
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U w a g a C z y łeln icy !

E s k u l a p — jest to zdeformowana form a im ienia Asklepios. Był
to greck i bóg sztuki lekarskiej. Przedstawiano go z mężem oplatają
cym zwykle laskę podróżnego, która miała być symbolem odradzają
cych się sił oraz z czarą z lekarstwem. Sym boliczny w ą ż E s k u l ap a używany jest do tej pory jako znak przynależności do zawodu le
karskiego. W idzim y go np. na wydawnictwach medycznych, na na
szywkach wojsk sanitarnych, na opakowaniach leków itd.

Zakład W ydaw niczy „O drodzenie", ul. W ilcza 31, 00-544 W arsza
wa, przyjm uje zamówienia listowne bez w płat pieniężnych, na
następujące książki:

E t i o l o g i a — nauka o przyczynach choroby. Poznanie etiologii
danego schorzenia ma ogrom ne znaczenie dla lekarza, ułatwia bowiem
ustalenie m etod leczenia i profilaktyki (zapobieganie) tegoż schorze
nia.
Etyka
l e k a r s k a — inaczej określana jako
deobtologia
lekarska jest całokształtem norm dotyczących postępowania m oralnego
lekarza w stosunku do chorego. Pierwsze zasady etyki lekarskiej zosta
ły zebrane jeszcze przez Hipokratesa, później sformułowano je w tak
zw anej „przysiędze hipokratesow ej”, do dziś dnia składanej przez ab
solwentów medycyny w chw ili otrzymywania dyplomu.
F a r m a c j a — jest to zespół nauk obejm ujących całokształt w ie
dzy 8 lekach. Początki farm acji, która wówczas była nauką, związaną
ściśle z medycyną, sięgają najdawniejszej historii ludzkości. Obecnie
farm acja obejm uje takie gałęzie wiedzy ja k : farmakognozja, farm acja
stosowana, toksykologia, chemia farmaceutyczna i farmakodynamika.
F a r m a k o l o g i a — to nauka o substancjach i czynnikach, które
ze względu na swoje działanie mogą być stosowane jako leki.

1. Pisma Biskupa Franciszka Hodura, tom I i II, razem stron 418,
cena 60 zł.
2. Ks. Franciszek Hodur — Biskup, Polak, Reform ator, autor ks.
bp Tadeusz M ajewski, stron 152, cena 12 zł.
3. Kościoły chrześcijańskie, ks. Szczepan W łodarski — W ładysław
Tarowski, stron 300, cena 20 zł.
4. Idea nieomylności — ks. Szczepan Włodarski, cena 10 zł.
5. Bracia' z Epworth, ks. W iktor Benedyktowicz, stron 232, ce
na 20 zł.
6. W ierność i klątwa, M ichał Miniat, stron 304, cena 50 zł.
7. Siedem soborów, ks. Szczepan Włodarski, stron 216, cena 20 zł.
8. Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce — ks. E. Bałakier,ce
na 28 zł.
9. Rzym, a Sprawa Polska — Jerzy Skalski, cena 18 zł.
10. Katechizm Kościoła Polskokatolickiego, stron 112, cena 20 zł.
11. M odlitew nik „O jcze nasz” , stron 628, cena 15 zł.
12. P raw o wewnętrzne Kościołów i W yznań nierzymskokatolickich
w P R L ks. W iktor Wysoczański, stron 296, cena 40 zł.
Przesyłka wybranych książek płatna jest przy odbiorze.
*

F a r m a k o p e a — urzędowy spis leków podających ich skład, daw
kowanie, przechowywanie itd.
F i t o t e r a p i a — inaczej ziołolecznictwo. Historia ziołolecznictwa
sięga zamierzchłych czasów. W iele z leków ziołowych, wyciągów alko
holowych, wyciągów wodnych, granulatów, drażetek i tabletek. Cało
kształtem spraw związanych ze skupem, hodowlą i przerobem ziół zaj
m uje się u. nas Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego „H erbapol”.

Uprzejm ie inform ujem y M iłych C zytelników interesujących się
specyfiką i problemami wyznań nierzymskokatolickich w Polsce
że podstawowy podręcznik om awiający te kwestie, tj. „Praw o w e
wnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w P R L ” —
pióra ks. W iktora Wysoczańskiego, znajduje się w redakcji „R odzi
ny” już w niew ielkiej ilości egzemplarzy. Zainteresowanych C zy
telników prosimy o jak najszybsze nadsyłanie zamówień.

F i z j o l o g i a — dział nauk medycznych mówiący o funkcjach ży
wego organizmu, jego narządów, tkanek i kom órek oraz o prawach
rządzących tym i funkcjam i. Pierwsze obserwacje fizjologiczne zawie
rają ju ż dzieła Hipokratesa.

„Kalendarz K atolicki” na rok 1974 jeszcze
„Odrodzenie” .

T A D E U S Z D O ŁĘ G A -M O S TO W IC Z

Profesor
Wilczur
Chciał ją znowu przytulić do siebie, ale
właśnie na mostku ukazał się rudy Witalis.
— Pójdziesz, Donka, ze mną po wieczerzy
do Radoliszek? Dziś sobota i kino puszczają.
— Lep iej nie chodźmy — powiedziała po
chw ili wahania.
N alegał jednak póty. aż się zgodziła.
Rozdział X
N ie była to taka niedziela, jak inna. Prokop
wcześniej niż zw ykle w rócił z nabożeństwa.
Z domu wynoszono pośpiesznie wszystkie ła
wy, stołki, krzesła, ustawiając je w cieniu
pod drzewam i. N ie upłynęła godzina, a po
dw órze zaroiło się od w ozów i bryczek. W ięk 
szość przyjezdnych b yli to starsi, poważni go
spodarze z okolicy najbliższej, nie brakło jed 
nak i takich, którzy przybyli z wiosek odle
głych o dwadzieścia, czy nawet trzydzieści k i
lom etrów. Narada snać nie miała trwać dłu
go, gdyż koni nie wyprzęgano. Baby zostały
na wozach, chłopi zaś udali się pod drzewa
i tu zasiedli.
Obrady zagaił pan W alenty Szuba, najpo
w ażniejszy wśród wszystkich w iekiem i pow 
szechnie ceniony gospodarz z Raczkowic.
— Zebrali m y się tu na obgadanie poży
tecznej sprawy, po myśli Prokopa Mielnika,
a na pożytek i na chwałę Bogu. Wszystkim
wam w iadom o o co chodzi, a choć my ludzie
i niebogaci i samych pewno nie byłoby stać
na taką budowlę, ale w ierzym , że jak się już
zacznie, to niejeden do nas się przyłączy, czy
to sw oją pracą, czy materiałem, czy pieniędz
mi. T y lk o durny człowiek nie zrozumie, że to
nam wszystkim na korzyść w yjdzie, nam i ca
łej okolicy. A p rzy tym i wdzięczność należy
się profesorowi okazać, bo zaszczyt to dla nas
w ielki, że w nasze strony powrócił, choć mógł
w dalekim mieście siedzieć.
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— Pewno, pewno — odzyw ały się liczne
głosy.
Szuba ciągnął dalej.
— Przeto i jem u życzliwość okazać i sobie
pożytek zrobić. Na żadne w ielk ie rzeczy nas
nie stać, ale myślę, że dom czteroizbowy po
stawić możemy, gontem kryty. Nasz gospo
darz, Prokop M ielnik, ofiarow ał się odpisać
pod dom dziesięcinę placu, gromada z Rudziszek obiecała drzewo. A teraz musimy ura
dzić, kto podejm ie się zwózki, kto zadeklaru
je murarską robotę przy fundamentach, cie
sielską i inne. O cegły do pieców i kominów,
a także samo szkło do okien nie kłopoczcie
się już, bo to m y z moim szwagrem Zubarem
bierzem y na siebie.
Szuba skończył i zaległo m ilczenie tak dłu
gie. że zdawać by się mogło, że zebrani by
najm niej nie są zwolennikam i wysłuchanego
projektu. M yliłby się jednak, kto by tak są
dził. Ludzie tutejsi nie lubią pośpiechu, nie
lubią też w yryw ać się pierwsi przed innymi.
N ie jest to przyjem nie być posądzonym
0 brak opanowania i wysuwanie siebie przed
sąsiadów.
P ierw szy odezw ał się brodaty osiłek Iw an
Bałabun, staroobrzędowiec z Nieskupy, nie
tylko dobry rolnik, ale i stolarz ceniony w ca
łej okolicy. Ten w imieniu własnym, jak
1 swoich braci przyrzekł wykonać wszystkie
roboty stolarskie, czego zresztą po nim ogól
nie się spodziewano. Następnie pan Józef Petrunis ze w si B ierw inty obiecał w imieniu
sw ojej grom ady (jako że piastował godność
sołtysa) gonty i robotę przy pokryciu dachu.
Ludzie z Wickun najlepiej w ciesielstwie obe
znani, zadeklarowali, że zrąb postawią. I tak
jedne po drugich sypały się zgłoszenia, a P ro 
kop M ielnik detalicznie wszystko spisywał na
w ielkim arkuszu papieru. Gdy już wszystko
było wyszczególnione, obecni jeden po dru
gim składali pod spodem sw oje podpisy. N ie
w iele ich było. Na kilkudziesięciu zebranych
zaledw ie kilku naliczyć można było piśmien
nych. Reszta zamiast nazwisk stawiała po trzy
krzyżyki. N ic to jednak nie umniejszało w aż

do

nabycia w Z. W.

ności zobowiązania. Raz, po długim namyśle
zostało uczynione, a dwa, że z dobrej w oli.
Teraz dopiero wszyscy hurmem udali się
pod przybudówkę, a Prokop wszedł do środ
ka. Chociaż to była niedziela, zastał W ilczura
przy pracy, zajętego warzeniem jakichś ziół.
— Cóż tam, Prokop? — podniósł głowę
Wilczur. — Zdaje się, że masz wielu gości?
— N ie goście to — zaprzeczył ruchem gło
w y młynarz. — W sprawie zajechali i już
w ięcej do ciebie, jak do mnie.
— Do mnie? — zd ziw ił się Wilczur.
— A tak. Ciekaw byłeś dokąd jeżdżę i po
co, to teraz w y jd ź przed chatę to się i do
wiesz. Już tam czekają wszyscy.
W ilczur zaintrygowany pojęcia nie miał
o co chodzi:
— Co tam knujecie? — zapytał nieufnie.
— A n o chodź, to i będziesz wiedział.
Zebrani wieśniacy przyjęli W ilczura niski
mi ukłonami. N ajw ym ow n iejszy zaś z nich
wszystkich, Szuba, wystąpił naprzód i pow ie
dział:
— Ot, przyszli my, panie profesorze, po
dziękować panu za to, żeś do nas wrócił. A le
że dziękowanie dziękowaniem, to wiadomo.
Najlepsze słowa po w ietrze się rozejdą i nic
z nich nie zostanie. Tak ot, my uradzili, żeby
nasza wdzięczność nie tylko w słowach była.
Pieniędzy ty od nas, panie profesorze, za le
czenie brać nie chcesz, a jeszcze i lekarstwa
darmo rozdajesz. A słyszeli m y od Prokopa,
że zamiarowałeś tu w naszych stronach w y 
budować lecznicę, ale że tobie wszystkie pie
niądze rozeszły się na te lekarstwa. Tak ot
Prokop przyjechał do mnie i m ówi, żeby m y
tu sami dla tw ojej w ygod y i dla naszego,
wiadomo, pożytku wspólnym i siłami pobudo
w a li lecznicę. Radziliśm y, radzili i ot z nara
dy tej co wyszło...
Tu Szuba rozw inął arkusz papieru, nałożył
okulary i jąkając się zaczął czytać, co kto
przyrzekł i ofiarow ał.
(52) c.d.n.

Do redakcji nadal napływają
listy w yrażające rozbieżne jak
zw yk le opinie C zytelników na
sprawę
celibatu
duchownych.
N iektórzy odradzają pisać pu
blicznie na ten w stydliw y ich
zdaniem i marginesowy temat.
Jednakże naszym zdaniem sam
ton tych w ypow iedzi świadczy, że
nie jest to mimo wszystko temat
błahy i właściw ie dyskusja, czy
kapłan ma żyć w przym usowym
celibacie, czy też powinien zało
żyć własną rodzinę dopiero się
zaczyna przebijając mury fałszy
wego wstydu, że to niby nie w y 
pada m ów ić o tych sprawach. „W
człowieku, który postanowił być
duchownym
powinny
umrzeć
w szelkie uczucia i chęć założenia
własnej rodziny” — w yroku je je
jedna z Czytelniczek. Przym uso
w y celibat uważa redakcja za
rzecz
uwłaszczającą
godności
ludzkiej i naturalnemu prawu
Bożemu, dlatego poprowadzi na
swych łamach w alkę o zw ycię
stwo zdrowego rozsądku. Dziś
publikujemy dw ie opinie repre
zentujące przeciwne „obozy” .
Pani Ewa K . z Lądku Zdroju
sądzi, że kapłan powinien żyć sa
motnie. „Żadną miarą nie może
być żonaty, gdyż zgodnie z zasa
dami naszej religii, ma on Być
następcą Chrystusa, a nie czło
wiekiem,
który
posiada dw ie
twarze. Jeśli ksiądz, to z pow o
łania, czysty myślami, który zaw
sze może drugiemu powiedzieć:
tak dobrze a tak źle! W tym cała
rzecz, że zasady są zasadami. K a 

płan żyjący w celibacie nie m y
śli o rzeczach ziemskich i z bie
giem
czasu
jego
przyziem ne
skłonności stają się zamarłe. N ik t
go nie ciągnął do stanu duchow
nego a skoro się w yrzekł tego, co
dla innych może jest podstawą
życia, musi dotrzymać, jeśli chce
być
praw dziw ym
kapłanem.
K siądz żonaty będzie tylko sie
bie, Boga i ludzi, bo jak może
nazywać się następca Chrystusa,
jeśli przeżywa choćby co jakiś
czas chwile rozryw ki z żoną?
N iech zostanie człowiekiem cy
wilnym , bo na świecie też po
trzeba dobrych ojców...”
Pani M aria P. ze Sliwna w y 
znaje: „Jestem zwolenniczką, by
wszyscy kapłani byli żonaci. W
Piśm ie św. nie
ma wzmianki,
żeby Bóg zakazał duchownym
wstępować w zw iązki małżeńskie.
M ałżeństwo nie jest dla księdza
żadną ujmą ani przeszkodą w
spełnianiu obowiązków duszpa
sterskich. Rodzina może stać się
dla duchownego źródłem Bożego
błogosławieństwa, a także pomóc
w zrozumieniu i udzieleniu rady
innym małżeństwom, które prze
żyw ają podobne problemy i nie
mogą się z nimi uporać. Można
na ten temat w iele pisać, ale ograniczę się do
podania mojej
powyższej opinii...”
D w ie opinie. K tóra bardziej
słuszna waszym zdaniem drodzy
Czytelnicy? Napiszcie. Pani Ewie

negdoty

staropolskie
K iedy królow a Maria Ludw ika przybyła do Warszawy, przydzielono
je j sporą grupę dworzan do dyspozycji. Marszalkiem dworu królow ej
został mianowany ulubieniec króla Władysława IV — Gerard Denhoff.
Jako żołnierz, nie odznaczał się dwomością, a ponadto niezbyt dobrze
m ów iąc po polsku miewał z te j przyczyny różne przygody. O jednej
z nich tak pisał w liście do swego brata Krzysztof Opaliński, znany
z w ielkiego w yrobienia towarzyskiego i dw om ości: „W ojew oda po
m orski D enhoff swoją niegrzecznością i jakąś grubością holenderską
tym w ięcej m nie przysparza chwały. Wszyscy go przeklinają i wy
śmiewają powtarzając jego sposób mówienia, gdy woła na cisnących
się dworaków: „N ie łaźcie waszmoście na królową, król się o to gnie
wa, kiedy waszmoście tak na królową łazicie” .
*
W X V I I wieku zdarzały się romanse, które dziś mogłyby służyć za
świetny scenariusz film ow y. Jednym z głośniejszych w owym czasie
był awanturniczy romans, którego bohaterką była piękna Agnieszka
Machówna, córka dobosza z Dubna. Pierwsze lata życia spędziła na
pasaniu ojcow skich krów, gdy zaś podrosła, w wieku niespełna szesna
stu lat, wydali ją rodzice za mąż za dworskiego kozaka Bartosza Z a to r
skiego. Obdarzona wielką urodą i inteligencją niedługo porzuciła męża
i rodzinną wioskę, przenosząc się do Krakowa. Początkow o rzadko
ukazywała się w miejscach publicznych i to zawsze z zasłoniętą twa
rzą, wzbudzając tym jeszcze większe zainteresowanie swoją osobą.
K ilk a miesięcy później na początku roku 1678 przeniosła się do W a r
szawy i tam przedstawiła się jako Aleksandra Zborowska córka M a rci
na Zborow skiego z Rytwian, która w zamieszaniu w ojennym zagubiła

zadamy kilka pytań. Będziemy
wdzięczni, jeśli do nas w związku
z tym napisze. Na razie prosimy,
by zechciała Pani odpowiedzieć
na te pytania przynajm niej w
głębi serca, ale tak szczerze i po
głębokim namyśle.
1) K to panią fałszyw ie poinfor
mował, że Chrystus zabronił swo
im uczniom, biskupom i kapła
nom wstępować w zw iązki m ał
żeńskie i zakładać własne rodzi
ny?
2) Skąd ta rew elacyjna wiado
mość, że święcenia chronią kapła
na od „ziemskich m yśli” i para
liżują z biegiem czasu „uczucia” ?
(Z kontekstu wynika, że m ówi
pani o naturalnej skłonności do
płci odmiennej i do ojcostwa).
3) Czy życie małżeńskie to ty l
ko ciągłe pasmo rozkoszy (cieles
nych), a nie niesie z sobą nie
zmiernie
trudnych, aczkolwiek
zaszczytnych obowiązków i cier
pień, które zdają się przerastać
nawet siły kapłańskiego ducha?
4) C zy chwile dozwolonej ra
dości w małżeństwie rzeczyw iś
cie dyskw alifikują kapłana żona
tego, gdy tymczasem niektórzy
celibanci żyją w grzesznych sto
sunkach, co byw a niekiedy pu
bliczną tajemnicą, a mimo to uważa się taki stan za rzecz natu
ralną? W ierni machają toleran
cyjnie ręką i mówią: każdy ży ją 
cy potrzebujący, — nadal darzy

swego duszpasterza
zaufaniem,
byleby się tylko nie ożenił. K to
tu ma dw ie twarze i oszukuje
siebie, Boga i ludzi?
Pan W ładysław S. z W ałb rzy
cha napisał w ciągu jednego ty
godnia dwa sążniste listy i żąda
b y wydrukować je w „R odzinie”
na całej stronie, gdy tym cza
sem jeden z nich zająłby w ięcej
niż połowę tygodnika.
Pan W ładysław z ogromną pa
sją stara się nam pomóc w reda
gowaniu niniejszej rubryki i pou
cza, jak należy odpowiadać a ra
czej
w ojow ać z czytelnikami.
Bierze po kolei do obróbki listy
C zytelników i nasze uwagi, ko
m entuje niemal zdanie po zdaniu
czyniąc trafne czasami, ale w
większości pozbawione słuszności
uwagi.
Panie W ładysławie. Id ę o za
kład, że Pan nie sprawdza po za
kończeniu tego co napisze. G dyby
Pan następnego dnia przeczytał
przeznaczony dla redakcji list,
lub dał do oceny dobremu kole
dze, ogień na kominku w pań
skim pokoju zapłonąłby jaśniej
szym płomieniem, a może nawet
rozszedłby się po domu przykry
zapach siarki i smoły, których
użyto do pisania zamiast atra
mentu.
Serdecznie pozdrawiam y
Ks. A L E K S A N D E R B IELEC

się i jako sierota wychowywała się dotąd na wsi u swej dawnej niańki.
W dziękiem swym oczarowała w krótce kawalera wojsk cesarskich K o lla tiego, który ożenił się z nią i zawiózł do swego rodzinnego Wiednia.
Również i z tym m ężem w krótce się rozstała. Zw róciła się wówczas do
samego cesarza z prośbą o opiekę twierdząc, że jest córką marszałka
polskiego, którą K o lla ti podstępnie porwał z klasztoru, uwiódł i p o
rzucił, przywłaszczając sobie je j rodowe klejnoty wartości stu tysięcy
złotych. Cesarz ujął się za „ pokrzywdzoną’’ zasądził dla n iej kilkanaś
cie tysięcy z m ajątku Kollatiego.
Agnieszka otrzymawszy sporo grosza przeniosła się do W łoch, gdzie
zaczęła prowadzić wystawny tryb życia: gdy jednak kapitał zaczynał
się wyczerpywać na drodze pięknej awanturnicy stanął młodziutki
wówczas niespełna osiemnastoletni kasztelanie Stanisław Rupniewski,
przebywający we Włoszech na studiach. M łodzieniec zakochał się w
Agnieszce od pierwszego spojrzenia i ju ż po dwóch tygodniach wziął
ją jako swą żonę do Paryża. P o roku, z bliżej niewyjaśnionych oko
liczności młody Rupniewski um iera a Agnieszka wraca do Polski,
gdzie legitym ując się jako prawowita małżonka zmarłego kasztelanica
zagarnia cały wielki majątek męża.
Siostra Rupniewskiego, Anna Szembekowa zaskarżyła Agnieszkę do
trybunału lubelskiego pod zarzutem samowolnego podszywania się
pod nazwisko Zborow skich. Przy okazji przewodu sądowego odsłonię
to je j poprzednie życie. Tymczasem oskarżona schroniła się w azylu
klasztornym i nie stawiła się na rozprawę. Opuściła jednak wkrótce
klasztor wychodząc za mąż za starostę Łukowskiego — Stanisława R o 
maszewskiego, którego widać tym razem nie tyle urodą zachwyciła
swoją co w ielkim majątkiem. Małżeństwo trwało krótko. Małżonek za
grabiwszy większość fortuny przeszedł na stronę oskarżycieli żony
i podstępem zwabiwszy ją kazał pojm ać i osadzić w więzieniu. Tutaj
piękność i wdzięki Agnieszki tyle zdziałały, że wyrokiem trybunału
została zwolniona z więzienia.
A le w tym m omencie szczęście Agnieszkę opuściło. Za namową
Rupniewskich popartą niezłym groszem, wystąpił je j pierwszy mąż
Bartosz Zatorski oskarżając ją o wielożeństwo. W owych czasach w ielożeństwo karano śmiercią. Sąd skazał piękną Agnieszkę na ścięcie.
12 lipca 1681 roku wprowadzono ją na szafot. N ie miała wówczas
jeszcze 24 lat.
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Czy wiecie, że...
...Jerzyk może przelecieć w
ciągu sekundy 80 metrów, ja 
skółka 65, gołąb pocztowy 35.
...Wielbłąd gasi pragnienie
morską wodą, chociaż zaw ie
ra ona sól. U innych zwierząt,
a także u człowieka, słona
woda potęguje pragnienie.
...Kilogram puchu
je się z 31 gęsi.

/

I
I

otrzym u

...Palmy kokosowe dają ja 
dalne owoce dopiero w dzie
siątym roku życia.
...Jajo strusie w aży 36 razy
w ięcej niż jajo kurze.
...Kret jest ruchliw y i szyb
ki. W korytarzu pod ziemią
przebywa
w
ciągu sekundy
dwa metry, a na ziemi —
trzy.
...W Am eryce, w pierwszej
połowie ubiegłego wieku nie
było wróbli. Przyw ieziono je
z A n glii w celu wytępienia
gąsienic.
...W
lasach
tropikalnych,
gdzie
w egetacja trwa
cały
rok, drzewa nie tnają rocz
nych pierścieni.
...Dosłowne tłumaczenie w y 
razu „sarkofag" brzmi „poże
rający ciało". Nazw a ta po
niekąd pochodzi stąd. że po
czątkowo sarkofagi w yk on y
wano ze specjalnej skały osa
dowej,
posiadającej
właści
wość niszczenia ciała. Według
Pliniusza sarkofagów używa
no w tedy, gdy
nie
palono
zmarłego. W ciągu czterdzie
stu dni sarkofag niszczył ca
łe ciało z w yjątkiem zębów.

WYBÓR PRZYSŁÓW
NA CZERWIEC
Na św. Leszka (3.VI.)
w yciągaj ostatni grosz z
mieszka (przednówek).
Deszcz
w
Zielone
Świątki da Bóg dobre z
pola sprzątki.
*
Mokre Zielone Świąt
ki dają tłuste Boże N a 
rodzenie.
Do św. Ducha nie zd ej
muj kożucha, a po św.
Duchu chodź czasem w
kożuchu.
★

Na Aliny zbieraj w lesie wczesne maliny (16.
V I.) na A licję (21.VI) z
pierwszych
truskawek
masz delicje.
*

Deszcz na W ita źle na
jęczmień, źle na żyta (15.
VI.). a gdy jeszcze Jan
(24.VI.). pokropi już ich
w tedy nikt nie skopi.
★

Na św. W ita jaskółka
zawita.
■*

Na św. W it słowik w
cyt.
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Kramik rozmaitości

— iL u w r — jeden z dawnych pałaców królew skich Paryża — stolicy
Francji, zbudowany został w 1546 roku. Obecnie jeden z największych
i najwspanialszych muzeów świata. Mieszczą się w nim bogate zbiory
sztuki starożytnej, posąg W enus z M ilo , galeria malarstwa, grafiki,
rzeźby oraz rzemiosła artystycznego.
★

18 października 1955 roku z inicjatyw y działaczy organizacji spo
łecznych, kulturalno-ośw iatow ych i naukowych zostało powołane do
życia Towarzystwo Łączności z Polonią „P olon ia ”.

„Soldek” takie im ię nosi pierwszy zbudowany w Polsce statek m o r
ski. Zwodowany został w 1948 r. Nazwa jego pochodzi od nazwiska
przodownika pracy — trasera Stanisława Sołdka.
•k

Największą wyspą na świecie jest Grenlandia. Pow ierzchnia je j wy
nosi 2 176 tys. km. Obszar ten zamieszkuje około 32 tysiące mieszkań
ców. Najwyższym szczytem jest M ont Ford (3.400 metrów nad pozio
mem morza).

U stóp Łysej G óry znajduje się legendarny posąg klęczącego pustel
nika. Rzeźba ta pochodzi z okresu średniowiecza. Jak głosi legenda —
pustelnikiem tym jest węgierski królew icz — Emeryk. Posuwa się on
w stronę Klasztoru na Łysej Górze co roku o ziarnko piasku. Gdy d o j
dzie do Klasztoru nastąpić ma „koniec świata".
W ciągu ostatnich kilkunastu lat kamienny posąg nie przesunął się
nawet o centymetr.

★

Pogoda na W ita
da
dobre żyta. a gdy będzie
do Jana to chłopa w y 
grana.
★

Piotr
i
Paw eł jaki
(29.VI.) cały lipiec taki.

W
zbiorach muzeal
nych Luwru, znajduje
się w iele bezcennych
dziei sztuki. Spośród
nich
prezentujemy
obraz ..Oficer szase
rów na koniu". Theo
dora Gericault — ma
larza i grafika, przed
stawiciela francuskie
go romantyzmu.

.„Najw iększym ptakiem za
mieszkującym Europę jest ła
będź.
...Na równiku noce stanowią
40 proc. roku. zmierzchy —
10 proc. a dnie 50 proc., na
biegunie zaś noce — 22 proc.,
zmierzchy — 27 proc., a dnie
51 proc.
• ...W Japonii dzieci uczą się
pisać obu rękami.

P rzez zerw an ie z nim dużo
jego tata jest cukiernikiem

straciłam, bo
urodzę laleczkę

N ie

rozpow iadaj

nikomu, ale ja

w krótce Bez stów
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