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Spotykamy się 
już po raz

750
Każdy rok rozpoczynamy bogatsi o minione doświadcze

nia, mądrzejsi o problemy, które rozwiązaliśmy, a jedno
cześnie pełni optymizmu i zapału, wiary we własne siły 
oraz w słuszność zaplanowanych zadań. Podsumowujemy 
jednocześnie nie tylko osiągnięcia minionego roku, lecz tak
że wielu ubiegłych lat i to zarówno w życiu osobistym, 
jak i zawodowym.

Redakcja nasza do takich podsumowań ma właśnie naj
bardziej odpowiedni moment. Zapewne wielu z naszych 
Czytelników zauważyło już, że obecny numer „Rodziny” 
pierwszy w roku 1975 jest jednocześnie kolejnym NUME
REM 750 a więc JUBILEUSZOWYM. Cofnijmy się zatem 
pamięcią do dnia ukazania się pierwszego numeru „Rodzi
ny '. Było to 10 lipca 1960 roku, a zatem 10 lipca roku bie
żącego będziemy obchodzili jubileusz naszej piętnastoletniej 
znajomości, piętnastoletniej przyjaźni „Rodziny” i jej Czy
telników.

Przez 750 tygodni towarzyszyła „Rodzina” wszystkim 
swoim przyjaciołom i sympatykom, starając się dostarczyć 
możliwie najlepszych wiadomości z historii Kościoła Pol- 
skokatolickiego, zapoznać z problemami wiary i pomóc 
w ich przyswojeniu, dostarczyć ciekawych informacji z ży
cia parafii i wiernych, omawiać w interesującej formie za
gadnienie życia społecznego i kulturalnego. Przez ten czas 
— 750 tygodni — zmieniały się zespoły redakcyjne, zmie
niali się ludzie pracujący przy wydawaniu „Rodziny” lecz 
naczelna zasada, naczelna idea pisma pozostała ta sama — 
służenie Bogu i Ojczyźnie, odzwierciedlenie życia Kościoła 
Polskokatolickiego i dostarczenie Czytelnikom pożytecznej 
i pouczającej lektury.

Z ogromną ciekawością każdy z naszych Czytelników 
obejrzałby roczniki „Rodziny” od roku 1960. Są one najlep
szym dowodem ogromu pracy wszystkich ludzi związanych 
z „Rodziną” nad jej udoskonalaniem, zarówno pod wzglę
dem ideowym, treściowym, jak i formalnym. Wielu ludzi 
poświęciło wiele godzin pracy, swój talent i zamiłowanie, 
aby „Rodzina” stała się pismem łubianym i oczekiwanym. 
A dowodem tego, że „Rodzina" stała się właśnie łubianym 
i oczekiwanym pismem są serdeczne listy Czytelników, na
pływające każdego niemal dnia do redakcji, zarówno z kra
ju, jak i zza oceanu. Listy te utwierdzają nas w koniecz
ności i pożyteczności naszego trudu, są najlepszym i naj
piękniejszym dowodem na to, że nasi Czytelnicy i redakcja 
„Rodziny” to naprawdę jedna, wielka rodzina, którą łączą 
wspólne cele i pragnienia.

W tym uroczystym momencie ukazania się 750 numeru 
składamy bardzo gorące podziękowania wszystkim naszym 
Współpracownikom i Korespondentom, wszystkim naszym 
Czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom, wszystkim tym, 
którym cotygodniowa lektura „Rodziny” stała się nieodzow
nym nawykiem.

Składamy też podziękowania pracownikom Zakładów 
Wklęsłodrukowych RSW „Prasa-Książka-Ruch” z ulicy 
Okopowej w Warszawie, którzy przez 750 tygodni starali 
się tak dobrze drukować „Rodzinę”.

Jednocześnie gorąco zapewniamy naszych Czytelników, 
że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby „Rodzina” 
była tygodnikiem coraz lepszym i coraz ciekawszym.

Wydawca: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zakład 
Wydawniczy „Odrodzenie”. Redaguje Kolegium. Adres Redakcji 
i Administracji: ul. Wilcza 31, 00-544 Warszawa. Telefony redak
cji: 29-32-75, 28-64-91 do 92, wewn. 18; administracja: 28-64-91 do 
92 wewn. 3 i 19. Warunki prenumeraty: Prenumeratę na kraj 
przyjmują urzędy pocztowe, listonosze oraz Oddziały i Delegatu
ry „Ruch”. Można również dokonywać wpłat na konto PKO nr 
1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW 
„PKR”, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Prenumeratę przyj
muje się do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres pre

numeraty. Cena prenumeraty: kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 
52 zł, rocznie — 104 zł. Zlecenia na wysyłkę „Rodziny” za gra
nicę przyjmuje oraz wszelkich informacji na ten temat udziela: 
Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW „PKR”, ul. 
Wronia 23, 00-840 Warszawa. — Nadesłanych rękopisów, fotografii 
i ilustracji redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do
konywania formalnych i stylistycznych zmian w treści nadesła
nych artykułów. Druk: PZGraf. RSW „Prasa-Książka-Ruch”, War
szawa, ul. Smolna 10. Nr zam. 1808. W-60.

NR INDEKSU 37518/37477.
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5 grudnia 1974 roku odbyło się 
w Belwederze posiedzenie Rady 
Państwa, na którym  rozpatrzono 
wstępnie in form acje o działal
ności N ajw yższej Izby Kontroli 
w roku 1974 oraz plan kontroli 
na rok 1975. Rada Państwa dok o
nała analizy aktualnych prob le
m ów  zwierzchniego nadzoru nad 
radami narodowym i.

W am basadzie W ęgierskiej R e
publiki Ludowej w W arszawie w 
dniu S grudnia 1974 roku odbyło 
się uroczyste wręczenie odznaczeń 
„W zorow ego pracownika kom uni
kacji”  grupie polskich pracow ni
ków transportu, m ających  wielki 
udział w  rozwoju w spółpracy w 
dziedzinie kom unikacji m iędzy 
obu krajami.

•
Szesnastej, zbudowanej po w yz

woleniu kopalni węgla, z okazji 
przekazania je j do eksploatacji 
nadano nazwę „3CHecia PRL” , 

a
Na zaproszenie Rady G łównej 

Federacji Socjalistycznych Z w ią
zków  M łodzieży Polskiej przeby
wała w Polsce od 5 grudnia 1974, 
na kilkudniow ej w izycie, delega
c ja  Komitetu Centralnego S ocja 
listycznego Związku M łodzieży 
CSRS. Celem tej w izyty była w y 
miana doświadczeń i dalsza 
współpraca m iędzy polskim  a cze
chosłowackim  ruchem  m łodzieżo
wym.

•
Według danych statystycznych 

GUS-u Polska liczy obecnie 33 
m iliony 700 tysięcy obywateli, z 
których 19 m ilionów urodziło się 
już w Polsce Ludowej. Według 
prognozy GUS w następnym 
pięcioleciu będzie nas około 35,3 
m ilionów.

•
W Porcie Gdyńskim  odbyła się 

uroczystość podniesienia bandery 
na now ym  statku Polskich Linii 
Oceanicznych, sem ikontenerowcu 

„G enerał Stanisław Popławski’1 
zbudowanym  w  stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Statek ten, o nośności 
12 tysięcy ton, otrzymał patronat 
Śląskiego Okręgu W ojskowego.

6 grudnia 1974 roku zakoń
czyła się dwudniowa przyja 
cielska w izyta w  Bułgarii 
Prezesa Rady M inistrów PRL, 
Piotra Jaroszewicza, która  
miała charakter roboczych  
spotkań i przebiegała w at
m osferze serdecznej przyjaźni 
i braterstwa. W izyta ta sta
ła się nowym, bodźcem  do dal
szego umacniania, rozszerza
nia i pogłębiania przyjaznej, 
w szechstronnej w spółpracy  
m iedzy Polską a Bułgarią.

•
Prezydent Republiki Indii, 

Fakhruddin A li A hm ed w  
dniu 6 grudnia 1974 roku  
przyjął przebyw ającą w In
diach delegację Sejmu PRL, 
której przew odniczył marsza
łek, Stanisław Gucwa. M ar
szałek Sejm u Stanisław G uc
wa w ręczył prezydentow i In
dii medal w ybity  z okazji 30- 
-lecia PRL. Delegacja Polska 
złożyła rów nież w izytę w ice
prezydentow i Basappie Danap- 
pie Jattiemu.

•
Przedstawiciele central

zw iązkow ych z krajów  euro
pejskich, azjatyckich i A m e
ryki Łacińskiej powołali do 
życia (6.XII. 1974 r.) K om itet 
Konsultacyjny Św iatow ej F e
deracji Zw iązków  Z aw odo
w ych, który zajm ie się p ro
blemami społeczno-gospodar
czymi. Przewodniczącym  K o 
m itetu został radziecki uczo
ny Marat Bagłaj, autor w ie 
lu prac pośw ięconych m iędzy
narodowem u ruchowi robotn i
czemu.

Świąteczna choinka jest piękną ozdobą każdego domu
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5 stycznia I97S r. — Najświętszego Imienia Jezus 
6 stycznia 1975 r. — Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Czcij Najświętsze Imię Jezus — Imię naszego Zbawiciela.
Jeśli grzeszysz wzywaniem tego Imienia nadaremnie, od dziś 
postanów tego nie czynić. Z Najświętszym Imieniem Jezus roz
poczynaj rok 1975.

ŹRÓDŁO POZNANIA BOGA
Na jakich zasadach opieram y swą wiarę 

w  Boga? w iem y, że Bóg istnieje? Skąd w ie
m y jaka jest Jego istota, natura, jakie są 
Jego przym ioty? Na te pytania m ożem y od
pow iedzieć jednoznacznie. Źródłem  naszej 
w iedzy o Bogu jest Boże O bjaw ienie zawar
te w  księgach Pisma Świętego. Nasza wiara 
opiera się w ięc nie tyle na ogólnych d o 
wodach z powszechnego doświadczenia ży 
ciowego, nie tyle na dow odach ze świata 
stworzonego, nie tyle na zasadach filozofii 
krytycznej, ale na tym podstaw ow ym  dow o
dzie, który jest wynikiem  specjalnego dzia
łania i interwencji samego Boga w  historii 
ludzkości. _ Nie znaczy to jednak wcale, iż 
chrześcijaństwu obcy jest tok myślenia kry
tycznego, lub że chrześcijaństwo nie bierze 
pod uwagę w ysiłków  rozum u ludzkiego, któ
re dały podstawy filozoficznej tradycji teis- 
tycznej. W szelkie dow ody na istnienie Boga 
podsuwane nam przez rozum  są na pew no 
ważne, pom ocne i przydatne. Jednak — co 
powiedziałem  w yżej — głównym  źródłem 
naszego poznania Boga, naszej w iedzy o Nim, 
jest dla nas sam Bóg i to, co On sam o so
bie nam objaw ił.

Bóg ob jaw ił człow iekow i sw oją istotę. P o
przez M ojżesza objaw ia nam sw oje imię, 
Jahwe — czyli „Jestem, który jestem ” , a tak
że sw oją Bożą w olę i Prawo. W  sposób 
plastyczny opisuje to autor Księgi W yjścia, 
z której dow iadujem y się o dialogu pro
wadzonym  przez m łodego jeszcze w ówczas 
M ojżesza z samym Bogiem, objaw iającym  
się w  „gorejącym  krzaku” . Gdy M ojżesz 
pasł ow ce swego teścia, Jetry, kapłana M a- 
dianitów, zaprowadził pew nego razu ow ce 
w  głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej 
Horeb. W tedy ukazał mu się anioł Jahwe 
w  płom ieniu z ognia, ze środka krzewu. 
M ojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, 
a nie spłonął od niego. W tedy M ojżesz po 
w iedział do siebie: Podejdę, żeby się przyj
rzeć temu niezwykłem u zjawisku. Dlaczego 
krzew się nie spala? Gdy zaś Jahwe ujrzał, 
że M ojżesz podchodzi, żeby się przyjrzeć, 
zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 
M ojżeszu, M ojżeszu! On zaś odpow iedział: 
Oto jestem. Rzekł m u: Nie zbliżaj się tu! 
Zdejm  sandały z nóg, gdyż miejsce, na któ
rym  stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział 
jeszcze Jahwe: Jestem Bogiem  ojca  twego, 
Bogiem  Abrahama, Bogiem  Izaaka i B o
giem Jakuba. M ojżesz zasłonił twarz, bał się 
bow iem  zw rócić oczy na Boga” (W yj. 3, 1— 6).

Bezpośrednim celem objaw ienia się Boga 
M ojżeszowi było wybaw ienie narodu izrael
skiego z „rąk  Egipcjan” . M ojżesz ma być 
tylko posłańcem Boga, ma zrealizować Jego 
wolę. Było to trudne zadanie, na co zresztą 
zw raca uwagę sam M ojżesz. „Oto pójdę do 
synów Izraela i pow iem  im : Bóg o jców  
naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni 
m nie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż 
im mam pow iedzieć? Odpowiedział Bóg 
M ojżeszow i: JESTEM, K TÓRY JESTEM.
I dodał: Tak powiesz synom  Izraela: 'JE S
TEM posłał mnie do was. (Wj. 3, 13— 14). 
Znakiem potwierdzającym  praw dziw ość ob
jawienia się Jahwe będą cuda, jakie M oj
żesz będzie sprawiał w  im ieniu Boga (Wyj.
4, 1 -5 ) .

Jest rzeczą charakterystyczną w  przypad
ku objaw ienia się Boga M ojżeszowi, a tak

że i w  innych przypadkach podanych w  księ
gach starotestamentowych, a dotyczących 
objaw ień Bożych prorokom , że nie zauwa
żym y tam, aby tak jak Budda czy inni w ie l
cy filozofow ie greccy spędzali oni całe lata 
na zagłębianiu się w  zagadnieniach ludzkie
go istnienia i ludzkiej nędzy, aby poświęcali 
swe życie poszukiwaniu praw dy i w  ten 
sposób dochodzili do stwierdzenia, że istnie
je  Bóg. Interwencja Boża uderza w  nich 
jak  błyskawica. Bóg sam w chodzi w  ich 
normalne, zw ykłe życie i poleca im, aby to, 
co im objaw i o sobie, oni przekazywali in 
nym. Zawsze też otrzym ują m oc potw ier
dzania tego objaw ienia znakami — cudami, 
bez których objaw ienie Boże nie m iałoby 
m ocy przekonyw ującej i co najw yżej, m o
głoby być zakw alifikow ane i sprowadzone 
do subiektywnych złudzeń lub ludzkiego 
fantazjowania.

4

To, co przekazywali prorocy i inni święci 
m ężowie Ducha Bożego o Bogu, było i jest 
prawdziwe, a także godne naszego zaufania. 
Prawdziwe, bo ich słow o było słowem  sa
mego Boga. Ich słow o było wyrażeniem  na 
zewnątrz w oli Boga. Dlatego w  swych w ys
tąpieniach prorocy podkreślają, że występu
ją  jako słudzy Jahwe. „S łuchajcie! To m ów i 
Jahw e!” To był ich zwrot. Tym i słowy roz
poczyna się księga proroka Izajasza (1, 1— 11). 
Na powagę i autorytet samego Boga ob ja 
w iającego się w  w izjach i w idzeniach p o 
w ołu je się prorok Jeremiasz (1, 1— 2) i pro
rok  Ezechiel (1, 1— 3).

Z biegiem  czasu, w yznaw ców  religii ży 
dowskiej coraz częściej, coraz wyraźniej za
częło nurtować przekonanie, że pewnego

dnia Bóg już nie za pośrednictwem  w izji 
prorockich, ale osobiście w kroczy w  historię 
człowieka, by rozpocząć długofalow y okres 
budowania i utwierdzania Panowania Boże
go na ziemi. Taki dzień nadszedł. Odwieczne 
Słowo, stało się ciałem. Bóg, w  sposób w i
dzialny objaw ił się człow iekowi. Najpierw  
jako małe Dziecię ubogim  pasterzom, później 
tajem niczym  m ędrcom  ze W schodu, a wresz
cie jako dorosły, dojrzały Człowiek rzeszom, 
które tłum nie za Nim postępowały. Objaw ia 
się On również nam poprzez Kościół, po 
przez swą łaskę udzielaną nam w  sakramen
tach.

Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, przyszedł 
na ziemię, by głosić zbliżające się Królestw o 
Boże. To było Jego posłannictwo. Nie zawie
rało ono ludzkich opinii. Jezus nie występu
je jako filozof, ani tym bardziej jako sam o
zwańczy agitator czy reform ator religijny. 
On w ystępuje jako wysłannik Boga Ojca, 
a jednocześnie jako rów ny Bogu co do isto
ty. Dlatego w  swym  nauczaniu stwierdzi, 
że Jego nauka jest nie tylko objaw ieniem  
danym przez Boga, ale, że całe objaw ienie 
zostało Jemu powierzone, że On sam stano
wi dla ludzi jedyne źródło objaw ionej Praw 
dy Bożej.

W  to Jezusowe objaw ienie uwierzyli A po
stołowie. W  Jezusowe objaw ienie wierzą 
chrześcijanie. Jest ono źródłem  naszego poz
nania Boga, Jego istoty i natury, Jego przy
m iotów, jest źródłem uczestnictwa naszej, 
ludzkiej mądrości w  wiecznej mądrości 
Słowa Bożego.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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Przed Synodem Ogólnopolskim

SAKRAMENTY W KOŚCIELE 
POLSKOKATOLICKIM

A 
£1

1. K ościół Poskokatolicki przy
w iązuje dużą w agę w  swej 
liturgii do sakramentów 
świętych, których celem jest 
uświęcenie ludzi i oddaw a
nie czci • Bogu. Są one w i
dzialnym i znakami (obrzę
dami) niewidzialnej łaski 
Bożej. Łaskę Bożą w  sakra
mentach świętych otrzym uje 
tylko ten człowiek, który 
sam duchow o i wewnętrznie 
jednoczy się z Bogiem, jest 
do przyjęcia sakramentu na
leżycie przygotow any i w  je 
go duszy nie ma przeszkody 
tam ującej łaskę.

2. K ościół Polskokatolicki
przyjm uje tradycyjną liczbę 
siedmiu sakramentów św ię
tych, a są nim i: Chrzest,
Bierzm owanie, Pokuta, Na
maszczenie Chorych, K ap
łaństwo i M ałżeństwo. W ie
rzy też, że wszystkie sakra
menty ustanowił Chrystus 
Pan bezpośrednio lub p o 
średnio. On też jest g łów 
nym  szafarzem sakramen
tów, kapłani natomiast dzia
ła ją jako drugorzędni szafa
rze, Sakrament głoszenia i 
słuchania Słowa Bożego, do 

dany do siedmiu sakramen
tów  na II Synodzie P ow 
szechnym Polskiego Narodo
wego K ościoła Katolickiego, 
nie przyjął się dotąd w  K oś
ciele w  Polsce. Jednakże 
trzeba przyznać, że słowo 
jest poznawalnym  dla zm ys
łów  znakiem, przez które 
Bóg działa dla naszego zba
wienia i dlatego Słowu B o
żemu można przyznać pew 
ną strukturę sakramentalną, 
można je  też nazwać sakra
mentem w  szerszym znacze
niu. W ypracow anie teolo
gicznych uzasadnień dla Sa
kramentu Słowa Bożego oraz 
wprow adzenie tego sakra
mentu w  praktykę życia li
turgicznego pozostaje sprawą 
otwartą.

3. Sakrament Chrztu stanowi 
początek i podstawę ducho
w ego odrodzenia człowieka 
w edług słów  Chrystusa: 
„Jeśli się kto nie narodzi z 
w ody i z Ducha, nie może 
w ejść do K rólestwa Bożego” 
(J. 3,5). M ałe dzieci czyni 
dziećm i i przyjaciółm i Boga, 
człow iekow i dorosłem u od
puszcza grzechy, o ile za nie 
żałuje, a wszystkich czyni 
członkami K ościoła Chrystu
sowego i daje praw o do 
otrzymania innych sakra
mentów, przez które Jezus 
Chrystus rozdziela w ysłużo
ne nam u Boga łaski.

4. Sakrament Bierzm owania 
jest dopełnieniem Chrztu 
św.. um ocnieniem  w  wierze, 
dającym  siłę duchow ą do 
prowadzenia ofiarnego życia 
chrześcijańskiego.

5. Eucharystia Święta jest 
przyjm ow aniem  Ciała i 
K rw i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa w  postaci chleba 
i wina. Nie jest to jednak 
ani Jego ziemskie ciało, ani 
przemienione, lecz inne, nie 
dające się bliżej opisać, ciało 
sakramentalne. Innymi sło
wy, w  Eucharystii dokonu
je się cud zstąpienia i u- 
obecnienia Jezusa Chrystusa, 
wyw yższonego Pana. Biskup 
Franciszek Hodur nazwał tę 
obecność Chrystusa w  Eu
charystii obecnością M istycz
ną, czyli tajemniczą. K ościół 
Polskokatolicki, zgodnie z 
poglądem  teologów  staroka
tolickich, odrzuca wiarę w 
tzw. transsubstancjację, czyli 
przeistoczenie, którego m ocą

» cała substancja chleba i w i
na przemienia się w  sub
stancję Ciała i K sw i Pań
skiej i uważa ten pogląd za 
próbę racjonalnej i filozo
ficznej interpretacji ta jem 
niczej obecności Chrystusa.

Eucharystia jako Msza św.

jest trwałą pamięcią o tej 
jedynej i niepowtarzalnej 
Ofierze, którą Chrystus Pan 
raz na zawsze złożył na 
krzyżu. „A le  Chrystus staw- 
szy się Najwyższym  kapła
nem dóbr przyszłych... nie 
przez krew  kozłów  albo cie l
ców , lecz przez własną krew  
wszedł raz do m iejsca Św ię
tego dokonawszy wiecznego 
odkupienia”  (Hebr. 9,11— 12). 
Nie jest zatem Msza św. ani 
powtórzeniem  Ofiary krzy
żow ej, ani je j odnowieniem, 
lecz je j realnym, odbyw ają
cym  się tu na ziemi, uteraź- 
niejszeniem i uobecnieniem. 
Jest też Eucharystia uśw ię
conym posiłkiem  ofiarnym , 
podczas którego wierni 
przyjm ujący Ciało i Krew  
Pana w chodzą ze sobą w  
społeczność, stosownie do 
słów  Apostoła: „K ielich  bło
gosławieństwa, który błogo
sławimy, czyż nie jest ucze
stnictwem w e krwi Chrystu
sowej ? A  chleb, który ła
miemy, czyż nie jest udzia
łem  w  ciele Chrystusa? P o
nieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tw orzym y 
jedno ciało. W szyscy b o 
wiem  bierzem y z tego same
go chleba” (1 K or 10,16— 18).

6. W Sakramencie Pokuty uzy
skuje człow iek w ierzący od 
puszczenie grzechów, p o jed 
nanie z Bogiem, dokonuje 
się w  nim w ewnętrzna prze
miana, o  ile zostaną spełnio
ne warunki tego sakramen
tu: żal za grzechy, postano
w ienie poprawy, wyznanie 
grzechów, otrzymanie ka
płańskiego rozgrzeszenia bądź 
indywidualnie w  konfesjona
le, bądź przed ołtarzem.

7. Sakrament Namaszczenia 
chorych wzm acnia duchow e 
i fizyczne siły człowieka, do
pom aga do chrześcijańskiego 
znoszenia cierpień i osiąg
nięcia zbąwienia w iecznego 
w  myśl nauki Apostoła: „A  
m odlitwa płynąca z w iary 
uzdrowi chorego i ulży mu 
Pan, a jeśliby był w  grze
chach, zostaną mu odpusz
czone” (Jk 5,14).

8. Sakrament święceń, który 
dokonuje się przez w kłada
nie rąk przy równoczesnym  
wezwaniu Ducha Świętego, 
posiada trzy stopnie: diako
nat, prezbiterat (kapłaństwo) 
i biskupstwo. Daje on w y 
święconem u m oc i w ładzę 
nauczania, uświęcania i rzą
dzenia w  zakresie odręb
nym dla każdego stopnia. 
Biskupi posiadają pełnię ka
płaństwa, a ich w ładza ju 
rysdykcyjna, jako piastunów 
sukcesji apostolskiej, jest z

ustanowienia Bożego. Diako
ni i prezbiterzy w  w ykony
waniu swego urzędu są za
leżni od biskupów. Zgodnie 
z nauką K ościoła Staroka
tolickiego twierdzim y, że ka
płanem w  ścisłym znaczeniu, 
jedynym  ofiarnikiem , jest 
tylko Jezus Chrystus. On
przez Ofiarę swego życia
stał się naszym wiecznym, 
Najw yższym  Kapłanem. Ani 
biskup, ani prezbiter nie są 
ofiarnikam i, lecz w  sakra
m encie Eucharystii, przez 
błogosław ieństwo darów, 
jednorazow ą ofiarą Chry
stusa tak uobecniają, że
w ierni uczestniczący w e 
M szy św. otrzym ują bezpo
średni udział w  błogosła
wieństwie i dobrach ducho
w ych płynących z tej O fia
ry.

9. Sakrament małżeństwa jest 
religijnym  i publicznym  u- 
sankcjonow aniem  przez K oś
ciół um owy małżeńskiej bę
dącej podstawą w ęzła m ał
żeńskiego oraz udzieleniem 
przez błogosław ieństwo K oś
cioła specjalnej łaski na dro
gę życia małżeńskiego.

10. Do przyjęcia któregokolwiek 
sakramentu nie w olno niko- 
gi zmuszać, a z przyjętych 
przez sakrament obow iąz
ków  może K ościół —  po roz
patrzeniu sprawy — zwolnić, 
bow iem  życie ludzkie w  K oś
ciele nie jest niewolą, lecz 
ochoczym  i radosnym  służe
niem Bogu.

DRODZY CZYTELNICY!

W kolejnych trzech numerach 
„Rodziny” opublikowaliśmy tezy 
dotyczące ideologii i zasad wia
ry Kościoła Polskokatolickiego.

Mając na uwadze zbliżający 
się Synod Kościoła Polskokato
lickiego, który ma się odbyć 
naprawdopodobniej w pierw
szym kwartale 1975 roku, prag
niemy, aby na lamach naszej 
prasy wywiązała się dyskusja 
publiczna dotycząca tematyki 
poruszonej w tezach. W  dyskusji 
powinni wypowiadać się przede 
wszystkim duchowni, a zwłasz
cza ci, którzy należą do komisji 
teologicznej. Prosimy również 
świeckich wyznawców i sympa
tyków naszego Kościoła o nad
syłanie uwag, spostrzeżeń i pro
pozycji. Zostaną one wzięte pod 
uwagę i uwzględnione przy o- 
statecznej redakcji deklaracji 
wiary, która ma być przedłożo
na Synodowi do zatwierdzenia.

Redakcja „Rodziny” 
ul. Wilcza 31 

00-544 Warszawa
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UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI
6 stycznia przypada uroczy

stość Epifanii, czyli Objawie
nia, gdyż w dniu tym obcho
dzi Kościół pamiątkę trzech 
wydarzeń, przez które objawi
ła się światu chwała Syna 
Bożego, a mianowicie: pokłonu 
Trzech Króli, chrztu Pana 
Jezusa w Jordanie i pierw
szego cudu w Kanie Galilej
skiej. Święto to zwiemy 
zwykle świętem Trzech Króli, 
gdyż w obrządku zachodnim 
głównym przedmiotem tej u
roczystości jest powołanie po
gan do wiary Chrystusowej i 
w całej liturgii przebija we
sele i wielka radość oraz 
wdzięczność za łaskę wiary.

Najwymowniejszymi wyra
zicielami naszych myśli i 
uczuć w tym dniu są jednak 
Ojcowie Kościoła. „Radujcie 
się w Panu, najmilsi — na
wołuje św. Leon Wielki — 
raz jeszcze mówię: radujcie
się. Tego mianowicie, które
go zrodziła Dziewica, w dniu 
dzisiejszym uznał cały świat 
...Prawda rozlała światło na 
wszystkie narody... Czcić ma
my przeto ów dzień najświęt
szy, gdyż objawił się Sprawca 
naszego zbawienia. Św. Augu
styn tak mówi o dzisiejszej 
uroczystości: „Wielka tajem
nica: Zbawiciel w żłobku le
żał, a przecież Mędrców ze 
wschodu prowadził, był ukry
ty w stajence — a uznawany 
w niebiosach, aby uznany w 
niebie, objawił się w stajence 
i aby Epifanią nazywał się 
ten dzień, co oznacza: obja
wienie. „A oto jak się wypo
wiada św. Grzegorz Wielki: 
Mędrcy przynoszą złoto, ka
dzidło i mirrę. Złoto przystoi 
królowi, kadzidło składa się 
Bogu w ofierze, mirrą zaś 
balsamują zwłoki. Toteż 
Mędrcy tajemniczymi darami 
swoimi wyznają tego, które
mu pokłon oddają: złotem — 
Króla, kadzidłem Boga, mirrą 
zaś —  człowieka, podległego 
śmierci. Przez złoto, kadzidło 
i mirrę można też zrozumieć 
co innego: złoto oznacza mi
łość, kadzidło modlitwę, a 
mirra umartwienie”. Cytowa
ne wypowiedzi można uzu
pełnić słowami Leona Wiel
kiego: „My również powin
niśmy się weselić radością 
Mędrców, gdyż tajemnica ta,

dokonawszy się w owym 
dniu, nie powinna być do 
niego zacieśniona. Dzięki 
wspaniałomyślności Boga, 
dzięki potędze dobroci Bożej
— my się cieszymy dziś tą 
rzeczywistością, której Mędr
cy byli pierwocinami.

Święto Trzech Króli pow
stało najpierw w Kościele 
wschodnim i stamtąd prze
szczepiono je do Kościoła 
rzymskiego. Pierwszą o nim 
wzmiankę spotykamy w „Ko
biercach”, dziele Klemensa z 
Aleksandrii. Najwspanialej 
święcono Objawienie Pańskie 
w Palestynie, a zwłaszcza w 
Jerozolimie, gdzie uroczystoś
ci trwały aż 8 dni, połączone 
z wystawnymi procesjami
pod przewodnictwem bisku
pa, w otoczeniu duchowień
stwa i tłumów wiernych.

Na zachodzie uroczystość
Trzech Króli występuje do
piero ok. 330 roku w Rzymie, 
a następnie rozpowszechnia 
się w Hiszpanii. W roku 400 
cesarz Arkadiusz i Honoriusz 
zakazują w tym dniu urzą
dzania zabaw cyrkowych. Ce
sarz Justynian włączył Obja
wienie Pańskie do rzędu
świąt uznanych przez władze 
państwowe.

Kościół wschodni obchodził 
w uroczystości Objawienia 
Pańskiego głównie wspom

nienie chrztu Chrystusa w 
rzece Jordan. „Nadajmy te
mu dniu nazwę Objawienia
— tłumaczył św. Jan Zloto- 
usty — ponieważ zbawienna 
łaska Pana objawiła się 
wszystkim ludziom. Ale dla
czego nie dzień jego naro
dzenia, lecz raczej ten kiedy 
otrzymał chrzest nazywany 
Objawieniem? Oto dlatego, że 
objawienie nie zaczyna się od 
jego narodzenia, lecz od 
chrztu, który dotąd przeważ
nie był nieznany”.

Ceremonia poświęcenia wo
dy w rzekach i jeziorach wy
kazuje ścisłe powiązanie uro
czystości Objawienia Pań
skiego z pamiątką chrztu 
Chrystusowego. Modlitwy do 
tej ceremonii zostały ułożone 
przez św. Sofroniusza patriar
chę Jerozolimskiego (ok. 
637 r.). Zasadniczą odmianę 
w obchodzie uroczystości 
Objawienia Pańskiego do
strzegamy natomiast w Koś
ciele zachodnim (rzymskim). 
Główną uwagę kieruje się 
przede wszystkim na obja
wienie się Chrystusa poga
nom w osobach Mędrców ze 
wschodu.

LITURGIA UROCZYSTOŚCI 
TRZECH KRÓLI

Przed sumą kapłan poświę
ca kadzidło i kredę, na pa

miątkę darów jakie złożyli 
Trzej Królowie Dzieciątku 
Jezus. Podczas kolędy, poś
więconą kredą, kapłan wypi
suje na drzwiach mieszkań 
początkowe litery imion 
Trzech Króli, podzielone zna
kami krzyża: K + M + B  (Kas
per, Melchior, Baltazar), oz
nacza to, że w osobie trzech 
Mędrców i my zostaliśmy po
wołani do prawdziwej wiary.

Najgłębszą treść tajemnicy 
i uroczystości Trzech Króli 
odsłania nam Msza św., naz
wana wspaniałym pochodem 
wszystkich wiernych do 
Chrystusa, pod przewodni
ctwem Mędrców ze wschodu. 
Już sam wstęp (introit) mszy 
św. ukazuje nam Zbawcę w 
władza i moc, i rządy świa
ta”. (Mszał).

Podobnie jak Mędrcy wę
drujemy do Chrystusa. 
Znamy Go już przez wiarę, 
ale pragniemy poznać i ujrzeć 
w niebiańskiej szczęśliwości. 
Zwracamy się więc do Boga 
w pierwszej modlitwie mszal
nej... skoro tedy poznaliśmy 
Ciebie przez wiarę, dopro
wadź nas łaskawie do oglą
dania piękna Majestatu Two
jego...

„Wejrzyj łaskawie — mo
dlimy się w sekrecie Mszy 
sw , na dary Twego Kościoła, 
już nie złoto, kadzidło i mir
rę składa Ci on w darze, 
lecz Tego, którego one wy
obrażały: Jezusa Cnrystusa,
Syna Twojego, Pana naszego, 
Który się stał ofiarą i pokar
mem naszym”.

Prefacja wielbi potrójne 
objawienie się Syna Bożego: 
Mędrcom ze wschodu, luaowi 
podczas chrztu w Jordanie i 
Apostołom w Kanie Galilej
skiej. W modlitwie po Ko
munii sw. biagamy wszecu- 
mogącego Boga, abyśmy czy
stym i jasnym umysłem po
jęli tajemnicę uroczystości 
Trzech Króli.

KS. M. LEWANDOWSKI

W  trzecim numerze 

Kalendarz „Rodziny ”  1 9 7 5
Zamieszczany przez nas corocznie w noworocznym  
numerze kalendarz ukaże się z przyczyn od redakcji 
niezależnych z opóźnieniem — w trzecim' numerze 
„Rodziny” .

Niezależnie od ukazania się powyższego ściennego 
kalendarza, zachęcamy do nabycia kalendarza książ
kowego — Kalendarza Katolickiego na rok 1975. 
Z uwagi na niewielki stosunkowo nakład, prosimy 
Czytelników o jak najszybsze złożenie zamówienia 
w Zakładzie Wydawniczym „Odrodzenie” , ul. Wil
cza 31, 00-544 Warszawa — bez uprzedniej wpłaty 
pieniężnej. Przesyłka nastąpi natychmiast po ukaza
niu się kalendarza w druku, należność płatna przy 
odbiorze.

■ Kalendarz Katolicki na rok 1975 zawiera oprócz ka
lendarium dokładny Kalendarz Liturgiczny oraz na
stępujące bogate i ciekawe działy: Dział religijny, 
Aktualia, Poradnik rodziny i wiele innych interesu
jących artykułów. Stron około 300. Cena 20 zł.
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ZADOŚĆ TRADYCJI I UCIECHA WIDZOM
W poprzednim numerze „Rodziny”  opublikowaliśmy tekst 

jasełek, które z powodzeniem można wystawić w każdej pa
rafii. A oto fotomontaż widowiska jasełkowego odegranego 
pod kierownictwem ks. dziekana Tomasza Wojtowicza w pa
rafii Św. Ducha v: Warszawie, przy ul. Szwoleżerów 4. 
Młodsi i starsi „aktorzy”  z przejęciem grali swe role, a na 
widowni panowała powszechna wesołość.

Kultywowanie rodzimych, ludowych tradycji polskich 
jest rzeczą piękną, wychowawczą, dającą wiele uciechy ca
łej parafii i satysfakcję organizatorom imprezy. Czy w Wa
szej parafii zdecydowaliście się w tym roku wystawić ja
sełka? A może posłużycie się tekstem, który drukowaliśmy 
tu „Rodzinie” ? Napiszcie o tym do nas.



Zaangażowani w parafialnej 
wspólnocie

■%
Mało m iejsca do tej pory pośw ięcono na lamach „R o 

dziny częstochow skiej parafii. W ina jednak leży nie po 
stronie Redakcji Tygodnika, która chętnie zamieszcza  
reportaże z życia Kościoła, ale po stronie częstochow 
skich polskokatolików . Chcem y w ięc dzisiaj pośw ięcić  
kilka słów życiu i działalności jedn ej z młodszych  
„córek ”  Kościoła  — parafii Polskokatolickiej w  Często
chowie.

D ekretem  władz Kościoła Polskokatolickiego przed 14 
laty została erygowana parafia, którą pośw ięcono opiece  
K rólow ej A postołów . Aktualnie kaplica nasza znajduje 
się przy ul. Jasnogórskiej 33/35. Losy parafii były  różne. 
Nie brakowało ludzi złych, zwłaszcza na początku, k tó 
rzy w szystkim i siłami starali się nam przeszkadzać 
w pracy. Ostatecznie zw yciężyła  prawda.

Częstochow scy parafianie marzą o budowie świątyni, 
która m ogłaby się stać godna w zniosłej idei głoszonej 
przez Kościół Polskokatołicki. Tym czasem  dziękujem y  
Bogu za to co m am y i cieszym y się, że m ożem y w C zę
stochow ie w pobliżu Jasnej G óry spełniać ważną m isję 
zapoczątkowaną przez w ielkiego Polaka i Biskupa — 
Franciszka Hodura. Kościół to nie kam ienne czy grani
tow e mury, czy chociażby złote lub srebrne ołtarze. 
Kościół w edług nauki Jego założyciela Jezusa Chrystu
sa — to przede w szystkim  żyw i i w ypełniający w olę  
Bożą ludzie.

O Ludzie Bożym  częstochow skiej w spólnoty parafial
n ej można pow iedzieć krótko: sercem  oddani K ościoło
wi, który uznali nie ty lko za sw ojego nauczyciela i k ie 
rownika w drodze do Boga, ale i za najserdeczniejszego  
przyjaciela, pom agającego im  żyć i pracować. Lista rze
czyw istych w yznaw ców  częstochow skiej parafii jest dłu
ga i trudno byłoby w ym ieniać w szystkie nazwiska.

W spom nę w tym  m iejscu o jedn ej z rodzin  — o ro 
dzinie państwa Łuszczów. Przed ośmiu łaty związała 
się ona nierozerw alnie z losami Kościoła i parafii. D ro
ga tej rodziny do naszego Kościoła, jak w ielu innych  
rodzin i jednostek, wiodła z Kościoła Rzym skokatolic
kiego. W  tragicznych chwilach (pogrzeb) Łuszczowie nie 
znaleźli w tam tym  K ościele nie tylko miłości ale nawet 
zw ykłego ludzkiego współczucia. Kościół Polskokatołicki 
okazał nie tylko w spółczucie, ale i pom oc. Zrozumieli 
w ięc, że m iędzy prawdą głoszoną z am bony a życiem  
istnieje przepaść ogromna.

Rodzina państwa Łuszczów  w różnych gałęziach g e 
nealogicznych liczy ponad 30 osób. W iele dzieci z tej 
rodziny przystępow ało w  naszej parafii do I Kom unii 
św. W  księgach parafialnych figurują z rodziny Łusz
czów  nazwiska now ożeńców  i imiona ochrzczonych dzie
ci. Pan Józef Łuszcz, senior rodu, jest aktualnie p reze
sem Rady Parafialnej. Synow ie i w nuki od lat są m i
nistrantami, a syn Zygm unt troszczy się bezinteresow nie
0 czystość kaplicy. Cała Rodzina jest w zorem  ofiarności 
dla sw ojej parafii i Kościoła.

Podobnych rodzin w parafii jest w iele i o każdej 
można by napisać sporo pochlebnych słów. Jednak szczu
płość m iejsca na to nie pozwała.

Parafianie częstochow scy bardzo chętnie uczestniczą  
w życiu  bratnich parafii naszego Kościoła. Dla przykładu  
wspom nę, że w  licznym  gronie odwiedzaliśmy nasze 
K ościoły w  W arszawie, Radomiu, Krakowie, Biełsku- 
-Białej Strzyżowicach, Bolesławiu, Rokitnie Szlacheckim
1 Żarkach-M oczydle. W  niektórych ze wspom nianych  
parafii byliśm y kilkakrotnie.

W ielu z naszych w iernych należy do Społecznego To
w arzystwa Polskich Katolików , którego Oddział od 12 
lat istnieje w  Częstochow ie. Przy parafii istnieje także 
Towarzystw o Niewiast A doracji Najśw. Sakramentu, 
K ółko Różańca św. i K ółko Ministrantów.

W każdej rodzinie tytuł tygodnika ,,Rodzina” to hasło 
od lat aktualne i realizowane w 100 procentach. Nie 
zawsze wystarcza „R odziny” dla chętnych, chociaż w  każ
dą niedzielę rozprowadzam y 60 egzem plarzy. „R odzina” 
stała się naszym przyjacielem , na którego z tęsknotą  
oczeku jem y; jest naszym misjonarzem , dzięki którem u  
w ielu now ych ludzi trafiło do Kościoła.

W  Jubileuszowym  Roku X X X -lec ia  PRL nasza pa
rafia brała czynny udział w pracach społecznych, aka
demiach i innych uroczystościach kościelnych ku czci 
O jczyzny, która oprócz w olności politycznej i społecz
n ej dała nam także w olność religijną: nastąpiło zrów 
nanie w szystkich K ościołów  w prawach, zniesienie n ie
tolerancji i dyskrym inacji religijnej.

JNS

Państwo Józef i Józefa Łuszczowie (z lewej) z córką, zięciem 
oraz najm łodszym i latoroślam i rodu

Grupa parafian częstochowskich na w ycieczce w Warszawie. 
W ycieczkę zorganizował Oddział STPK.
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ZŁOTY JUBILEUSZ 
NAJSTARSZEJ PARAFII 

KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO
Minione święta Bożego Narodzenia były w polskokatolic- 

kiej parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego 
w Krakowie centralnym punktem szczególnych uroczystoś
ci — 50-lecia istnienia tej najstarszej parafii Kościoła Na
rodowego. Wprawdzie dokładna data jubileuszu minęła już 
nieco wcześniej, uroczystości musiały być opóźnione, gdyż 
chcieliśmy dokończyć odnowienia kościoła i uporządkowa
nia jego otoczenia.

Jeśli Boże Narodzenie z zasady wszyscy radośnie obcho
dzimy, to tegoroczną pamiątkę Narodzenia Pańskiego prze
żywaliśmy z radością podwójną. Cała parafia wyrażała po
dziękę Bogu za Jego nieprzerwaną opiekę w ciągu niełatwe
go, półwiekowego okresu. Niełatwe były dla nas szczegól
nie lata przedwojenne, kiedy ówczesne władze odmawiały 
nam legalizacji, stosując wobec Kościoła Narodowego róż
nego rodzaju represje i dyskryminacje. Dopiero po ostat
niej wojnie Władze PRL poprzez legalizację dały nam moż
ność normalnego rozwoju na równi z innymi wyznaniami.

W okresie powojennym parafia nasza rozwijała się po
myślnie, co w dużej mierze było zasługą duszpasterskiej 
gorliwości ś.p. ks. bpa Józefa Padewskiego. W pewnym  
okresie wprawdzie liczba naszych parafian poważnie się 
zmniejszyła, co było spowodowane utworzeniem trzech pol- 
skokatolickich parafii w Krakowie, to jednak w konsekwen
cji miało pozytywny wpływ na zaznajomienie się mieszkań
ców Krakowa z naszym Kościołem i przyczyniło się do 
przyrostu ogólnej liczby Kościoła Polskokatolickiego w na
szym mieście.

Zjawiskiem napawającym nas wszystkich radością jest 
fakt, że jubileusz 50-lecia obchodziliśmy w duchu jedności 
i wzajemnego zrozumienia. W parafii tworzymy jedną ro
dzinę, trwamy niezłomnie przy naszym Kościele, nie szczę
dzimy pracy ani ofiarnego grosza dla sprawy, której służy
my.

Specjalna wzmianka należy się naszemu proboszczowi, ks. 
Michałowi Samborskiemu, którego inicjatywie i energii pa
rafia zawdzięcza bardzo wiele. Kapłan to ofiarny i skrom
ny. Od 25 lat prowadzi wiernych do Boga i wychowuje ich 
na solidnych obywateli naszej ojczyzny. Zawsze troszczy się
0 sprawy parafii. Dzięki niemu w 1953 r. w kościele naszym 
po raz pierwszy zabrzmiały organy, dzięki jego staraniom
1 ofiarności założono instalację gazową w budynkach koś
cielnych parafii i ogrzewanie promiennikowe w kościele, 
przeprowadzono dwukrotnie remont kościoła z założeniem 
nowych okien, bramy głównej itp. Ks. proboszcz zawsze 
współpracuje z Radą Parafialną, umiejąc zachęcić do pracy 
społecznej wszystkich parafian. Pasją ks. Samborskiego jest 
muzyka i śpiew kościelny, nic więc dziwnego, że natych
miast po przybyciu naszej parafii zorganizował on 4-głoso- 
wy chór kościelny, który prowadzi do dziś. Piękny śpiew 
naszego chóru uświetnia nabożeństwa i jest jednym z po
wodów słusznej dumy naszej parafii.

Ks. Proboszczowi Samborskiemu życzymy z okazji jubi
leuszu parafii i zbliżającego się jego jubileuszu kapłaństwa 
obfitego błogosławieństwa Bożego, zdrowia i nieustannej 
gorliwości w pracy duszpasterskiej Wszystkim parafianom 
przekazujemy gorące życzenia łask naszego Zbawiciela. Ży
czymy sobie wzajemnie, byśmy się czuli jeszcze bardziej 
zespoloną, chrześcijańską rodziną Bożą. Sympatyków nasze
go Kościoła z Krakowa *i okolic serdecznie zapraszamy: 
przyjdźcie do naszego kościółka w Krakowie, przy ul. Ła
giewnickiej i czujcie się w nim jak najlepiej. Niech dobry 
Bóg błogosławi nam na następne pięćdziesięciolecie.

RADA PARAFIALNA

1 

1
Strona frontowa kościoła parafialnego z głównym 

wejściem

2
Parafianie krakowscy z ks. proboszczem Michałem 

Samborskim po nabożeństwie

3
Występ chóru ekumenicznego pod dyrekcją ks. 
M. Samborskiego w sali „Korony” w Krakowie pod

czas Ogólnopolskiej Konferencji Pokojowej

4
Nabożeństwo dziękczynne na XXX-lecie PRL w koś
ciele parafialnym w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej

5
Dziatwa parafii ze swym duszpasterzem

6
Ks. prob. M. Samborski przed żłobkiem betlehemskim 

w kościele

8
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NOWY ARCYBISKUP OTWARCIE WOLNEGO

CANTERBURY

N ow ym  — 101 z kolei — 
arcybiskupem Canterbury m ia
nowany został aktem pań
stwow ym  arcybiskup Yorku
—  Frederica Donald Coggan, 
dotychczasowy dostojnik nr 2 
w  hierarchii K ościoła angli
kańskiego.

56-letni D. Coggan jest w y 
bitnym szermierzem anglikań
skiej tradycji, ale zarazem 
realistą i progmatykiem. W 
swych wystąpieniach znany
jest z krytycznej postawy 
w obec negatywnych zjawisk
we współczesnym  społeczeń
stwie dobrobytu.

Za jedno ze swych głównych 
zadań Coggan uważa przeciw 
działanie narastającemu na 
skalę masową indyferentyz- 
m owi religijnem u. Poprzednik 
arcybpa Coggana, dr Ramsey 
po ukończeniu 70 roku życia 
przeszedł na emeryturę.

Wraz z przejściem  na em e
ryturę dr Ramsey otrzymał
tytuł lordowski. Zajm ując 
sw oje m iejsce w  Izbie Lordów, 
Ramsey przedstawił 14.XI. 
projekt reform y stosunków 
między K ościołem  i państwem. 
Projekt nie podważa general
nej, ukształtowanej przed 400 
laty, zasady zależności K oś
cioła anglikańskiego od pań
stwa na W yspach Brytyjskich. 
Zakłada w  nim  jednak sw obo
dę wewnętrzną w  sprawach 
liturgii. Dotyczy to m.in. 
zmian w  treści pochodzącego 
z 1662 roku m odlitewnika — 
bez procedury parlamentarnej.

LUTERAŃSKA 

AKADEMIA  

TEOLOGICZNA 

W  BUDAPESZCIE

Jak inform uje Służba Pra
sowa Św iatow ej Federacji 
Luterańskiej, dnia 26.IX.V4. 
odbył się uroczysty akt poś
w ięcenia nowego gmachu Lu
terańskiej Akadem ii T eologi
cznej w  Budapeszcie.

W uroczystej akademii 
w zięli udział zaproszeni goś
cie (przeszło 900 osób), a w  
tym przedstawiciele wszyst
kich kra jów  skan% naw skich, 
delegaci z krajów  socjalis
tycznych oraz z RFN. Św ia
tow ą Federację Luterańską 
reprezentowali dr Paul Han- 
sen i dr Carl-Johan Helberg
—  obaj z Genewy. W  uro
czystościach w zięli również 
udział przedstawiciele w ładz 
państwowych. Przem ówienie 
inauguracyjne w ygłosił bp 
Kościoła Luterańskiego — dr 
Zoltan Kaldy, a odczyt, d o 
tyczący historii budow y n o
w ego budynku Luterańskiej 
Akadem ii Teologicznej — 
prof. dr Tibor Fabiny (Bu
dapeszt). Na Akadem ii stu
diuje ok. 60 studentów.

WYDZIAŁU

TEOLOGICZNEGO

Szwajcarska Ewangelicka 
Służba Prasowa (E.P.D.) p o 
daje, że na jesieni br. w  R e
publice Federalnej Niemiec — 
Seeheim (Hessen) otwarty zos
tał W olny W ydział Teologicz
ny. Na W ydział przyjm ow ani 
są maturzyści. Kurs nauk te
ologicznych trwa 4 lata. Na 
czele W ydziału stanął profe
sor w iedzy nowotestam ento- 
w ej — dr Rogers. W ykład 
inauguracyjny w ygłosił profe
sor P. Beyerhaus. Na pierw 
szy rok studiów  przyjęto 8 
studentów. Naturalną bazę re
krutacyjną będą stanowiły 
kraje języka niemieckiego, 
głównym  zaś celem  jest przy
gotowanie kadr ewangelizato
rów  i m isjonarzy protestanc
kich.

„CHRZEŚCIJANIN

NA RZECZ

SOCJALIZMU”

Redaktor naczelny rzym s
kiego jezuickiego czasopisma 
,,Civilta Cattolica” , Bartolom eo 
Sorge, ostro zaatakował tezy 
zaprezentowane przez włoski 
ruch „Chrześcijan na rzecz 
socjalizm u” . W  artykule za
mieszczonym  w  jednym  z os
tatnich num erów tego czaso
pisma, redaktor naczelny, Sor
ge stwierdził, że tezy te nie 
są do pogodzenia z wiarą ka
tolicką. W edług redaktora 
Sorge ruch ten, łączący poli
tycznie zaangażowanych kato
lików  i w yznaw ców  innych 
ugrupowań religijnych we 
W łoszech, w ychodzi z błędne
go założenia rzekomej iden
tyfikacji w iary z działalnością 
polityczną.

Tezy ogłoszone przez ten 
ruch i określone jako nauko
we, np. że kapitalizm jest je 
dynym  źródłem  ucisku, lub 
że rew olucja socjalistyczna 
jest historyczną koniecznością,
— nie podobały się w ielebne
mu redaktorowi, który okreś
lił je  jako dwuznaczne. Nie 
podobało się też redaktorowi 
„C ivilta Cattolica” teza, za
w ierająca wezwanie chrześci
jan do rozwiązywania proble
m ów  politycznych i społecz
nych na drodze rewolucji. 
Ta krytyka świadczy o m en
talności jezuickiego redakto
ra i o duchu średniowiecza, 
panującym  w  redakcji tego 
czasopisma, pretendującego do 
reprezentowania poglądów  eli
ty tego towarzystwa.

PRAWOSŁAWNI

ODRZUCAJĄ

WOLNOMULARSTWO

Jak inform uje Szwajcarska 
Ewangelicka Służba Prasowa, 
w  sprawie wolnom ularstwa 
po K ościele Prawosławnym  
G recji w ypow iedział się rów - 

ież Koptyjski K ościół Egip
tu, który uznał za niem ożli
wą współpracę duchownych 
prawosławnych z masonami.

Zaznajam iając kler i w ier
nych z tym stanowiskiem, 
Patriarcha Aleksandryjski 
wydał zarządzenie zakazują
ce klerowi, od Siakona do 
metropolity, członkowstwa w  
organizacjach w olnom ulars- 
kich.

EUROPEJSKI

ALIANS EWANGELICKI

W PARYŻU

Jak inform uje szwajcarska 
służba prasowa (E.P.D.), w  
końcu września 1974 r. w  Pa
ryżu zebrali się na dorocz
nym  posiedzeniu delegaci 12 
zachodnio-europejskich pań
stw Europejskiego Aliansu 
Ewangelickiego, działającego 
od 1953 roku, jako związek 
regionalnych zjednoczeń
ewangelickich, reprezentują
cych krajow e denom inacje 
ewangelickie. Należy zazna
czyć, ż e 1 ruch tego rodzaju 
zjednoczeń regionalnych, tzw. 
ruch aliansów ewangelickich, 
powstał jeszcze w  1846 r. w 
Anglii.

G łów nym  tematem obrad 
były sprawy ewangelizacji 
świata. M iędzynarodowy
Kongres Św iatow ej Ewangeli
zacji w  Lozannie pod jął też 
problem  m isji wśród tzw. 
robotników  im portowanych 
(szczególnie w  Szwajcarii, 
RFN, Francji) oraz pośw ię
cono uwagę zagadnieniom sy
tuacji Kościoła w  G recji 
(chodzi o w yw arcie w pływ u 
na now elizację Konstytucji w  
kierunku uzyskania przez 
wszystkich chrześcijan w  
G recji pełnej wolności i rów 
nouprawnienia i in. sprawy).

SYNOD 

ZW IĄZKU KOŚCIOŁÓW 

EWANGELICKICH NRD

Na jesieni br. w  Poczda
mie odbyła się sesja synodal
na Związku K ościołów  Ewan
gelickich NRD pod przew od
nictwem  biskupa A. Schon- 
berra. Na sesji wysłuchano 
szczegółow ego sprawozdania 
rocznego ze stanu K ościołów , 
działających w  NRD, z uw 
zględnieniem istniejących sto
sunków m iędzy Kościołam i a 
Państwem.

Składając sprawozdanie, bp 
Schónherr podkreślił gotowość 
K ościołów  i chrześcijan do 
pracy w  Państwie NRD, tym 
bardziej, że „w ielu  chrześcijan 
w  ustroju socjalistycznym  w i
dzi m ożliw ość lepszej reali
zacji spraw iedliw ości” . Synod 
stwierdził ponadto szczególne 
znaczenie m odlitw y za rząd 
i obywateli, odm awianej pod
czas nabożeństw publicznych 
w  K ościołach NRD.

KOMISJA WSPÓLNA 

KOŚCIOŁÓW  

KOPTYJSKICH

Na terenie A fryki i Bliskie
go W schodu działają dwa 
K ościoły K optyjskie: K opty j- 
sko-K atolicki (unicki) i kop- 
tyjsko-praw ow ierny. Obie 
strony w yraziły zgodę na po 
wołanie do życia wspólnej 
mieszanej kom isji, której za
daniem będzie torowanie dro
gi ekumenicznej do ściślejszej 
w spółpracy obu K ościołów ,



Przed Synodem Ogólnopolskim

O WŁAŚCIWE OBLICZE KOŚCIOŁA
(List pasterski ks. bpa prof. dra Ursa Kilry’ego)

(4)

Aby lepiej zrozumieć to, co było złe 
w  naszej przeszłości, i by m óc to złe 
przezwyciężyć, musimy pójść jeszcze o 
krok dalej i zapytać, jak  to się stało, że 
tak bardzo obiecujące założenia o przy
bliżeniu się do Chrystusa i m ocno pod
kreślana katolickość K ościoła —  w  prak
tyce nie m ogły się w  pełni rozwinąć i 
przeciwstawić obcym  Chrystusowi i ob 
cym  K ościołow i w pływ om . Nasuwa się 
tu nieodparcie myśl o duchu czasu, kształ
towanym  pod w pływ em  panującego w ów 
czas liberalizmu.

Liberalizm  X IX  w ieku był pozytyw 
nym, bardzo różnorodnym  ruchem  du
chowym . Znalazły w  nim  zespolenie w ie l
kie siły duchow e epok poprzednich, prze
de wszystkim Oświecenie, idealizm  (filo 
zoficzny), romantyzm (światopoglądowy), 
a z niego w ziął sw ój początek historycz
ny realizm z zakrojonym i na szeroką ska
lę badaniami historycznymi. Nie należy
my do tych, którzy nie doceniają w ie l
kiego znaczenia i w yzw alającego działa
nia „klasycznego liberalizm u” nie tylko 
dla całej ludzkości, lecz i dla K ościoła 
chrześcijańskiego i jego teologii. Przeciw 
nie: uznajem y wyraźne zasługi liberaliz
mu dla wewnętrznej odnow y Kościoła, do 
czego dążyli przyw ódcy starokatoliccy, 
przyznający się zresztą wyraźnie do libe
ralizmu.

Nie można jednak nie zauważyć, że w 
samym liberalizm ie istniały dwa podsta
w ow e i przeciwstawne sobie kierunki. 
Jednym był „liberalizm  transcendencji” 
(Jenseits-Liberalismus) —  w edle rozróż
nienia dra O. Gilga —  który w  zakresie 
w iedzy o w ieczności i ścisłej transcenden
c ji Boga czuł się związany objaw ieniem  
biblijnym , dogmatami Kościoła, jego urzę
dem, m isją i porządkiem  życia sakramen
talnego przezeń głoszonym. Przeciwsta
w iał się mu „liberalizm  im m anencji” 
(Diesseits-Liberalismus), głoszony przez 
tych, którzy odrzucali Boga transcendent
nego, u jm ow ali Go raczej jako istnieją
cego w ew nątrz świata i nierzadko utoż
samiali z przenikającym  wszystko rozu
mem świata. W ywodzące się z czasów 
Oświecenia twierdzenie o „dojrzałości” 
człowieka, który powinien mieć odwagę 
uwolnić się od wszelkiej kurateli i „czy 
nić użytek z w łasnego rozum u” , było in
terpretowane w  taki sposób, że „do jrza
ły ” chrześcijanin jest pow ołany do uw ol
nienia się od dotychczasow ego związania 
z Objawieniem , dogmatem, K ościołem  i 
urzędem. Odrzucano je, albo też interpre
tow ano racjonalnie, „czyniąc użytek z 
własnego rozum u” . W ten sposób doszło 
do niebezpiecznego zniekształcenia pod
staw ow ych pojęć chrześcijańskich, czego 
następstwa trw ają aż do dzisiaj. Pokaż
m y to na kilku szczególnie charaktery
stycznych przykładach.

Zamiast m ów ić o przekazanym nam 
nadprzyrodzonym  O bjaw ieniu Bożym, 
m ów iono raczej o „relig ii” i rozumiano 
pod tym pojęciem  przede wszystkim "moż
ność lub potrzebę człow ieka wzniesienia 
się od świata ku Bogu. W iara traktowana 
była mniej jako darowana nam z góry 
w iedza o Bożej prawdzie, lecz raczej ja 
ko spraw uczucia czy „światopoglądu” 
człowieka.

Zamiast m ów ić o konieczności w yzna
w ania i głoszenia poznanej prawdy, m ó
w iono raczej o  tolerancji dla cudzych po
glądów. Chciano —  co by ło  słuszne —  
być tolerancyjnym , ale było się takim bez 
próby poważnego sprawdzenia w iarygod
ności danych poglądów.

Zachow yw ano rezerwę w  stosunku do 
ściśle biblijnego Objawienia. Chciano uz
nawać jako ważne tylko to, co bezpośred
nio przekonyw ało własny rozum. To, co 
w ykraczało poza jego ramy, napotykało 
na sceptycyzm , jak na przykład biblijne 
proroctw a o końcu świata („K to wie, czy 
to wszystko tak właśnie się stanie” ...). H oł
dowano postawie agnostycyzm u (pogląd, 
w edle którego wszystkie ponadzm ysłowe 
rzeczy są niepoznawalne) w obec ostatecz
nych problem ów  wiary („N ie w iem y i 
nie będziemy wiedzieć...” ).

M ów iono w prawdzie o „m oralnej w ar
tości” chrześcijaństwa, lecz rozum iano je 
raczej jako wartość doczesną, pozytywnie 
oddziałującą na kulturalny i moralny po 
stęp ludzkości.

W  tym sensie m ów iono także o nad
chodzącym  K rólestw ie Bożym ; widziano 
w  nim nie zapoczątkowane w  Jezusie 
Chrystusie i dopełniające się w  czasie 
końca świata panowanie Boskie, lecz pań
stwo sprawiedliw ości społecznej, pow 
szechnej m iłości człow ieka i pokoju  m ię
dzy narodami, które ludzie pow inni urze
czywistnić sami, przez swą —  jak to w ów 
czas m ów iono — „pracę dla Królestwa 
Bożego” .

Istotę chrześcijaństwa w idziano w  przy
kazaniu miłości bliźniego. Nadawano jed 
nak temu przykazaniu — nie zdając so
bie z tego sprawy —  inny, n iebiblijny sens 
i przekształcano je w  postulat św iecko- 
-m oralny powszechnej miłości człow ieka i 
ogarniającej cały świat solidarności. N ie
którzy twierdzili z całą powagą, że w  
przykazaniach Kazania na górze nie za
wiera się nic innego jak  to, co Goethe 
ujął słow am i: „N iech człow iek będzie
szlachetny, skory do pom ocy i dobroci” . 
M niej wykształceni trzymali się pochodzą
cej z czasów Oświecenia dew izy: „B ój się 
Boga, czyń dobro i nie lękaj się n ikogo!” 
(przy czym najczęściej pom ijano pierw 
szy człon zdania).

Nieuniknione było, że przy tak nadm ier
nym  akcentowaniu ow ej (często źle rozu
mianej) „m oralnej w artości” chrześcijań
stwa cierpieć musiało w łaściwe życie w ia
ry, przede wszystkim m odlitw a i sakra
m enty święte. Trzym ano się w prawdzie 
przekazanych form  liturgicznych i nabo
żeństw, lecz w idziano w  nich często tyl
ko „cerem onie religijne” , które — jak po
w iadano —  „reprezentują to, co w iecz
ne” i pow inny w yw ierać w ychow aw cze 
działanie na lud. Przejaw iano nawet nie
dowierzanie w obec zbyt intensywnie po
bożnego życia; obawiano się, że K ościół 
i jego wierni będą w tedy nastawieni jed y 
nie na swe własne dobro duchowe, od 
w rócą się od świata i zaniedbają swą 
pracę dla niego.

Nie mamy dziś niestety podstaw ku te
mu, by patrzeć z poczuciem  wyższości na 
ten przekreślający wszystko świecki libe

ralizm, ogarniający w ówczas szerokie krę
gi, który rozmyślnie przedstawiliśmy w 
jego najradykalniejszej, ale autentycznej 
postaci — i przypuszczać, że został on 
ostatecznie przezwyciężony. Przeciwnie, 
wiele wskazuje na to, że znowu w yw iera 
on sw ój w pływ  zarówno w  naszym K o
ściele, jak i w  innych Kościołach. Nasze 
czasy określa się przecież jako „epokę d o 
pełniania się O świecenia” . I dzisiaj słyszy
my podobne głosy jak  przed stu laty. 1 
dziś pojęcia chrześcijańskie całkow icie się 
zniekształca —  z tą tylko różnicą, że bez 
ow ej liberalnej podstawy światopoglądo
wej. Dokonuje się „udocześnienia” posłan
nictwa Chrystusowego, pozbawionego 
wszelkich głębszych idei. Charakterystycz
ne jest to, jak bardzo znów  są w  użyciu, 
zwłaszcza wśród „aktyw nych” chrześcijan 
naszych dni, takie zupełnie niebibilijne 
pojęcia, jak „zgodność z duchem czasu, 
postęp, rozw ój, dojrzałość, solidarność 
międzyludzka, partnerstwo” itd., stając 
się w ielkim i hasłami, podczas gdy zna
mienna cisza zapadła w okół w ielkich za
gadnień wiary, które przed laty poruszały 
świat teologiczny i kościelny.

Nie bez podstaw jest pytanie: Czy nie 
znajdujem y się w  stadium popadania w  
sposób myślenia charakterystyczny dla 
ostatecznie m inionej epoki i czy w obec 
tego nie stoimy przed zadaniem przezw y
ciężenia niedobrej strony naszej przeszło
ści? A  może jednak zw ycięży „liberalizm  
transcendentny” , głoszony przez najlep
szych z naszych ojców , który przecież m i
m o wszystko w  naszym K ościele ma jesz
cze w ielką siłę prom ieniow ania?

Jakub Burckhardt napisał w  jednym  z 
listów  z lat siedemdziesiątych, gdy tw o
rzyły się pierw sze parafie starokatolickie, 
następujące ostre słow a: „K ażda nowo 
pow stająca starokatolicka parafia o tyle 
nosi w  sobie ziarno śmierci, że zawsze 
ośw iecona większość przeciwstawia się w  
niej m niejszości praw dziw ych katolików ” . 
Dziś m ożemy stwierdzić w brew  bazylej- 
skiemu krytykowi kultury, że w  wielu 
krajach jest o w iele w ięcej parafii sta
rokatolickich niż dawniej i że tętnią one 
życiem, będąc pewne swej wiary. Oczy
wiście, stało się tak dlatego, że „praw dzi
w i katolicy” potrafili się obronić przed 
„ośw ieconym i” ! W niezm ordowanej, często 
nader ciężkiej w alce większość naszych 
teologów  —  duchownych, lecz także i 
przodujących laików  —  i tych skrom 
nych, cichych w iernych — doprow adziła do 
tego, że „ośw ięceni” , którzy zresztą w 
większości opuścili nasz K ościół jeszcze w 
poprzednim  stuleciu, stali się mniejszością 
i zostali zmuszeni do milczenia, natomiast 
w zrosły w pływ y praw dziw ych katolików. 
M ożem y zatem, bez zarozumialstwa, lecz 
w  pokornej podzięce Bogu, który kiero
w ał losami naszego Kościoła, stwierdzić, 
że nasze parafie poszły naprzód na dro
dze do zbliżenia się ku Chrystusowi i 
ku katolickości Kościoła, przybliżając się 
tym samym do w ielkiego celu, który zo
stał im postawiony w  „Dniu Olteńskim” . 
Nie dokonało się to jednak bez w alki i 
ciężkich porażek. Uświadomi nam to prze
gląd wewnętrznego rozw oju  naszego K o
ścioła.

(c.d.n.)
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T rzysta do czterystu ty
sięcy razy w  roku pada 
sakramentalne słowo 
„tak” . W  latach pow o
jennych dokonały się w
Polsce liczne przem ia

ny. W iększość z nich dotyczyła 
także życia rodzinnego bezpo
średnio, bądź poprzez sw oje skut
ki. Procesy ludnościowe, których 
naturalny przebieg był w  okre
sie w ojny  zahamowany, w ybuch
ły z w ielką siłą. Chodzi tu prze
de wszystkim o zawieranie m ał
żeństw. zakładanie rodzin i ich
powiększanie się — pojaw ianie 
się dzieci. W ynikiem tego proce
su były bardzo liczne pow ojenne 
roczniki, nazwane później „w y 
żem dem ograficznym ” . W  latach 
pięćdziesiątych „w y ż” poszedł do 
szkoły, pod koniec sześćdziesią
tych podjął pracę lub studia, w  
latach siedemdziesiątych zaczyna 
zakładać rodziny i pielęgnować 
dzieci. Nasz w yż małżeński trwać 
będzie do roku 1980, tworząc 
przeszło 3 m iliony nowych ro 
dzin.

Co im szykuje los? Ściślej m ó
w iąc: co sami sobie szykują w  
powiązaniu ze społeczeństwem, 
w  którym żyją? Co można zro
bić, by małżeństwa zawierane 
przez nich, a także przez m łod
sze roczniki, były m ożliw ie n a j
lepsze, najtrwalsze, najszczęśliw 

sze? Jak pom óc m łodym  m ał
żeństwom — nie tylko zresztą 
młodym, przecież także i ludzie 
w  średnim wieku m ają pełne 
prawo do znajdowania zadow o
lenia w  życiu m ałżeńskim ?

PRZYKRE KONSEKWENCJE 
PRZEDWCZESNYCH DECYZJI

Małżeństwa zawierają coraz 
młodsi ludzie, w  1970 r. co pią
ta dziewczyna przed 20 rokiem 
życia. Ich w ybrani są niewiele 
starsi, często przed służbą w o j
skową. Z osobistej też decyzji 
(lub wskutek niepożądanego 
przypadku) szybko zostają rodzi
cami. Połow a pierw orodnych 
przychodzi na świat w  pierw 
szym i drugim roku po ślubie, 
nie licząc dzieci rodziców  niepeł
noletnich zaślubionych z powodu 
ciąży narzeczonej.

Ogólnie biorąc, ogrom na w ięk
szość m łodzieży pobiera się, gdy 
tylko oboje skończą naukę (szko
łę zawodow ą lub ogólnokształcą
cą) i zostaje rodzicam i na długo 
przed stabilizacją życiową. Ma to 
dla nich bardzo przykre kon
sekwencje.

Choć rozporządzają dochodem  
z dw óch płac, ich zarobki są b li
skie dolnej granicy uposażeń. Nie 
mogą w ięc, a także nie zdążą n i
czego zaoszczędzić i przyjście na 
świat dziecka bulwersuje skrom 
ny budżet dom owy. Tym  bar
dziej, że nie dla każdego malca 
starczy m iejsc w  żłobku, a z m ło

dych, zaw odow o czynnych kobiet 
zaledwie 8 procent deklaruje 
chęć skorzystania z bezpłatnego 
urlopu macierzyńskiego. Ponie
waż matki i teściowe również 
pracują zarobkowo, często trze
ba się uciec do piastunki dla 
dziecka, płacąc okrągłą sumę za 
problem atyczną opiekę.

W KOLEJCE DO MIESZKANIA 
I... NIE SPEŁNIONE NADZIEJE

Chociaż to problem y trudne do 
rozwiązania, bledną jednak przy 
najtrudniejszym : sprawie miesz
kania.

Przeszło połow a małżeństw 
tworzy się w  mieście. Ich droga 
do własnego kąta trwa w ięc oko
ło  8 lat. M im o znacznego przy
śpieszenia budownictwa, w  n aj
bliższym czasie okres oczekiw a
nia niewiele się skróci.

W  grudniu 1970 r. 61,5 procent 
małżeństw w  wieku do 30 lat 
mieszkało u rodziców, a 8 proc. 
u obcych, nie licząc par rozdzie
lonych w  hotelach robotniczych 
i akademickich. W 1971 r. młode 
małżeństwa stanowiły czwartą 
część kolejki do mieszkań. Nato
miast w  spółdzielniach mieszka
niow ych ich przydziały miały 
wynieść niespełna 6 procent. W o
bec trudnych do odrobienia za
ległości w  budow nictwie miesz

kaniowym  (z drugiej połow y lat 
sześćdziesiątych), nawet preferen
cje  dla m łodych rodziców  (uch
wała Rady M inistrów  z 1972 r.) 
zagrają dopiero po 1980 roku.

Nie po różach stąpa w ięc nasz 
wyż małżeński w  pierwszych la
tach rodzinnego życia. Gorzej, że 
ich trudności nie są z gatunku 
„hartujących” , przeciwnie, bardzo 
często niweczą nadzieję na szczę
ście w e dw oje.

Wraz ze wzrostem liczby m ło
dych małżeństw, rośnie^ u nas 
liczba „m łodych  rozw odów ” . A  
choć ich sądownie stwierdzoną 
przyczyną jest, po pierwsze alko
holizm  męża, po drugie — zdra
da męża, po trzecie — opuszcze
nie rodziny przez męża —  pra
przyczyną jest na ogół zła at
m osfera rodzinna w  niewłasnym 
gnieździe.

Psychologowie, pedagodzy, ro
dzice i małżeństwa starsze sta
żem radzą: poczekać ze ślubem. 
W ytykana młodemu pokoleniu 
niedojrzałość społeczna nigdzie 
nie ujaw nia się dosadniej, jak 
w przedwczesnych związkach 
małżeńskich. Zamiast utrwalać 
miłość, prowadzą do jej unice
stwienia. Zamiast budow ać trw a
łą szczęśliwą rodzinę — często 
kończą się je j form alnym  lub 
faktycznym  rozbiciem . M ałżeń
stwa dwudziestolatków nie speł
niają nadziei nawet tych, którzy 
liczą na większą rozrodczość. 
Pierwsze dziecko w ychow yw ane

w  cudzym mieszkaniu, zniechęca 
do wydania na świat następnych.

Trudno zresztą zrozumieć, skąd 
u nas ta moda na wczesne mał
żeństwa. W 1969 roku (dane z 
Rocznika Dem ograficznego GUS 
1972) w  wieku 20— 24 lat w stą
piła w związek małżeński w 
Polsce 110 m ężczyzn na 1000 lud
ności, gdy w  Austrii 91, w  Fin
landii 95,5, w  Hiszpanii 56, w 
Japonii 36. w  Jugosławii 94, w 
NRF 96, w  Norwegii 98, w  R u
munii 90, w  USA 82, w  Szw aj
carii 65, w  Szw ecji 81 itd. Przed 
ukończeniem 19 lat życia wyszło 
za mąż w  Polsce 45 kobiet na 
1000 ludności, gdy w e Francji 
36, w  Hiszpanii 19, w  Japonii 7, 
w  Szwajcarii 22, w  Szw ecji 20...

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE 
WSPÓŁŻYCIA

Spośród ogółu kłopotów, z ja 
kimi spotykamy się w  swoim  ży
ciu, w yodrębnia się pew na ich 
grupą: trudności w ynikające ze 
współżycia pary. Pom ocą w 
ich rozwiązywaniu oraz w  przy
gotowaniu do przyszłego ży 
cia małżeńskiego służą poradnie 
przedmałżeńskie i rodzinne To 
warzystwa Planowania Rodziny. 
W każdej z nich przyjm uje psy
cholog i lekarz seksuolog, a w 
niektórych ponadto psychiatra,

prawnik, asystent społeczny, pe
dagog. Starają się oni pom óc w 
przezwyciężaniu trudności po
przez fachow ą poradę, bezstron
ne spojrzenie na konflikt czy 
nieporozumienia, wyjaśnienie 
przyczyn niezgodności między 
partnerami. Często wystarczy 
tylko inform acja, aby strapieni 
m ałżonkowie uspokoili się, uzna
li sw oją sytuację za normalną.

Najczęściej jednak chodzi o 
bardziej skom plikowaną sprawę
— zgłaszają się kobiety i m ęż
czyźni z małżeństw zagrożonych 
rozbiciem . Pracow nik poradni ma 
w ówczas do rozwiązania cały 
zespół problem ów : na pierwsze 
nieporozumienia nałożyły się 
już nowe, na' tle starych urazów 
ukształtowała się trwała niechęć 
do partnera, a dookoła proble
mu —  niekiedy niewielkiego — 
który był początkowo źródłem 
konfliktów , narosły inne, doty
czące często całkiem  odm iennych 
spraw. Gdyby zgłosili się w cześ
niej, gdyby wiedzieli, że warto 
szukać fachow ej pom ocy, a tak
że gdzie można ją znaleźć, być 
m oże nigdy nie pom yśleliby o 
rozwodzie. Niestety przekonanie
o tym, że można i trzeba św ia
dom ie kształtować sw oje życie 
małżeńskie i rodzinne jest jeszcze 
słabo rozpowszechnione. U krew 
nych lub przyjaciół szuka się 
porady, która często odnosi w ręcz 
przeciwny skutek jako n iefacho
wa, a nawet stronnicza. Nato
miast psycholog z poradni ro

dzinnej bezstronnie wysłucha 
każdego z m ałżonków i pom oże 
znaleźć w yjście z trudnej sytua
cji.

Gdzie znajdują się takie p o 
radnie i jakie są zasady korzy
stania z n ich? Otóż w  sprawach 
małżeńsko-rodzinnych można 
zgłaszać się do poradni przy O d
działach W ojew ódzkich  T ow a
rzystwa Planowania Rodziny. 
Niektóre oddziały uruchom iły juz 
specjalne poradnie przedm ałżeń
skie i rodzinne, przy pozostałych 
zostaną one otwarte w najbliż
szym czasie. W każdej z nich 
przyjm uje psycholog i seksuolog, 
a w  niektórych także inni spec
jaliści. Poradnictwo jest bezpłat
ne i anonimowe. Zasada niepoda- 
wania nazwisk przyczynia się do 
zwiększenia zaufania między 
udzielającym i porady a pacjenta
mi, którzy częstokroć obawiają 
się ujawniania swoich intymnych 
i drażliwych problem ów. W p o
radni, podobnie jak w  gabinecie 
przychodni, obow iązuje tajem ni
ca lekarska. Placów ki poradnia- 
ne czynne są z reguły w  godzi
nach popołudniow ych, by ułatwić 
korzystanie z nich osobom  pra
cującym  zawodowo.

A  oto adresy działających po
radni przedmałżeńskich i rodzin 
nych Towarzystwa Planowania

Rodziny: Bydgoszcz, ul. D w orco
wa 9, Gdańsk, ul. Jaśkowa D o
lina 4, Katowice, Plac D w orco
w y 3, Kraków, Plac W iosny Lu
dów  6, Lublin, ul. Lubartowska 
81, Łódź, ul. Piotrkowska 67, 
Opole, ul. Ozimska 20, Poznań, 
Plac W olności 18, Warszawa, ul. 
K arow a 31.

Zasadą poradnictwa rodzinne
go Towarzystwa Planowania R o
dziny jest udzielanie porad: na
tomiast w  przypadku, gdy po 
trzebne jest leczenie, pacjenci 
kierowani są do w yspecjalizow a
nych placów ek np. endokrynolo
gicznych, psychiatrycznych czy 
ginekologicznych. Poradnie le 
karskie Towarzystwa Planow a
nia Rodziny stanowią w  tej sy
tuacji ważne zaplecze o charak
terze medycznym.

Niektóre placów ki w ojew ódz
kie prowadzą także poradnictw o 
teleEoniczne. Rozm ow a telefo
niczna um ożliwia uzyskanie in 
form acji w  przypadkach nie w y
m agających w izyty w  poradni i 
stanowi zachętę do przyjścia, gdy 
potrzebny jest osobisty kontakt 
pacjenta z psychologiem  czy sek
suologiem. Warszawska poradnia 
udziela porad listownie (adres: 
Poradnia Korespondencyjna,
00-324, W arszawa ul. Karowa 
31.) Podobnie jak telefoniczna, 
spełnia ona rolę przede wszyst
kim inform acyjną, a także kieru
je  zainteresowanych do odpo
wiednich placówek.

H.W
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Drodzy Czytelnicy
Jak sam tytuł naszego tygodnika wskazuje, 

nie obca jest nam problematyka rodzinna. Na 
łamach „Rodziny” , publikujemy szereg ma
teriałów, które mogą stać się przydatne w w y
chowaniu dzieci i młodzieży, a także w rozwią
zywaniu różnego typu konfliktów. Zagadnienia 
życia rodzinnego zajmują poczesne miejsce we 
wszystkich środkach masowego przekazu, za
równo w Polsce, jak i za granicą.

Rozpoczął się Nowy Rok. W tym czasie ro
bimy wszyscy wiele postanowień oraz nasu
wają się nam refleksje w związku z minionymi 
latami — czy zawsze dobrze postępowaliśmy, 
czy nikogo nie skrzywdziliśmy, czy we właś
ciwym duchu wychowujemy swoje dzieci?

My, jako tygodnik katolicki, zwracamy 
szczególną uwagę na wychowanie religijne w 
rodzinie. Pragniemy, aby młode pokolenie w y
chowywane było w prawdziwie chrześcijań
skiej atmosferze — atmosferze ciepła, serdecz
ności, wzajemnego poszanowania, przestrzega
nia Przykazań Boskich, temu celowi ma słu
żyć ankieta, którą poniżej publikujemy.

Naszą ankietę adresujemy zarówno do ro
dziców, jak i młodzieży oraz tych wszystkich, 
którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat 
wychowania w rodzinie. Pytania ankiety z 
pewnością nie wyczerpią całokształtu proble
mu, dlatego też prosimy Szanownych Czytel
ników o nadsyłanie również i szerszych wypo
wiedzi. Postawione przez nas pytania ułatwią 
Wam zastanowienie się nad owym problemem
i być może skłonią do sformułowania wy
powiedzi na papierze, które następnie prze
ślecie do redakcji. Jeśli ktoś wolałby zachować 
incognito, proszony jest o podanie pseudonimu, 
pod którym ewentualnie wydrukujemy jego 
wypowiedź. Prosimy także o przysyłanie swo
ich zdjęć, ilustrujących Wasze życie i zdjęć ro
dziny. Na pewno urozmaicą one Wasze wypo
wiedzi i wpłyną na jeszcze większą autentycz
ność zawartych w nich myśli.

Spośród uczestników ankiety rozlosowane zo
staną 3 atrakcyjne nagrody, a najciekawsze 
wypowiedzi opublikowane zostaną, w miarę na
szych możliwości, na łamach „Rodziny” .

Ankietę i wypowiedzi prosimy nadsyłać pod 
adresem:

Redakcja tyg. „Rodzina” 
ul. Wilcza 31

♦

00-544 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie 

„ A N K I E T  A ”

Ankieta — 20 pytań 

Jaka jesteś rodzino?
1. Pleć: mężczyzna kobieta
2. Lata pożycia małżeńskiego ............................
3. Zawód: ...............................................................
4. Stosunek do religii Kościoła Polskokato-

lickiego ......:.......................... ........................ .....
5. Ilość dzieci? .....................................................
6. Czy zamieszkujesz razem z rodzicami-teś-

ciami? .................................................................
7. Czy pracujesz zawodowo? .............................
8. Czy Twój współmałżonek pracuje zawodo

wo? ..............
9. Czym kierowałeś się przy decyzji na mał

żeństwo?
Uczuciem miłości, chęcią posiadania ro
dziny, względami materialnymi, inne

10. Co wpłynęło na aktualnie posiadaną ilość 
dzieci? Chęć posiadania dzieci, brak uświa
domienia, lekkomyślność, światopogląd, in
ne

11. Co wpłynęło na wybór zawodu? Zamiło
wanie, wysokość zarobków, brak możli
wości wybrania innego, inne

12. Czy kobieta powinna pracować zawodowo?
— tak (zamiłowanie do zawodu, warunki 
materialne)
— nie (opieka nad dziećmi, prowadzenie 
domu, inne)

13. Kto wychowuje dzieci? Matka, ojciec, oboje 
rodzice, dziadkowie

14. Jaka jest rola ojca w rodzinie? Jest: gło
wą rodziny, partnerem matki, pomocni
kiem matki

15. Jaki jest Twój stosunek do rodziców, teś
ciów i dziadków? ...........................................

16. Co wpływa w Twojej rodzinie na kon
flikty małżeńskie i rodzinne? ...................

17. Jaka jest Twoja opinia o rozwodach? ....

18. Jak zaradzasz konfliktom i kryzysom ro
dzinnym? ..........................................................

19. Czy Twoim zdaniem instytucje społeczne, 
państwowe, Kościół, mogą być pomocne w 
takich sprawach, jak: konflikty małżeń
skie, współżycie w rodzinie, trudności w 
wychowaniu dzieci? Dlaczego? ...................

20. Czy czytujesz pisma religijne i jakie? .....

Uwaga: Na poszczególne pytania należy odpo
wiedzieć, względnie podkreślić właści
wą odpowiedź.

Imię i nazwisko .......................................................

Adres
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Książki dla

P O L S K A
dla początkujących

ków za granicą
„Przeciętny Polak jest piekiel

nie ruchliwy. Nie ma dokładnych 
liczb, ale w iadom o, że Polacy na
leżą do europejskich rekordzi
stów  w  podróżowaniu. Po w ła
snym mieście, po kraju, po ob 
szarze kra jów  zaprzyjaźnionych 
(wkrótce po całkow itym  otwarciu 
granicy z Niem iecką Republiką 
Demokratyczną liczba turystów 
odw iedzających ten kraj sięgnęła 
m ilionów).

Nie ma natomiast antropolo
gicznej miary przeciętnego Pola
ka. Jest on ciemny, jasny lub 
łysy, niski lub wysoki (z biegiem 
lat jednak wyraźnie coraz w yż
szy) ma skłonność do tycia lub 
chudnięcia. Nie istnieją także 
dotychczas (może na szczęście) 
sposoby pomiaru charakteru i 
temperamentu.

Sum ując: nie ma przeciętnego 
Polaka. W szyscy są absolutnie 
nieprzeciętni. W  każdym razie 
poważna ich część w  to mocno 
w ierzy” .

Oto fragm ent z książki O l
gierda Budrewicza pt „Polska 
dla początkujących”  (W ydaw nic
tw o Interpress, W arszawa 1973, 
stron 175, cena 35 zł, bogate, 
dow cipne ilustracje Jerzego Fli

saka). Książka równocześnie u- 
kazała się w  językach: angiel
skim, francuskim, niem ieckim  i 
szwedzkim.

„Polska dla początkujących”  to 
bardzo m iły podarunek dla na
szych rodaków  m ieszkających za 
granicą, zwłaszcza dla młodzieży 
polonijnej, która słabo lub w ca 
le już nie w łada językiem  pol
skim, lecz interesuje się krajem  
swych' ojców , jego kulturą, h i
storią i —  urodzona poza grani
cami Polski —  pragnie tu przy
jechać. Przeczytanie napisanego 
dow cipnie inform atora, w  zrozu
m iałym  dla niej języku, utw ier
dzi ją  w  przekonaniu, że Polskę 
warto odw iedzić i warto się do 
niej przyznawać.

CO NOWEGO W 
K SIĘGARNIACH ?

Ursusem do Małej Azji — F og
ler J., Horyzonty, stron 140, zł 
19. Reportaż z w ypraw y na blis
ki W schód studentów w arszaw 
skich. Studenci udali się na tę 
w ypraw ę ciągnikiem „U rsus”  z 
przyczepą autobusową. Autorem  
książki jest jeden z uczestników 
w ypraw y. Dużo interesujących 
w iadom ości o krajach Bliskiego 
Wschodu.

Ziemia zadrżała w Chimbote
—  Niekrasz L., Horyzonty, stron

304, cena 30 zł. Reportaże o pol
skich ekspertach, pracujących w 
różnych egzotycznych krajach 
(Filipiny, Indonezja, Nigeria, K u
ka, Peru i inne). Książka napi
sana w  oparciu o relacje i opo
wieści naszych ekspertów, przy
nosi w iele interesujących w iado
mości o mało znanych krajach. 
Fotografie.

Spółdzielcza droga do własnego 
mieszkania —  M yczkowski L., 
K iW , stron 87, cena 8 zł. Pod
stawowe w iadom ości o spółdziel
niach budow nictw a m ieszkanio
w ego (historia, organizacje spół
dzielcze, charakterystyka i typy 
spółdzielni), zasady przydziału 
mieszkań, form y działalności sa
m orządow ej, zasady członkostwa, 
praw a i obowiązki m ajątkow e 
członków  spółdzielni budow ni
ctwa mieszkaniowego,, pom oc f i 
nansowa państwa dla spółdzielni 
i je j członków. W ybrane akty 
prawne.

O wychowaniu dzieci upośle
dzonych —  K ubeczko J., WSiP, 
stron 184, cena 25 zł. Poradnik 
dla rodziców  i nauczycieli, om a
w iający zagadnienia związane z 
rozw ojem  dzieci upośledzonych 
um ysłow o i z przygotowaniem  
ich do życia. Przyczyny upośle
dzenia um ysłowego, metody w y 
krywania tego upośledzenia. M e
tody w ychow yw ania i uczenia 
dzieci upośledzonych.

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Profesor 
Wilczur

—  M am  gorączkę — pomyślała.
Nie miała jednak czasu zm ierzyć tem 

peratury.
W krótce po w ypiciu  herbaty Paw licki

i Jurkowski zaczęli się żegnać.
—  Jeżeli pan profesor pozw oli, to pod

czas pańskiej nieobecności będę tu za
glądał, by pom agać koleżance Kańskiej.

— Będę panu za to bardzo wdzięczny. 
Nie tylko podczas m ojej nieobecności, ale 
zawsze będzie pan tu jak najm ilej w i
dziany.

—  M oże w  ten sposób —• śmiał się 
Paw licki — jakoś się zrehabilituję. Mam 
opinię chciw ca i dusigrosza. Chcę poka
zać, że jest ona niesłuszna. Niech pan mi 
wierzy, panie profesorze, że i tak zawsze 
mam sporo bezpłatnych pacjentów . Prze
cież ' trudno inaczej w  okolicy, gdzie tyle 
jest biedoty.

— Z Bogiem  i proszę w racać zdrow ym , 
udał się na spoczynek, Łucja zm ierzyła 
temperaturę. M iała trzydzieści osiem z 
kreskami. Przeprawa przez mokradła nie 
m ogła pozostać bez śladu. Nie przejęła 
się jednak tym zbytnio. Przed snem za
żyła sporą dozę aspiryny i zasnęła na
tychmiast twardym, kamiennym snem.

Nazajutrz z rana obudziła się z gorącz
ką. Pom im o to wstała. Nie tylko czekali 
zw ykli pacjenci, lecz trzeba było się za
jąć najw ażniejszym : w yekspediow aniem
W ilczura na stację kolejową.

O siódmej rano tłusty wałach W ańka 
był już zaprzężony do bryczki. Pow ozić 
m iała Zonia, gdyż żaden z m ężczyzn nie 
m ógł się oderwać od pracy w  młynie.

Łucja zapakowała w alizkę W ilczura, któ
ry z obandażowaną ręką przyjm ow ał jed 
nak chorych. Około ósmej, po śniadaniu, 
wsiadł na bryczkę.

—  Tak mi strasznie przykro, że pusz
czam pana samego —  m ów iła doń Łucja 
— ale przecież nie mogę zostawić tych 
wszystkich chorych bez opieki.

W ilczur przyjrzał się je j uważnie:
— Czy pani nie ma gorączki.
Zaprzeczyła stanowczo:
— Ależ nie. Jestem zem ocjonow ana 

tym wszystkim.
—  Niechże pani mi się tu przynajm niej 

nie rozchoruje —  m ów ił, całując ją  w  rę
kę.

—  Będę tęskniła —  pow iedziała szep
tem tak, by Zonia tego nie słyszała. —
I błagam, nichże pan do mnie pisze.

—  Dobrze, dobrze.
— Jeżeli nie otrzym am  co dzień listu, 

to nie w ytrw am  tu na stanowisku i przy
jadę do miasta. Sądzę, że ta groźba jest 
dostatecznie w ym owna, by sk ło n ić . pana 
do pisania.

Zonia, która siedząc obok Wilczura, 
kręciła się niecierpliw ie, przerwała tę roz
m ow ę :

— No, jak  mamy zatrzymać się jeszcze 
u doktora Paw lickiego w  Radoliszkach, to 
już czas w  drogę.

—  Do w idzenia — zawołał W ilczur.
Bryczka musiała się jeszcze zatrzymać

przed młynem, gdyż cała rodzina P roko
pa M ielnika z nim samym na czele w ysz
ła, by pożegnać profesora.

W ilczur istotnie chciał wstąpić do P aw 
lickiego przede wszystkim po to, by  mu 
podziękować za w czorajszą uprzejm ość i 
złożyć niejako rewizytę, a po w tóre po to, 
by prosić go o dotrzymanie obietnicy i 
zaglądanie do Łucji, która zapracuje się 
nie m ając żadnej pom ocy.

Paw lickiego wraz z jego żoną zastał 
przy  śniadaniu. Tutaj dopiero w  trakcie

rozm ow y dow iedział się o drodze przez 
bagna, którą musiała odbyć Łucja do K o 
walewa.

—  W iem  od tamtejszych mieszkańców, 
że przez te torfow iska przejście jest pra
w ie niepodobieństwem  — m ów ił P aw lic
ki. —  A  zresztą dzisiaj mam tego dowód. 
Bardzo smutny dowód.

Zrobił pauzę i pow iedział:
— Pannę Kańską przeprowadzał m łody 

chłopak z M uchówki, niejaki Suszkiewicz, 
uchodzący za najlepszego znawcę terenu. 
Przeprow adził ją  szczęśliwie. Później sam 
w racał do domu tą samą drogą. —  W ra
cał —  lecz dotychczas nie w rócił. Już 
nigdy nie w róci.

Rozdział X IV

Łucja nie dowiedziała się o śmierci 
Antoniego Suszkiewicza ani tego dnia, ani 
następnego. Podczas opatrunku w  pokoju  
am bulatoryjnym  dostała ponow nego za
w rotu głowy, lecz już znacznie siln iej
szego. Ledw o zdążyła pokryć pacjentowi 
ranę gazą i w ydać Donce polecenie oban
dażowania. Półprzytomna, opierając się o 
ściany doszła do swego pokoju. Przera
żona Donka pobiegła po Jemioła, który 
zm ierzywszy nieprzytomnej temperaturę 
sam się przestraszył. Rtęć w  rurce prze
kraczała czterdzieści stopni. Zabrał się do 
ratowania, jak  umiał.

Przede wszystkim napoił Łucję odw a
rem z tych ziół, które profesor dawał cho
rym  na obniżenie temperatury, potem 
kazał Donce rozebrać Łucję i ułożyć ją  w  
łóżku. Dalej jego w iadom ości lekarskie 
nie sięgały, w obec czego usiadł przy łóż
ku i kontentował się odpędzaniem much.

Na szczęście w czesnym  popołudniem  
przyjechał doktor Paw licki. Jem ioł w y 
szedł na jego spotkanie.

cdn. (82)
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Rozm ow y
z
Czyteln ikam i

Pan Marian P. z powiatu No
wy Targ, choć już długo czyta 
„Rodzinę” i tytuł naszego tygod
nika uważa za dość porywający, 
nie wie dotąd, jaka jest różnica 
pomiędzy Kościołem Rzymsko
katolickim a Kościołem Polsko- 
katolickim. Peszy nas trochę to, 
że Czytelnik nasz tej różnicy nie 
zna, mimo że na lamach nasze
go pisma możliwie jasno stara
my się ją przypominać. Kwestie 
teologiczne widocznie nie są dla 
Pana Mariana zbyt zrozumiale. 
Za to w zagadnieniach „tego 
świata” Pan Marian czuje się 
mocno zorientowany, gdy pyta 
nas wprost: „Poza tym chciał
bym wiedzieć, dlaczego Kościół 
Rzymskokatolicki jest gorzej 
traktowany przez świat niż Koś
ciół Polskokatolicki i inne Koś
cioły?”.

Szanowny Panie M arianie! Bar
dzo miła i ciepła oprawa Pań
skiego listu (jest w  nim na 
wstępie: „D roga Redakcjo” , przy
pomnienie, że jesteśmy baranka
mi jednej Owczarni Chrystuso
w ej, na zakończenie staropolski 
zw rot „N iech będzie pochw alo
ny Jezus Chrystus” i dopisek 
„Pełen szacunku” ) m im o w oli 
przypom ina nam scenę z N ow e
go Testamentu (por. M t 22, 15— 
— 22; M k 12, 13— 17; ŁK  20, 
20— 26). Uderzająco podobnie 
uczniowie faryzeuszów i herodia-

nie pytali naszego Zbawiciela, 
czy w olno płacić podatek Cezaro
w i czy nie.

Stwierdzenie Pana, że K ościół 
Rzym skokatolicki jest gorzej 
traktowany przez świat niż K o
ściół Polskokatolicki i inne K o
ścioły jest nieprawdziwe. A  tak 
odpow iadając zapewniamy, że nie 
oglądamy się przy tym na żadną 
osobę ludzką... G dyby tak istot
nie było jak Pan sądzi, cieszyło
by to nas niezmiernie, zw łasz
cza że w  okresie m iędzyw ojen
nym  K ościół Polskokatolicki był 
prześladowany i nie m iał legali
zacji.

Na następne pytanie odpow ia
damy : K ościół Polskokatolicki
podejm uje wysiłki zjednoczenio
w e chrześcijaństwa w  ramach 
działalności w  Polskiej Radzie 
Ekumenicznej i członkostwa w  
Św iatow ej Radzie Kościołów . 
W szelki prozelityzm  jest mu ob 
cy. M oże zbyt daleko idziemy w  
jego w łaściw ej intencji, jaka to
warzyszyła Panu w  czasie jego 
redagowania? Jeżeli tak, to prze
praszamy.

List Pana Wacława Ch. z po
wiatu Stargard Szczeciński prze
pełniony jest szczerą przyjaźnią 
do naszej Redakcji. Na miarę 
braterskiej intencji i osobistych 
możliwości Pan Wacław spieszy 
nam z pomocą, podejmując dy
skusję zapoczątkowaną w tygod

niku „Rodzina” (nr 42 z 20.X. 
1974 r.) w sprawie reformy li
turgii Mszy św. i oburącz pod
pisuje się „za”, a nawet radzi 
nam naśladować Kościół Rzym
skokatolicki. W ramach obowią
zującego nas (od początku zor
ganizowania Kościoła Polskoka
tolickiego, tj. od przeszło 70 lat)
i praktykowanego przez nas do
tąd tzw. obrządku Kościoła Za
chodniego (ogólna struktura tego 
rytu: Msza katechumenów, Msza 
wiernych; szczegółowa: m.in.
Modlitwa u stopni ołtarza, In- 
troit, Chwała, Kolekta, Lekcja, 
Graduał, Ewangelia, Wyznanie 
wiary, Ofiarowanie, Prefacje, 
Przeistoczenie, Ojcze Nasz, Ba
ranku Boży, Komunia, Ostatnia 
Ewangelia) prezentuje Pan Wac
ław Ch. swój projekt reformy, 
polegający na odśpiewywaniu 
pieśni i czytaniu tekstów Mszy 
św. Miły nasz Czytelnik nie tyl
ko wymienia pieśni, które są w 
śpiewniku Siedleckiego i mnós
two pieśni własnych Kościoła 
Polskokatolickiego, ale nawet po
daje tematy do rozmyślań w cza
sie akcji liturgicznych.

Drogi Panie W acław ie! Godna 
jest pochw ały i uznania kultura 
Pańskiego kontaktu z Bogiem  w  
ramach m odlitw y Kościoła w  cza
sie Mszy św. P ropozycje Pana 
przekażemy Synodalnej K om isji 
Liturgicznej naszego Kościoła, 
która z pewnością wykorzysta je 
do now ego układu tekstów Mszy 
św.

Reform a Mszy św. dotyczy m o
że m.in. zmiany form y kultu (ob
rzędu), w  celu aktualizacji ka
płańskiego urzędu Chrystusa. 
Chodzi o to, aby nowoczesnym i 
środkami wyrazu, w  sposób pro
sty i namaszczony uw idocznić- w 
czynnościach liturgicznych (przez

akcję) Chrystusa jako Zbaw icie
la oraz zbawczą rolę Kościoła. 
W tych czynnościach liturgicz
nych ma być kapłan-celebrans i 
lud.

Na marginesie listu Pana W ac
ława w arto przy okazji zauwa
żyć, że szanujący się organista 
po Podniesieniu — kiedy to 
Chrystus już zstąpił na ołtarz — 
nie zaintonuje skocznej pieśni w 
rodzaju „P o  górach dolinach” , w 
której Bernardka dziewczyna 
idzie po drzew o w  las, ale wraz 
z ludem uwielbi Eucharystię od
powiednią pieśnią; nie zaśpiewa 
pieśni eucharystycznej w  czasie, 
gdy kapłan zaintonuje „W ierzę w  
Jednego Boga” ; nie będzie w  cza
sie sprawowania Bezkrwawej 
Ofiary śpiewał o „M aluckim  k iej- 
by rękaw icka” , a w  czasie „W y
stawienia” Najświętszego Sakra
mentu nie będzie śpiewał pieś
ni m aryjnych, bo to niezgodne z 
treścią akcji i tego od nas Słu
żebnica Pańska sobie z pew noś
cią nie życzy. O tych rękaw icz
kach, m ultaneczkach czy szczy
głach —  żeby nie zapom nieć i 
rozczulić polską duszę —  chęt
nie śpiewać będzie na „opłatku” 
parafialnym.

G dyby Pan W acław  był m u
zykiem organowym , nie w ahali
byśm y się zaproponować Zw ierz
chniej w ładzy naszego Kościoła, 
aby mu poruczyła kształcenie or
ganistów w  jednej z diecezji K o
ścioła Polskokatolickiego.

W szystkich Czytelników bardzo 
serdecznie pozdraw iam  oraz ży
czę pom yślności i Bożego błogo
sławieństwa w  roku 1975, w  któ
rym  to przez dłuższy czas bę
dziemy się w  niniejszej rubryce 
spotykać.

KS. KAZIMIERZ BONCZAR

Lekarz radzi
Odmrożenia i oziębienia

Niska temperatura, podobnie jak w ysoka, działa na ustrój człow ieka w  
dw ojaki sposób : m iejscow o i ogólnie. Najczęściej oba te działania się łączą, 
gdy jednak jedno ma znaczną przewagę nad drugim, m ożem y m ów ić o ozię
bieniu lub o odm rożeniu.

W oziębieniu rozróżniam y cztery stadia. W pierwszym  odczuw am y silnie 
chłód, ale nasza temperatura ciała nie ulega zmianie. W drugim nasz orga
nizm, przez otaczającą go niską temperaturę otoczenia, jest zm uszony na 
drodze reakcji chem icznych do wytwarzania ciepła. W ystępują dreszcze, 
a temperatura ciała obniża się 1—2 stopnie. W następnym okresie ciepłota 
ciała obniża się poniżej 35 stopni i następuje załamanie system u regulacji 
obronnej tem peratury ustroju. Gdy następuje dalsze oziębienie i tem pera
tura ciała spada nadal, zjawia się niebezpieczeństwo ustania czynności fiz jo 
logicznych ustroju, a w ięc grozi śmierć.

Pom oc doraźną w  ogólnym  oziębieniu, potocznie nazywanym  „przem arźnię- 
ciem ” , polega na ogrzaniu chorego, podaniu mu gorącego napoju lub nie
wielkiej (do 50 gramów) ilości alkoholu, na przeniesieniu do ciepłego po
m ieszczenia, ułożeniu w łóżku i ciepłym  okryciu. W naszych warunkach 
rzadko zdarzają się tak silne przemarznięcia, że staje się konieczne w ezw a
nie lekarza.

Odmrożenia spotyka się często i w naszym klim acie. Odmrożenie jest w y 
nikiem działania niskiej temperatury na tkanki, ale żeby ono powstało, musi 
współdziałać parę czynników. Dla powstania odmrożenia wcale nie jest k o 
nieczny duży mróz. Nawet w  temperaturze kilku stopni poniżej 0 m oże dojść 
do odm rożenia, gdy zaistnieją czynniki współdziałające, takie jak  zbyt o b 
cisła odzież, ciasne obuwie, w ilgoć, brak ruchu, złe odżywienie, osłabienie 
ogólne, niedotlenienie, odwodnienie, zm ęczenie, a nawet stany depresji lub 
dużego napięcia psychicznego. Odmrożeniom  najczęściej ulegają kończyny, 
szczególnie kończyny dolne, co tłum aczy się m iędzy innym i ich gorszym  
ukrwieniem oraz twarz i uszy.

Odmrożeniom można skutecznie zapobiegać. Ludziom przyzw yczajonym  do 
odpow iedniego chronienia się przed zim nem ; jak  Eskim osom, Japończykom  
czy m ieszkańcom  północnych rejonów  Syberii, niezwykle rzadko zdarzają się 
odmrożenia. Zapobieganie odm rożeniom  polega na ubieraniu się w  odpow ie
dnio izolującą i ciepłą odzież i na dbanie o to, by była zawsze sucha. Szcze
gólnie stopy i ręce pow inny być chronione przed działaniem zimna i w il
goci — rękawicam i, skarpetami i luźnym obuwiem. Skórę odsłoniętą — 
twarz i uszy — należy natłuszczać wazeliną, niesolonym  tłuszczem lub 
tłustym kremem  kosm etycznym .

Zm iany chorobow e w odm rożeniach rozw ijają się wolno. W oparzeniach 
na przykład martwica skóry powstać m oże natychmiast na skutek zadzia

łania czynnika parzącego na skórę, w  odm rożeniach martwica skóry jest 
wynikiem  działania niskiej tem peratury na naczynia tętnicze. Powstają w 
tętnicach początkowo zaburzenia naczynioruchow e, a następnie skrzepy za- 
czopow ują tętnice, uniem ożliw iając dopływ  krwi do tkanek i pow odu jąc ich 
obumieranie.

W odm rożeniach rozróżniam y cztery stopnie. W odm rożeniach I stopnia 
obrażenia dotyczą tylko pow ierzchow nych warstw naskórka. Powstaje za
czerwienienie i nieznaczny obrzęk, którym  tow arzyszy uczucie pieczenia 
i swędzenia. w  II stopniu odmrożenia działanie zimna sięga głębiej. W ystę
pują pęcherze w ypełnione płynem  surowiczokrwistym . G ojenie trwa parę ty 
godni, a swędzenie i pieczenie odm rożonego m iejsca trwać m oże jeszcze dłu
żej. W odm rożeniach III stopnia m artwica ogarnia cały naskórek i skórę 
właściwą. Po w ygojeniu, nieraz po wielu tygodniach, gdy martwica się od 
dzieli, z reguły pozostaje ubytek skóry. W IV stopniu odm rożenia martwica 
ogarnia cały przekrój palca czy  kończyny, uszkadza nawet kość. Odmrożenia 
takie, z którym i spotykało się w  czasie drugiej w ojny , często wym agają 
am putacji kończyny.

Szczególną postacią odmrożeń są tak zwane odm roziny, które powstają na 
skutek długotrwałegd działania chłodu. W ystępują one w  postaci sinych lub 
fioletow ych plam silnie swędzących. W ystępują najczęściej u ludzi, których 
praca wym aga w ielogodzinnego prze lew an ia  na zim nie i w ilgoci. Zm iany te 
trudno się goją.

Spośród późnych następstw odmrożeń trzeba wym ienić dokuczliwe i trud
no gojące się owrzodzenia pcodm rożeniow e. P ow odu ją one uporczyw e bóle, 
obrzęki i zaburzenia w  krążeniu. Często też zdarzają się ich nawroty.

Zanim pow iem y na czym  polega pierwsza p om oc przy odm rożeniach, trze
ba sobie uprzytom nić czego nie powinno się robić. Przede wszystkim , w brew  
tradycjom  nakazującym  odm rożone m iejsce rozcierać śniegiem, nie należy 
rozcierać m iejsc uszkodzonych. Takie rozcieranie m oże spow odow ać dodat
kowe uszkodzenia i nawet doprow adzić do zakażenia. Nie w olno stosować 
żadnych opatrunków uciskających, żeby nie upośledzać jeszcze bardziej krą
żenia. Nie w olno również podawać w iększych dawek alkoholu, k tóry  w y w o
łuje początkowo uczucie ciepła przez rozszerzenie naczyń krw ionośnych, ale 
później przyspiesza jego utratę.

Pierwsza pom oc powinna polegać na szybkim  ogrzaniu odm rożonej koń 
czyny w kąpieli wodnej. Ogrzewanie rozpoczyna się od kąpieli o  tem pera
turze około 30 stopni C., a po kilku m inutach zwiększa ciepłotę w ody  
do 37—38 stopni C. (nie w ięcej!). Jeżeli odmrożenie dotyczy kończyn dolnych, 
choremu należy na kUka godzin zakazać chodzenia, gdyż odm rożone tkanki 
są kruche i obrzękłe. Należy podawać duże ilości ciepłych napojów  i o czy 
wiście usunąć wilgotną odzież czy  obuwie.

I.epiej zawsze zapobiegać niż leczyć! Postępując roztropnie w  zim owe dni, 
można odm rożeniom  zawsze zapobiec. Pam iętajm y o profilaktyce.
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Boża Dziecina otrzymują imię
Gdy Boża Dziecina miała osiem dni, zaproszono kapłana, 

by nadał chłopczykowi imię. Była to ważna uroczystość, tak 
ważna, jak w naszych czasach chrzciny. Surowy zwyczaj 
religii mojżeszowej, do której należała Święta Rodzina, na
kazywał, by wraz z nadaniem imienia każdy chłopczyk 
otrzymywał znak wyryty na ciele. Kapłan nachylił się nad 
dzieckiem. Płacz maleństwa zwiastował zgromadzonym w 
domu gościom i rodzinie, że ceremonia obrzezania dobiega 
końca. Z otwartej ranki popłynęła maleńka stróżka krwi. 
Jednocześnie twarz kapłana dotychczas milcząca i skupio
na, by jak najdokładniej wykonać przepisany znak, rozbły
sła radością, a usta wypowiadały dobitnie i uroczyście: Na
daję Ci imię Jezus! Imię to Bożej Dziecinie wybrali rodzi
ce, zwłaszcza Matka Najświętsza, pomna na słowa anioła, 
który jej oznajmił, że pocznie i urodzi Syna Bożego.

Ranka zadana ręką kapłana bardzo szybko zabliźniła się. 
Pozostał na zawsze znak i na zawsze pozostało Synowi Bo
ga wspaniale Imię. Po polsku Imię Jezus oznacza Zbawiciel.
I rzeczywiście, przez swoje życic i śmierć na krzyżu Syn 
Boży wybawił wszystkich ludzi od grzechu i przemocy sza
tana. Jak widzimy, Syn Boży nie tylko nosił Imię, ale wy
pełnił dokładnie zapowiedź, którą to wielkie Imię zawie
rało. Kilka kropli krwi wylanej w czasie nadania Imienia 
zapowiadało, że Jezus wyleje w czasie męki wszystką swo
ją krew dla naszego zbawienia.

Pismo święte nakazuje czcić i powtarzać Imię naszego l'jj
Zbawiciela: „Na Imię Jezus niech zgina się wszelkie kola- Q
no mieszkańców niebios, ziemi i podziemia — i niech wszel- k 
ki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale 
Boga Ojca” (List św. Pawła do Filipian rozdz. 2 wiersze:
10— 11). Oddajemy cześć naszego Zbawcy i chwalimy Jego 
Imię, gdy mówimy: Niech będzie pochwalony Jezus Chry- Q
stlis. J-ĄJ

'C/J

NOWOROCZNE POSTANOWIENIE |V

Kasia i Wojtek postanowili od Nowego Roku codziennie ^
pomagać w pracach domowych swojej mamie. Na rysunkach 'O
przedstawione są czynności, które będą wykonywali. Czy 
Ty także powziąłeś podobne postanowienie?

|
SPÓR RYSKA Z WACKIEM -S

Rysiek i Wacek są ministrantami w pewnej polskokato- ^
lickiej parafii. Kiedy w niedzielę wracają z kościoła, każdy ‘ ~-
z nich niesie „Rodzinę”, którą potem w domu wszyscy czy- *3
tają. g

Pewnego razu Rysiek mówi do Wacka: (j
— Szkoda, że w „Rodzinie” nie ma nic dla nas. Chętnie ■+■»

bym poczytał. q

— Ej, bracie — odparował Wacek. W  każdym numerze • .
zawsze znajduję coś ciekawego dla siebie. Ty chyba nawet ^
nie przeglądasz „Rodziny”.

—  Może masz rację —  odpowiedział Rysiek. Odtąd i ja bę- N
dę uważnie śledzić każdy numer naszego tygodnika.

A  co Ty myślisz o tym, miody Czytelniku? Napisz do 
nas, o czym chciałbyś czytać w „Rodzinie”. Czy nasze pis- O
mo Ci się podoba?

V

KSIĄDZ ŁUKASZ

Wybór przysłów na styczeń

N ow y Rok pogodny, zbiór będzie urodny.

N ow y Rok jaki — ca ły  roczek taki.

N ow y Rok m okry  i m glisty — je ś ć  ci będą ow oc 
glisty.

Gdy N owy Rok zejdzie z  czerw oną zorzą, to przez 
ca ły  rok deszcze się mnożą.

G dy Trzech Króli m rozem  trzym a, będzie jeszcze 
długa zim a (6.1.) A gdy  w Trzech Króli ciepło 
słonko świeci — wiosna do nas pędem  leci.

Gdy Trzej K rólow ie, szarugą częstują 
w  Zielone świątki słotę przewidują.

Święta W eronika dłużej słonku każe pom ykać (13.1)

Od Henryka n oc szybko um yka (19.1)

Jak święta Agnieszka śnieg wypuszcza z m ieszka, 
to go nie pow strzym a nawet do Franciszka.
(21.1., 2.IV ).

Święty Fabian i Sebastian pierwsi drzewa budzą, 
ale swoim  słonkiem  jeszcze tylko Judzą. (20.1).

Kiedy styczeń z całej zim y najm roźniejszy 
Tędy nam się szykuje roczek najpłodniejszy.

K iedy w  styczniu lato, w lecie zim a za to.

P O
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