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W styczniu w  całym  kraju o d 
byw ały sie narady w ojew ódzkie 
aktywu partyjno-gospodarczego. 
15 stycznia br. odbyły  się cztery 
narady: w ojew ództw a opolskiego, 
Łodzi, w ojew ództw a krakow skie
go i szczecińskiego. W naradzie 
aktywu partyjno-gospodarczego 
Ziem i Opolskiej wziął udział czło
nek Biura Politycznego KC PZPR, 
P rzewodniczący Rady Państwa — 
Henryk Jabłoński. Kierunki dal
szej popraw y efektyw ności gospo
darki w br. przedstawił referat I 
sekretarza KW PZPR, Andrzeja 
Żabińskiego.

15 stycznia br. przebyw ał na 
K ielecczyźnie członek Biura* P oli
tycznego KC PZPR, Prezes Rady 
Ministrów — Piotr Jaroszewicz, W 
czasie spotkań z załogam i: Fabry
ki Sam ochodów Ciężarowych w 
Starachowicach i Huty imienia 
M arcelego Nowotki w Ostrowcu 
Świętokrzyskim , Piotr Jaroszewicz 
udekorował sztandary tych zakła
dów Orderami Sztandaru Pracy 
I klasy przyznanym i im z okazji 
3fl-lecia Polski Ludow ej przez Ra
j ę  Państwa.

Sekretarz KC PZPR, przew odni
czący polskiej grupy Unii M iędzy
parlamentarnej — W incenty Kras
ko przyjął przew odniczącego de
legacji grupy KRL D na spotka
nie konsultatywne w  Warszawie, 
ministra Szkolnictwa W yższego 
KRL D — Son Seung Pila.

Głównym  rezultatem reform y sy 
stemu nauczania będzie utworze
nie pow szechnej 1 0-letniej szkoły 
średniej, w której zajęcia będą 
prowadzili wyłącznie nauczyciele 
z wyższym  wykształceniem . W 
związku z tym zainteresowane re
sorty szkolnictwa wyższego i 
oświaty rozpoczęły dokształcanie 
dużej grupy nauczycieli pracu ją
cych obecnie w szkolnictw ie, k tó 
rzy nie m ają ukończonych stu
diów wyższych. W sumie studiu
je obecnie 46 tysięcy czynnych 
pedagogów.

W stolicy Cypru , N ikozji, opn - 
blikowano skład now ego rządu 
sf orm owanego przez prezydenta  
arcybiskupa Makariosa. Ministrem  
Spraw Zagranicznych został Joan- 
nis Christofides, k tóry funkcją  tą 
sprawował przed puczem  w ojsko
wym  w lipcu 1974 roku. W śród 9 
ministrów now ego gabinetu  6 
w chodziło poprzednio w skład 
rządu arcybiskupa Makariosa, a 
pozostali sprawowali odpowiedzial
ne fu n kcje  w aparacie państw o
w ym  przed wydarzeniam i z Upca 
1974 roku.

Jak podaje prasa szwedzka, w 
czerw cu br. prem ier Szw ecji Oloj 
Palmę złoży w Hawanie oficjalną  
wizytą. Został on zaproszony  
przez Fidela Castro. Będzie to 
pierwsza wizyta szefa rządu pań
stwa kapitalisytcznego na Kubie 
od chwili rozpoczęcia  rew olucji 
kubańskiej. W izyta ta będzie mia
ła ogrom ne znaczenie.

P rezydent Francji, Valery  Gis
card d'Estaing stwierdził, że poli
tyka odprężenia i w spółpracy z 
krajami socja listycznym i stanowi 
jeden z głów nych kierunków  dyp
lom acji francuskiej. Szef państwa 
francuskiego dodał też, t e  genew 
skie obrady kon feren cji bezpie
czeństwa i w spółpracy w Europie 
stanowią ważny etap na drodze 
do odprężenia. P ow yższe zdania 
wygłosił prezyd en t Francji pod
czas uroczystości złożenia listów  
uw ierzyteln iających przez amba
sadora W ęgier w Paryżu, Petera  
Veressa.

W M oskwie 15 stycznia br. pod
pisano porozum ienie m iędzy ZSRR 
a Australią o w spółpracy nauko
w ej, tech n iczn ej i kulturalnej. P o
rozum ienie podpisali: przew odni
czący Rady M inistrów ZSRR — 
Aleksiej K osygin  i prem ier A us
tralii — Gough Whitlam.
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„ D O M  K S IĄ Ż K I” 

T O W A R Z Y SZ Y  N A M  JUŻ 25 LAT
i stycznia 1950 r. zostało powołane do życia państwowe przedsię

biorstwo „Dom Książki” — podstawowa i najpopularniejsza w kraju
instytucja upowszechniania książki, która oprocz funkcji handlo
wych z biegiem lat zaczęła spełniać fu nkcję oddziaływania kultural
nego na najszersze środowiska.

Celem statutowym „D om u Książki’ ' jest urzeczywistnianie 
zadań polityki gospodarczej i socjalnej państwa w  dziedzi
nie upowszechniania książki oraz oddziaływanie na wzrost 
■czytelnictwa w  kraju. 25 lat temu z istniejących poprzednio 
pow iatow ych i w ojew ódzkich  spółdzielni księgarskich oraz 
państwowych i spółdzielczych instytucji w ydaw niczych utw o
rzone zostało zjednoczenie podległe Ministerstwu Kultury i 
Sztuki, które przybrało nazwę „D om u Książki” . Do roku 
1954 ..Dom Książki" stanow ił jedno przedsiębiorstwo o za
sięgu ogólnokrajow ym  z 14 ekspozyturami w ojew ódzkim i. 
Od 1954 roku ekspozytury zostały przekształcone w  sam o
dzielne przedsiębiorstwa „D om u K siążki” , natomiast dotych
czasowa Dyrekcja Naczelna w  Centralny Zarząd Księgar
stwa. Od 1959 roku Centralny Zarząd Księgarstwa został 
przekształcony w  Centralę Księgarstwa „Dom u Książk: po
siadającą uprawnienia zjednoczenia.

Z okazji jubileuszu 25-lecia naczelny dyrektor Z jednocze
nia Księgarstwa — Kazim ierz M ajerow icz —  udzielił w y 
wiadu m iędzy innym i „Życiu  W arszawy” , w  którym  czyta
my: „Za najważniejsze obecnie sw e zadanie uważam zorga
nizowanie księgarń w e  wszystkich gminach. Na ogolną licz
bę dwu tysięcy gmin mamy obecnie 630 księgarń, do końca 
roku powstanie jeszcze siedemdziesiąt. Dalsze organizować 
będziemy w najbliższej pięciolatce, w  większosci w  nowo 
wybudowanych lokalach. Lokale dla księgarń przew iduje się 
m.in. w  budow anych bądź m odernizowanych szkołach zbior
czych. Również CRS „Sam opom oc Chłopska” w e w znoszo
nych przez siebie gminnych centrach handlow ych przew i
duje około 50 do 100 m kw. pow ierzchni lokalow ej prze
znaczonej dla księgarń. Chcemy, aby były to dobrze zorga
nizowane placówki, prowadzące szeroki asortyment książek, 
wydawnictw  artystyczno-graficznych, płyt, instrumentów i 
akcesoriów muzycznych oraz artykułów użytku kultural
nego. (...)

Dalszy rozw ój księgarstwa opiera się na założeniu, że w  roku 
L990 przypadać będzie na jednego m ieszkańca w  Polsce 10 do 11 
książek” .

Nawet te z konieczności w yryw kow e in form acje o działa In nśel 1 
planach ..Domu Książki”  uswiadarma3ą nam, jak  bardzo niezbędna 
stała się ta instytucja w  naszym życiu. Jak wielkie usługi oddaje 
każdemu z nas. To właśnie w  księgarniach „Dom u K siążki-’ kupu
jem y pierwsze książeczki dla naszych dzieci i  książki dla siebie 
na diunie w ieczory.

W spom nijm y też przy tej okazji o  trudnej i odpow iedzialnej pra
cy księgarzy — naszych doradców  dobrej lektury. M iejm y dla nich 
uśmiech i podziękowanie.

Drzeworyt Marii Hiszpańskiej-Neuman „N ad książką”

Ministerstwo Oświaty i W ychowania ogłosiło kom unikat przypom i
nający o obowiązku przestrzegania zakazu udziału dzieci i m łodziezy 
szkolnej w  nagonkach podczas polowań i od łow ow  zwierzyny, j e d 
nocześnie zwraca się uwagę kuratoriów  okręgow szkolnych na k o
nieczność podjęcia szerszej w spółpracy z Ligą Ochrony P rzyrod j i 

Towarzystwem  Opieki nad Zwierzętami-
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Na okład ce: Ks . senior F ryderyk Banaś z w iernym i polskiej parafii w Dickson  
City (USA) przed tablicą pam iątkową ku czci sp. bpa Franciszka Hodura.
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22 rocznica śmierci biskupa Franciszka Hodura

Wstań człow iecze! Drzemałeś, błądziłeś, ale teraz podnieś się i zbliż, 
do Źródła życia, prawdy i przebaczenia... Wstań i zbliż się z pow rotem  
do Chrystusa... Miałeś różnych kierow ników , nauczycieli i przyjaciół, 
ale najlepszy, najpew niejszy i najniezaw odniejszy to Ten, który cię p o 
czął budować na Prawdzie. Dobroci, Sprawiedliwości, na Prostocie. P o
kucie i w iecznej Miłości. On cię nie opuści nigdy, bo o tym  zapewnił 
m ów iąc: „O to  ja jestem  z wami po w szystkie dni, aż do skończenia  
świata’’.

(bp Franciszek Hodur)

Odkupienie —  dziełem miłosierdzia
Okres W ielkiego Postu oraz na

stępujący zaraz po nim  okres 
Zmartwychwstania Pańskiego w 
sposób szczególny kierują nasze 
myśli ku fundamentalnemu dzie
łu Jezusa Chrystusa, które On 
podjął św iadom ie i dobrow olnie, 
ku dziełu Odkupienia.

Odkupienie człowieka zapow iedzia
ne w Starym Testamencie przez B o
ga — Jahwe, a dokonane przez M e
sjasza Jezusa Chrystusa i realizowa
ne w czasach Nowego Przymierza 
bezustannie, kieruje naszą refleksję 
na zagadnienie m iłości i miłosierdzia 
Bożego. Zbaw ienie człow ieka bowiem  
stało się m ożliwe dzięki odkupieńczej 
mece i śm ierci Jezusa na krzyżu. A 
Krzyż, Jezusow y Krzyż, jest dziełem 
tylko i wyłącznie miłości, m iłości na j
doskonalszej. ,,Bóg zaś okazuje nam 
swoją m iłość właśnie przez to, że 
Chrystus umarł za nas, gdyśm y jesz
cze byli grzesznikam i’ ' (Rzym. 5,8). 
„P o tym poznaliśm y m iłość, że On 
oddał za nas życie sw oje”  (1 J. 3, IG). 
,,W tym przejawia się m iłość, że nie 
my um iłowaliśm y Boga, ale że On 
sam nas um iłował i posłał Syna sw o
jego jako ofiarę przebłagalną za na
sze grzechy”  (1. J. 4, 10),

Historia miłosierdzia Bożego 
jest tak długa, jak długie są dzie
je  ludzkości. Z  jednej strony się
ga tej chwili, gdy na ziemi p o 
jaw ił się m ocą stwórczego aktu 
człowiek, „obraz” Boga, a z dru
giej —  opiera się o  ten moment, 
w  którym wszystkie pokolenia 
„ujrzą Syna Człowieczego, przy
chodzącego w  obłoku z mocą 
wielką i m ajestatem '’ (Łk. 21, 27).

Myśl o nieograniczonym  m iło
sierdziu Bożym została w  pełni 
blasku ukazana na kartach N o
w ego Testamentu, a zwłaszcza w  
Listach św. Pawła Apostoła. Myśl 
ta jednak nie była obca i w  Sta
rym  Testamencie. Przez grzech 
pierw orodny człow iek zerwał, 
utracił w  sposób dobrow olny po
trójną jedność: jedność człow ie
ka z Bogiem, człowieka z czło
wiekiem  i człow ieka z samym so
bą. A le już w ów czas Bóg nie p o 
zostawia człow ieka samego. Daje 
mu obietnicę, nadzieję, odkupie
nia, nadzieję przywrócenia mu 
utraconej jedności. „W prow a
dzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę, pom iędzy potomstwo 
tw oje a potom stwo je j : ono
zmiażdży ci głowę, a ty zm iaż
dżysz mu piętę”  (Rdz. 3, 15). Ta 
nadzieja pozw oliła autorowi księ
gi Powtórzonego Prawa napisać: 
..Bogiem miłosiernym jest Pan, 
Bóg tw ój, nie opuści cię ani zu
pełnie nie zgładzi, ani nie za
pomni przym ierza” (4, 31). Czło
wiek może opuścić Boga, człowiek

może Go nie uznawać. A le Bóg 
nigdy nie opuści człowieka. 
Prawda ta była w  sposób szcze
gólny pielęgnowana w  narodzie 
Hebrajskim i przekazywana po
koleniom. W ielokrotnie też Bóg
— Jahwe okazywał swe m iło
sierdzie. Stąd też w  Starym Te
stamencie znajdziem y wiele tek
stów, które podkreślają w ielkość 
miłosierdzia Bożego. „Jakże 
w ielkie jest miłosierdzie Pańskie, 
a litość Jego nad tymi, którzy 
się do Niego zw racają” (Ekl. 17. 
28). „M iłościw y i m iłosierny jest 
Pan, cierpliw y w ielce  i bardzo 
łaskawy” (Ps. 102,8). „Na wieki 
chcę opiew ać miłosierdzie Pana” 
(Ps. 88,2).

Jednak największym  aktem 
miłosierdzia Bożego było zesła
nie Syna Jednorodzonego, Jezusa 
Chrystusa. Dzieło W cielenia Sy
na Bożego i nierozdzielne od n ie
go dzieło Odkupienia było aktem 
miłości i m iłosierdzia Bożego. 
„Tak Bóg um iłow ał świat, że Sy
na swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w  Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie w iecz
ne. A lbow iem  Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat

został przez Niego zbaw iony” (J. 
3, 16— 17). A by  przekonać czło 
wieka o  tym, Jezus Chrystus 
przyjm uje postać sługi. Jest ubo
gi, poniewierany, deptany, po to, 
aby długi nasze zmazać, aby 
przyw rócić nam jedność z B o 
giem, jedność człow ieka z czło
wiekiem  i jedność człow ieka z 
samym sobą. To było celem  W cie
lenia i Odkupienia.

Jednak Chrystus Pan nie tyl
ko nauczał o miłosierdziu Bożym, 
nie tylko wygłaszał w zniosłe teo
rie. On je  realizował i to na każ
dym miejscu, w  każdym czasie. 
Realizował wtedy, gdy Go o to 
proszono, a także wtedy, gdy w  
Niego w ątpiono lub G o nie zau
ważano. K ierując jedynie m oty
wem  m iłości i miłosierdzia, spra
wia przez sw oje czyny radość lu 
dziom, uszczęśliwia kaleki, przy
wraca zdrowie. Okazuje wszędzie 
współczucie i litość. Potrzebują
cych nie pozostawia w  osam otnie
niu, ale śpieszy im  z pom ocą. 
Przynaglany pragnieniem zbaw ie
nia dusz, będzie chętnie obcował 
z grzesznikami, aby „szukać i 
zbawiać to, co zginęło” (Łk. 19. 
10), aby przyw rócić człow iekowi 
wewnętrzny spokój sumienia, czy

stość serca i równowagę. Często 
będzie kierował słowa przebacze
nia: „U faj synu, ufaj córko, od 
puszczają ci się grzechy tw oje” . 
Gdy chodzi o zbawienie duszy, 
jakże szybkim  w  działaniu jest 
Chrystus Pan. Dlatego odpuszcza 
Magdalenie, Piotrowi, w iarołom 
nej niewieście, w rogom  okalają
cym  krzyż, łotrowi. W celu umoż
liw ienia człow iekow i zapełnienia 
pustki serca, a także, aby już tu 
na ziemi człow iek m ógł odnaleźć 
siebie, dostrzec obok siebie dru
giego człowieka, aby mógł zjed
noczyć się z Bogiem  i na pow rót 
być Jego „.obrazem” , ustanawia 
Sakrament Przebaczenia i P ojed
nania, dokonuje też cudu, mocą 
którego na zawsze pozostanie 
wśród nas. I wszystko z miłości.

N ajw iększjrm jednak czynem 
miłosierdzia Bożego, była męka 
i śmierć na krzyżu Jezusa Chry
stusa. Przez to dzieło Bóg utoro
w ał człow iekow i drogę do zba
wienia i osiągnięcia pełni szczę
śliwości w iecznej, utorował dro
gę do zjednoczenia się z  Bogiem 
w  miłości i radości na wieki.

Gdy wczj^tujemy się w  opis 
męki Jezusa, przekazany nam 
przez Ewangelistów, wówczas w 
całej jaskrawości w idzim y jak 
wielkim  w  swym  miłosierdziu 
jest Bóg. Tak wielkim , że aż nie
m iłosiernym  dla samego Siebie. 
A by  dokonać dzieła Odkupienia, 
Jezus nie prosił Piłata, arcyka
płanów, uczonych w  Piśmie, żoł
nierzy, o miłosierdzie i litość dla 
siebie. Nie prosi o  łaskę, gdy 
tłum miał zadecydow ać i roz
strzygnąć, czy w yrok śmierci ma 
być w ykonany na Nim czy na 
znanym przestępcy Barabaszu. 
Ani na chw ilę nie cofnie raz pod
jętej decyzji, która była zgodna 
z w olą Ojca.

Bóg jest miłosierny dla czło
wieka tak bardzo, że właśnie 
wtedy, gdy Jego _ Syn w isiał na 
krzyżu, gdy był pogrążony w  m o
rzu boleści i cierpienia, gdy w i
dział zbliżającą się śmierć i g ło
sem męża zahartowanego w  boju 
zawołał „B oże m ój, Boże moj, 
czemuś mnie opuścił!” (Mt. 27, 
46) —  w tedy Bóg zawiesił sw o
je miłosierdzie. Bóg w ówczas 
milczał. A  może był to najwyższy 
akt miłosierdzia? A może było to 
milczenie pełne miłosiernej eks
presji? Bóg może i działa w  m il
czeniu. Spełniło się proroctw o 
Ioela: „S łońce i księżyc zaćmią 
się, a gwiazdy powściągną św ia
tłość swoją. A  Pan z Syjonu za
brzmi, a Jeruzalem da sw ój głos 
i poruszą się niebiosa i ziem ia7’. 
Milczenie Boga było najdonioślej
szym Jego głosem, którym  o b 
wieszczał światu, iż dzieło O d
kupienia zostało dokonane. M il
czenie Boga było dow odem  przy
jęcia ofiary Swego Syna.

Przez akt Odkupienia Bog 
otw orzył się na człowieka. K aż
demu człow iekowi dał też m ożli
wość, szansę otwarcia się na dru
giego człowieka, otwarcia się, na
szego, na Boga, przez w chłon ię
cie Jego łaski i uzyskanie realnej 
perspektywy zbawienia.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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Tematyka X X I  Kongresu Starokatolików

PRACA W GRUPACH
(zakończenie)

Niniejszy artykuł jest kontynuacją 
relacji na temat prac w grupach ro
boczych w czasie Kongresu Staroka
tolików w Lucernie. Poprzednie ma
teriały zamieściliśmy w numerach 
4(753) i 6(755) „Rodziny” .

GRUPĄ WŁOSKĄ KIEROWAŁ KS. 
ŁUIGI CAROPPO ZE SCANDIANO (ITA
LIA).

W grupie tej nie om awiano poszczegól
nych sześciu tematów, lecz opracowano 
jakby podstawę, fundament, na którym 
opiera się całość, a w ięc w  pew nym  sen
sie to, co przyniosły trzy referaty. Przy
czyna leżała w  tym, że W łosi (z w yjąt
kiem  ks. Caroppo) n ie mogli zrozumieć 
referatów. Za późno już było na tłum a
czenie streszczeń. Tak w ięc m ów iono prze
de wszystkim o podstawach. A  oto podsu
m owanie dyskusji.

Człowiek z natury już staje zawsze 
przed alternatywą: żyć albo umrzeć, ma 
m ożliw ość w yboru  m iędzy życiem  a śm ier
cią. Ż yć —  to znaczy być w  zgodzie ze 
źródłem  życia wszystkich istot, życie to 
sw oboda i  świadom a jednom yślność oso
bow ości jednostki w  w oli Bożej.

Aby żyć pełnią życia trzeba przezw y
ciężyć dualizm m iędzy duchem a materią. 
Istotnym celem życia jest realizacja pełni 
człowieczeństwa. Dlatego konieczne jest, 
aby człow iek w  ciągłej łączności z Bogiem 
kształtował własną osobow ość w  swoim  
środowisku, zgodnie ze sw oim  powołaniem  
i przede wszystkim w  społeczności ludz
kiej. Odnosi się to do każdego człowieka, 
lecz szczególnie do chrześcijanina, które
mu dane jest coraz bardziej stawać się 
podobnym  do Chrystusa, dzięki postępo
waniu zgodnie z nauką Ewangelii.

W  końcu w  związku z kongresem w y 
sunięto propozycję: Życia nie można „ka- 
nalizow ać” i planować, lecz jedynie do
świadczać w  przeżyciu. Kongres to rów 
nież życie. Czy nie należałoby i tutaj dać 
jeszcze szerszy i sw obodniejszy dostęp 
życiu, to znaczy m niej „kanalizow ać” , a 
raczej sprawę pytań i odpow iedzi pozo
stawić otwartej dyskusji. Należałoby na 
przyszłość lepiej rozwiązać problem  ję 
zykowy. W Italii zazwyczaj prowadzi się 
ożywioną dyskusję, nawet na bardzo w ie l
kich zgromadzeniach.

GRUPIE FRANCUSKIEJ PRZEWODNI
CZYŁ KS. FRANZ MORBACH Z GENE
WY. REFERENTEM BYŁ KS. BEKKENS 
Z PARYŻA.

Życie Jezusa Chrystusa jest przykładem 
dla człowieka, który otrzym ał chrzest. Sa
krament ten jest w prow adzeniem : „Bądź 
odtąd świątynią Ducha Bożego, aby Chry- 

. stus mieszkał w  tobie przez w iarę i aby 
Jego m iłość coraz bardziej zakorzeniła się 
w  tobie”  ... „P rzyjm ij znak Krzyża na 
czoło, abyś zawsze i wszędzie z ‘ całego 
serca i z całej duszy w yznaw ał Jezusa 
Chrystusa, Pana Naszego i na pierś, abyś 
go kochał i pamiętał o  jego miłości, jako 
uczeń tego, który nauczył nas nieść 
krzyż".

W yrażają się tutaj dw ie zasadnicze ce
chy charakterystyczne dla chrześcijanina:

najpierw  jego wielka godność jako św ią
tyni Boga. Z  drugiej strony ta świętość 
jest m iejscem  startu, z którego wyrusza
my, aby dawać świadectwo, jeśli zajdzie 
potrzeba ryzykując nawet śmierć. Tu jest 
w ięc ten nowo w prow adzony do społe
czeństwa bojow nik, pozostający w  kon
frontacji ze światem, którego książę jest 
głównym  w rogiem  tego, co  chrześcijanin 
reprezentuje i co chce głosić. Cóż on uczy
ni? Jakie są cechy charakterystyczne jego 
chrześcijańskiego zachowania? Spotkanie 
z drugim człow iekiem  nie jest trudne.

Jednak bardzo szybko spotyka się on z 
nietolerancją i niezrozumieniem. Musi po
zostać tolerancyjny i bez w ahania odpie
rać broń nietolerancji oraz roszczenia do 
nieomylności. Angażuje całą sw oją  miłość, 
aby zrozum ieć drugiego człowieka, aby w 
tym człowieku, który nie jest świątynią 
Boga, w zbudzić właśnie to, co jest potrzeb
ne do budow y świątyni i czego potrzebu
je, aby w cielić go do narodu wybranych. 
A  w ięc tego drugiego człow ieka trzeba tak 
przyjąć, jak  on sam się przedstawia i od
rzucić przy tym jakąkolw iek postawę ego
centryczną. W nieuniknionym sporze przy
pomni on sobie o  tym, że nie jest sam, że 
jest członkiem  M istycznego Ciała. Jako 
bojow nik  nie boi się ciosów, a jednak zna 
granice i nie m oże oferow ać gotowych 
rozwiązań. Szybko rozpoznaje granice i 
naraża się na to, że może być przygnie

ciony rozterką „chrześcijanina” . Człowiek 
m oże przyjm ow ać postawy spektakularne. 
Zapom ni być może o  tym, że ma być „n a 
śladowcą Chrystusa”  w e wszystkim  co się 
z tym  w iąże: rozczarowania, skargi, cier
pienia, śmierć. Niekiedy może chciałby, 
aby jego chrystianizm trium fow ał w  dzie
dzinie kulturalnej, społecznej i politycz
nej. Jeżeli zrezygnuje z budowania śred
niow iecznych katedr, spróbuje pom óc w 
tworzeniu raju ziemskiego, pójdzie w  w ą 
skie przesmyki, które oferują  mu udeko
rowane w ielobarw nym i lampami miejsca 
schronienia. Będzie musiał stamtąd odejść 
i odkryć na now o miłość, w  której cieple 
odczuwa się tylko radość z tego, że nale
ży się do Dzieci Bożych. Należałoby osiąg
nąć tę szczególną radość znalezienia u 
siebie śladu żalu, skruchy w obec boskiego 
Mistrza. Rozpoczynając ten zaw ód w idzi
m y też przepaść m iędzy tym, czym je 
steśmy, a tym, czym być powinniśmy.

W spółczesny chrześcijanin zdaje sobie 
sprawę zarów no ze sw oje j odpow iedzial
ności, jak i ze sw ojej totalnej niekom pe

tencji. Robiąc ten bilans zw raca się on do 
Ducha Świętego, Pocieszyciela i prosi go, 
aby pom ógł zrozumieć, że jesteśmy auten
tycznymi świadkami. Wiemy, że jesteśmy 
tylko kawałkiem  żelaza, podatnym  na 
rdzewienie, który jednak, zanurzony w  
ogniu Bożej M iłości, otrzym uje wszystkie 
m ożliwości ognia. „Bądźm y w ięc skromni
— podkreślono w  sprawozdaniu —  pa
m iętając o naszej całkow itej bezradności, 
gdy odłączym y się od Chrystusa. M iejm y 
zaufanie do Tego, który nas umacnia i k tó 
rego łaska nam  wystarczy. Tam, gdzie 
pracujemy, w  Unii Utrechckiej, możemy 
posadzić trochę now ych  kw iatów  i obciąć 
niepotrzebne gałęzie. Oby Bóg zechciał 
uchronić naszą ziem ię od gradobicia i 
sfałszowanego „naw ozu” nowoczesności.

M.S.
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Dwudziestolecie kapłaństwa administratora Diecezji Krakowskiej

Ks. Benedykt Sęk, administrator 
Diecezji Krakowskiej, w swoim 

gabinecie przy pracy.

W  październiku ub. roku administrator D iecezji K rakow 
skiej K ościoła Polskokatolickiego, ks. Benedykt Sęk, obcho
dził dwudziestą rocznicę święceń kapłańskich.

Ks. Benedykt Sęk po święceniach pracow ał na stanowisku 
wikariusza w e W rocławiu, gdzie pod kierownictw em  d o
świadczonego kapłana śp. ks. dziekana Józefa Osmólskiego 
zdobył praktykę duszpasterską. W latach 1957— 1960 był pro
boszczem w  Grudkach w  pow. Krasnystaw. K olejną jego 
placów ką duszpasterską były K ielce (1960— 1962), gdzie 
reaktyw ował parafię polskokatolicką. W tym  okresie zorga

nizow ał ponadto parafie w  Bielsku-Białej, Skadli i Radomiu. 
W reszcie od  1962 do 1966 r. pracow ał jako proboszcz i dzie
kan w  Radomiu. Synod Ogólnopolski w  lipcu 1966 r. p ow o
łał go na stanowisko administratora Diecezji Krakowskiej. *

Patrząc z perspektywy dwudziestu lat na kapłański doro
bek ks. Benedykta Sęka należy stwierdzić, że i do niego od
noszą się słow a Chrystusa: „N ie w yście mnie w ybrali, lecz 
ja  was w ybrałem  i ustanowiłem was, abyście szli i ow oc 
przynieśli, ow oc trw ały”  (Jan 15,16).

Rekolekcje wielkopostne
Życie religijne jest niczym  innym, jak 

uczestniczeniem w  życiu kościelnym. Zarodek 
tego życia otrzym aliśm y w  sakramencie 
Chrztu św., musi się ono rozw ijać i dojść 
do pełnej doskonałości Chrystusowej, abyśmy 
byli „podobni obrazow i Syna Bożego” . Św ię
tość polega na rozw oju  pierwiastka życia 
Bożego w  nas, na doskonałym  włączeniu się 
w  życie Jezusa Chrystusa.

K ościół św. w prow adza nas w  życie Chry
stusa przez świętą liturgię. Punktem central
nym  okresu w ielkopostnego w  liturgicznym 
roku kościelnym  jest Krzyż z w iszącym  na 
nim Synem Bożym, Krzyż, na którym  doko
nało się zbaw ienie świata, z którego spłynął 
na ludzkość strumień łask i błogosławieństw, 
Krzyż —  drzewo żywota wiecznego.

W ielki Post przez sw e praktyki pokutne 
zbliża nas jeszcze bardziej do Chrystusa, po 
zwala jeszcze ściślej łączyć się z Jego ży
ciem.. Liturgia wielkopostna, tchnąca du
chem  pokuty i wspom nień o  m ęce i śmierci 
Pana, miała niegdyś pouczać katechumenów 
i budzić w  nich  uczucia skruchy, aby tą dro
gą dojść m ogli do  zmartwychwstania. Obie 
te myśli rozw ija K ościół przez cały Wielki 
Post, ucząc nas, że jedynie uczestnictwo w 
cierpieniach Pana może zbliżyć dusze nasze 
do Boga. Nie zm artwychwstanie do szczęścia 
i chw ały życia w iecznego, kto w pierw  z

Chrystusem nie umrze. Taka jest zasadnicza 
m yśl W ielkiego Postu i W ielkanocy. P row a
dzi nas ona z Getsemanii, w ielkiej udręki, 
poniżenia i niem ocy na szczyt chwały, trium 
fu i zwycięstwa, zm artwychwstania i w nie
bowstąpienia. Cały okres W ielkiego Postu 
nosi charakter głębokiego smutku, płynącego 
z rozpam iętywania Męki Pańskiej, a zara
zem  triumfu m ającego sw e źródło w doko
naniu dzieła Odkupienia przez Jezusa Chry
stusa na Krzyżu.

Okres W ielkiego Postu to czas szczególnej 
koncentracji duchow ej. B łogosław ioną ku te
mu okazją są rekolecje wielkopostne. Słowa 
rekolekcjonisty dla ludzi w ierzących stają się 
słowam i samego Zbaw iciela, k o jąco  działa
jąc na nasze dusze. Ileż to razy dośw iadczy
liśm y błogosław ionych skutków w ielkopost
nych ćwiczeń duchow ych, które dopom ogły 
nam odzyskać utraconą przez grzech łaskę 
Bożą, a tym samym odzyskać w ewnętrzny 
pokój w arunkujący nasze szczęście.

W eźm y wszyscy udział w  naszych para
fialnych rekolekcjach wielkopostnych. D opo
m ogą nam one odrodzić się duchowo, po jed 
nać z Bogiem  i bliźnimi i z czystym  sercem 
uczestniczyć w  radosnym  św ięcie Zm ar
twychwstania Pańskiego.

Ks. STEFAN MOŚCIPAN
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Z życia PNKK

19 listopada ub. roku Pierwszy 
Biskup PNKK dr Tadeusz Zie
liński udzielił tonsury następu
jącym alumnom Seminarium Du
chownego im. Savonaroli w 
Scranton: Józef Lewandowski,
Bolesław Uchic, Józef Palumbo 
i Dawid Gajda. Przy ceremonii 
asystowali: ks. Bronisław Danis, 
wicerektor, archidiakon; ks. sen. 
Fryderyk Banaś, diakon; ks. Ta
deusz Pepłowski, subdiakon oraz 
księża: ks. sen. Edward Abram- 
ski, ks. Albert Liska, ks. sen. 
Stanisław Szuman, ks. Tadeusz 
Dymkowski, ks. J. Mikalajunas. 
Na fotografii widzimy również 
księży: W. Pietruszkę, M. Kleko
ta i A. Szubtarskiego — którzy 
studiują w seminarium ideologię 
i liturgię PNKK. Widzimy także 
diakonów: J. Trealę i S. Peplow- 
skiego.

29 grudnia 1974 r. w katedrze 
pw. św. Stanisława B. i M. w 
Scranton odbył się koncert kolęd 
polskich pod dyrekcją Michała 
Augustyna widocznego w trzecim 
rzędzie z prawej strony. Przy or
ganach Robert Skrniak w dru
gim rzędzie obok ks. bpa A. Ry- 
sza. Członkowie chóru z senio
ratu scrantońskiego. W ostatnim 
rzędzie w środku ks. Edward Ra
tajczak — asystent katedralny i 
ks. sen. Edward Abramski. Na 
koncert przybyły rzesze Polonii 
ze Scranton i okolic.
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Przed Synodem Ogólnopolskim

ZWROT KU PISMU ŚWIĘTEMU
(List pasterski ks. bpa prof. dra Ursa Kury’ego)

( 10)

U podstaw naszej pracy nad gruntowną reform ą K ościoła pow in
no spoczyw ać dążenie do odnow y naszego kaznodziejstwa i do przy
bliżenia w iernym  Pisma świętego. Pow rót do B iblii jest potrzebny 
przede wszystkim naszemu kaznodziejstwu, które znalazło się w  sta
nie ciężkiego kryzysu (nie bez w pływ u jest tu konieczność dostoso
wania kaznodziejstwa do technicznych m ożliw ości środków  maso
wego przekazu). A by kryzys ow  przezwyciężyć, podejm uje się najróż
norodniejsze eksperymenty. W ym ieńm y spośród nich tylko jeden, 
żeby wyraźnie pokazać, co  jest rzeczywistą, a co pozorną reformą 
kazania.

Słusznie uważa się za rzecz niewłaściwą, gdy w kazaniu panuje 
„system jednego człow ieka” . Zdarza się, że „kapłan czyni w szystko” , 
lecz skutki pracy kaznodziejskiej są fatalne. Żeby temu zapobiec, 
próbuje się obecnie wciągnąć parafię do udziału w  pracy kapłana. 
Kazanie ma być już nie monologiem, rozm ową kapłana z samym 
sobą, lecz dialogiem, rozm ow ą miedzy kapłanem a w iernym i. W tym 
celu organizuje się „kazania-dialogi” między kapłanem a jednym  lub 
kilkom a świeckimi. Niektórzy duchow ni om aw iają kazanie po nabo
żeństwie z parafianami, inni zapraszają ich do w spólnego przygoto
wania kazania. Podobne próby m ogą być pożyteczne. Dotychczas jed 
nak tą drogą nie osiągnięto w łaściwego celu, jakim  jest przezw ycię
żenie m onologicznego charakteru kazania. Pozostaje ono rozmową 
kapłana z samym sobą i chociaż w ciąga on do niej słuchaczy, nie 
staje się przez to rozm ow ą z Bogiem, pozostaje rozm ową o Bogu 
i sprawach Boskich. Rozm ow y takie stały się ucieczką przed w łaści
wym  dialogiem, który pow inien dokonyw ać się w  kazaniu, dialo
giem, który prowadzi z  ludźm i sam Bóg —  przede wszystkim  z  kap
tanem, a potem  przez niego z parafią i odwrotnie. W łaściw y pow ód 
kryzysu dziesiejszego kazania tkwi w  tym, że zatracono ów  dialog 
Boga z kaznodzieją, a przez niego z w iernym i. Jak przyw rócić ten 
dialog?

Dialog Boga z w iernym i zaistnieje tylko wtedy, gdy duchowni 
l św ieccy ponow nie zrozumieją, że to co m ów i kaznodzieja, aczkol
wiek jest jedynie słabym  słowem  ludzkim, jest w ykładnią Słow a B o
żego. W czasie kazania m ów i do nas sam Bóg. On jest w  każdym 
kazaniu m ówcą w łaściwym , jeśli w  kazaniu rozbrzm iew ają Jego sło
wa. M y —  laicy i duchowni —  możemy w obec Niego pozostać jed y 
ni słuchaczami i odpow iadającym i.

Ludzkie kazanie staje się słowem  Boga dzięki dwu aktom zbaw 
czym : inkarnacji i inspiracji, które są podstaw ow ym i założeniami 
wszelkiego działania kościelnego. W Jezusie Chrystusie ciałem  stało się 
Boskie Słowo. M ówi ono do nas za pośrednictwem  apostołów. Przez 
Zesłanie Ducha Św iętego czyni nas Bóg zdolnymi do słuchania Jego 
Słowa i pow oduje, że rozum iem y je oraz możemy działać zgodnie 
z zawartym i w  n im  wskazaniami. W szystkie nasze starania, by przy
bliżyć Słow o Boże współczesnem u człow iekow i przez czysto ludzki 
dialog o  Bogu czy  przez now y sposób w ysławiania się, przez prze
kłady B iblii na język potoczny są darem ne i bez pożytku, jeśli ludz
kie kazanie nie stanie się w  nas słow em  Boga. ..Tylko naprawdę w ie 
rzący sły6zą (w kazaniu) nie jakiegoś człowieka, lecz Boga samego, 
który do nich m ów i”  (św. Augustyn).

Co stać się musi, by usłyszano w  kazaniu Słowo Boga? Pierwszym 
1 podstaw ow ym  warunkiem  jest to, by kazanie było rzeczywiście 
w ykładnią tekstu Biblii. Tego najczęściej dzisiejszemu kazaniu bra
kuje i na to uskarżają się w ierni. Jednym z podstawowych pow odów  
tego stanu rzeczy jest znowu ow o horyzontalistyczne negowanie d y 
stansu, z jakim  w ielu kaznodziejów  —  przede wszystkim  tych n aj
w ym ow niejszych — traktuje Słow o Boże, koryguje je, reinterpretuje, 
pozbawia ostrości i zmiękcza, by dopasować je  do dzisiejszego spo
sobu myślenia. Nic bardziej w ypaczonego niż to ! A lbow iem  Słowo 
Boga jest dla wszystkich czasów  słow em  „obcym ” , które —  jak  to 
starożytni rozumieli lepiej niż m y —  ze względu na boskie sprawy 
nie jest „pow szechnie zrozum iałe” , lecż  właśnie obce, verbum  alie- 
num, które przeciwstawia się naszvm naturalnym oczekiw aniom  i w 
charakterystyczny sposób zawsze zw raca się przeciw ko wszystkiemu, 
co nas ludzi, w  naturalny sposób porusza. Owa „obecność słow a’' w  
żadnym wypadku nie może być łagodzona, w  niej bow iem  zawiera 
się niezaprzeczalny znak nieskończonej odległości pom iędzy Nim, któ
ry m ówi, a nami, którzy słuchamy, Nim — świętym , a nami — 
grzesznikami. Ta nieskończona różnica jakościow a między Nim i na
mi, Jego i naszym słowem  musi zostać ponow nie odkryta przez nowe

Sw. Piotr apostoł głosi Słowo Boże w domu Korneliusza (Dz. Ap. 10, 24)

pokolenie i znaleźć sw ój silny w yraz w  posłannictwie. Należy na no
wo odnaleźć prawdę słów : „Ż yw e bow iem  jest słowo Boże, skuteczne 
l ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzie
lenia duszy i ducha, staw ów  i szpiku” (Hebr. 4,12). Przez bezpośred
nią konfrontację z niesfałszowanym słowem  Boga, które porusza nas 
i uduchawia w  każdym dobrym  kazaniu, dojść może do odnowienia 
naszego posłannictwa i Kościoła w  ogóle. Tylko w  ten sposób wierni 
mogą wraz z tak często cytowaną wolnością ewangeliczną zostać do
prowadzeni do ow ego obcow ania z Bogiem, które stanowić musi pod
stawę i cel wszelkiego działania chrześcijańskiego.

By do ow ej w olności i obcow ania z przem awiającym  do nas B o
giem doszło nie tylko u kaznodziejów, lecz i u słuchaczy, niezbędne 
jest, by  nasi w ierni nauczyli się lepiej niż dotychczas czytać i roz
ważać Słowo Boże. Jest to częste i słusznie powtarzane żądanie: 
Jeżeli chcecie przyczynić się do odnow y naszego Kościoła, czytajcie 
i studiujcie B iblię! Nie pow inno się już w ięcej słyszeć zdania, że 
starokatolicy nie znają B iblii! Bierzcie ją  do ręki i nie pozw ólcie 
się odstraszyć obcością słów  biblijnych. Istnieje dziś dosyć kom en
tarzy i objaśnień Pisma św., które pom ogą w am  w  zrozumieniu 
Słowa.

D ecydujące jest, by w  naszych parafiach doszło w reszcie do prze
łomu w  kierunku powrotu do żywego Słowa Bożego. Jeżeli pow ie
dziano, że katolikom jest szczególnie ciężko zrozumieć, czym  jest 
rzeczywiście Słow o Boże i co może ono zdziałać (podobnie jak pro
testantom ciężko pojąć, czym  jest kapłaństwo i sakramenty), to udo
w odnijm y, że nasze hasło „w olności ewangelicznej i katolickiej w ięzi” 
nie jest pustym słowem , lecz  że my, „praw dziw i katolicy” , chcemy 
być właśnie w  tym charakterystyczni, że w  naszym przywiązaniu do 
założeń apostolskich i katolickich kierujem y się całkow icie Słowem 
Boga. K rótko: pierwszym  i podstaw ow ym  zadaniem jest, byśm y stali 
się katolikami ewangelicznymi, całkow icie związanym i z Biblią. Oto 
pierwsza reforma, którą musimy przeprowadzić.

Stanowisko takie z pewnością rozczaruje naszych „tylko-postępow - 
ców ” . Jest to zrozumiałe, albow iem  Słowa Bożego nie można „re 
form ow ać” . „Przeciw nie — to m y sami pow inniśm y pozw olić Sło
wu, by nas zreform owało. A lbow iem  „S łow o Boże jest św iatłością” 
(Ps. 119). W  nim pojaw ia się ow o  niestworzone Światło, które p o 
trafi odnow ić nas wszystkich. M amy praw o od każdego kazania w y 
magać, by  choćby w7 niewielkim  stopniu było tego Światła odbla
skiem, by każde kazanie prom ieniow ało światłem Bożego, wspania
łego świata i zachęcało nas do w ysiłków  zm ierzających do odnow y 
naszego Kościoła. Oby dane nam było słuchać w iele takich kazań!

(cdn.)
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śmierci biskupa Franciszka H o- 
dura — Organizatora i Pierwsze
go Biskupa Polskiego Narodowe
go Katolickiego Kościoła w Ame
ryce, w Kanadzie i w Polsce, który 
6 0  lat swego życia poświęcił 
niestrudzonej, pełnej zapału pra
cy i walce o zachowanie rodzimej 
kultury, języka i świadomości 
narodowej wśród emigracji pol
skiej.

Pragnąc uczcić pamięć bisku
pa Franciszka Hodura drukuje
my poniżej fragmenty „Strzechy 
wśród drapaczy chmur” — szkicu 
publicystyczno-literackiego Jana 
Wiktora, pisarza który porusza
jąc w swej twórczości problemy 
polskiego wychodźstwa z ogrom
ną żarliwością ukazał postać bis
kupa Franciszka Hodura i walkę 
polskich emigrantów skazanych — 
bez duchowego przywódcy — na 
wynarodowienie w obcym kraju.

naszych rozm ow ach często pada
ła nazwa: kościół narodowy.

Drohojow ski w  bardzo zna
miennej dla czasów i stosunków 
książce, żyw o i barwnie napisa
nej, pt. „W spom nienia dyplom aty” , 
rzucił dwa zdania, ot tak, m im o
chodem  , w cale nie pogłębiając 
ważnego zagadnienia: „O dw iedzi
łem w  Scranton ks. Hodura, b i
skupa kościoła narodowego. W y

dawał mi się człow iekiem  inteligentnym i bardzo 
przywiązanym do Polski” . Szkoda, że nie poznał dro
gi, naprawdę ciernistej, od  progu chaty w iejskiej i 
przez seminarium duchow ne w  Krakowie, przez ocean, 
przez Watykan, aż do ambony, z której w ołał, że pol
ski lud, zbuntowany przeciw  Rzym ow i, musi się w yz
wolić z pośw ięconych w ięzów , nałożonych przez wieki.

I p óźn ie j: ...„ogólnie rzecz biorąc, działalność spo
łeczna parafii rzym skokatolickich przejawiała w ięcej 
żywotności tam, gdzie pod bokiem  istniała parafia 
kościoła narodow ego” .

Trudno w iecej wym agać od pana hrabiego, urodzo
nego w e dworze pod zamkiem w  Czorsztynie, gdzie 
w ojow ał Kostka Napierski i ochrzczonym  w  kościółku 
w M aniowach. Dobre i to. W iele pow iedział pod w y 
stygłymi słowami.

W  księdze pam iątkowej ku czci ks. biskupa Hodura. 
ofiarow anej B ibliotece Jagiellońskiej, znajdujem y w ie 
le zdań znam ienitych działaczy, w ybitnych działaczy, 
w ybitnych pisarzy. Pozw olę sobie przytoczyć chociaż 
garść z  n ich :

Zygm unt M iłkowski (T. T. Jeż.), w  opowiadaniach 
z w ędrów ek  po koloniach polskich płn. Am eryki, tak 
między innymi pisał w  1901 r. o  ks. Hodurze:

„C złow iek młody, wykształcony, w  literaturze pol
skiej rozm iłowany i oczytany, z  historią ojczystą ob- 
znajomiony, patriota polski i. demokrata z uczucia 
i z przekonania, jak najlepsze na mnie w yw arł w ra
żenie

Ks. Fr. H odur za jm uje wydatne w  kościele w o ju 
jącym  stanowisko. — Powtarzam : nie jest to od 
stępstwo żadne, żadna schizma, ale schizmą, odstępst
wem  stać by się mogło, gdyby Rzym  z niezależnymi, 
jak z odstępcami się obszedł.

Od odłączenia pow strzym uje ich : z jednej strony 
wstrzem ięźliwość stolicy apostolskiej na naw oływ a
ną na ich głowę, przez gorliw ców , klątwę, z drugiej — 
w  większej m ierze —  Polska. Z  Polską w  sercu, 
a spostrzegłszy się, że przeznaczeniem wzniesionych 
za ich krw aw icę kościołów  jest w ynarodow ienie w y 
chodźstwa polskiego, odm ów ili biskupom posłuszeń
stwa.

Pytanie: czy  kościół niezależny nadal się na tej sto
pie polskiej, na jakiej stanął, utrzym a?

Do życzenia jest, aby się utrzymał, to jest żeby się 
oparł oblegającym  Go zabiegom i nagabywaniom .”

Dr Stefan Jarosz, znany podróżnik, tak charaktery
zuje postać założyciela kościoła narodow ego:

„K iedy  myślą biegnę do długich lat, spędzonych w  
Am eryce Północnej, kiedy przypom inam  sobie ludzi 
tam spotkanych, muszę stwierdzić, że najw ybitniejszą 
indywidualnością spośród wszystkich był 'ks. biskup 
Franciszek Hodur.

B ył to człow iek w ielkiego rozumu, szlachetnego 
serca i niezw ykłej m ocy charakteru. Jako szczery 
patriota, całe życie pośw ięcił w alce o zachowanie pol
skości- wśród w ychodźstwa polskiego za oceanem.

z tej troski o polskość powstał K o 
ściół narodow y polski, którego był 
założycielem. Jego długoletnia dzia
łalność była protestem przeciwko 
bezprawnem u przywłaszczaniu sobie 
przez biskupów  Niem ców, W łochów, 
Irlandczyków setek kościołów  i 
szkół, budow anych w ysiłkiem  w y 
chodźstwa polskiego, w  celu zacho
w ania polskości, była protestem 
przeciw  amerykańskiemu młodemu 

pokoleniu ukształtowanemu przez kościół rzym skoka
tolicki.”

Ks. biskup Franciszek Hodur dobrze zasłużył się 
Polsce.

A  w  czasie rozm ow y w  Szczawnicy powiedział 
krótko:

—  Temu wielkiem u Polakowi pow inno się stawiać 
pomniki.

Zenon Kosidowski, subtelny poeta, publicysta, pi
sarz znany i zasłużony, po klęsce w rześniow ej za
mieszkał w  N owym  Jorku. Tam  redagował bardzo c ie 
kawie i żyw o tygodnik literacki, szczególnie poczytny 
wśród w yznaw ców  kościoła narodowego. Jeździł z od -
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(fragmenty )
czytami, zawadził też o Scranton, gdzie poznał ks. 
Hodura:

„W yszedłem  pod  głębokim  wrażeniem. Ujmująca, 
czcigodna a pełna prostoty postać ks. biskupa Hodu
ra, jego piękna polszczyzna, głęboka znajom ość lite
ratury i historii Polski, żywotność umysłu i pogoda — 
wszystko to jakże było odm ienne od tego, co  w idzia
łem gdzie indziej, wśród Polonii Am erykańskiej. Czu
to się w  tym domu polskość czystą, niekłamaną i n ie
skalaną amerykanizmami.

To wrażenie spotęgowało się, gdy wszedłem  do ka- 
:edry kościoła narodow ego w  Scranton. Byłem bo 
wiem zdumiony, gdy zobaczyłem, że witraże, zamiast 
świętych, przedstawiały pisarzy polskich: M ickiewicza, 
Słowackiego, Krasińskiego i innych. Te witraże miały 
głęboką w ym ow ę — św iadczyły bow iem  o  tym , co 
sóźniej stwierdziłem  naocznie, o przywiązaniu do ję 
zyka i kultury polskiej, jakie panuje w  środowisku 
tościoła narodowego w  Stanach Zjednoczonych.

W yjechałem  potem  do K alifornii i m ój kontakt z ks. 
biskupem Hodurem się rc^uźnił. Ale zawsze miałem 

będę miał w  pamięci szlachetną postać kapłana pa- 
;rioty, który sam jeden podjął bohaterską w alkę z ir- 
andzką i niemiecką hierarchią kościoła katolickiego 
v  Stanach Zjednoczonych, która w  brutalny sposób, 
ladużyw ając w iary polskich katolików  dążyła i  dąży 
3o ich wynarodowienia.

Życie ks. biskupa Hodura było  zw ycięskim  w ypeł
nieniem jego dążeń, w alki i marzeń.

Stworzył polski kościół narodowy, uniezależniony od 
Watykanu, rozw ija jący się coraz pom yślniej.

Na tym  polega jego w ielka historyczna, nieprzem ija
jąca rola.”

Badacz prądów  religijnych, znawca poezji roman- 
ycznej, Julian Górecki, pióro sw oje zmienia w  po- 
:hodnię, gdy pisze o M ickiewiczu, o Słowackim , tak 
creśli sąd o  ks. Hodurze:

„D opiero za naszych czasów, bo z końcem  X IX  w ie
cu powstał ludow y ruch w  religijnej dziedzinie, ruch 
vszczęty przez syna chłopskiego, katolickiego księdza 
rr. Hodura. Ruch ten wszczęty wśród em igracji pol- 
k ie j w  Stanach Z jednoczonych Am eryki, po pierwszej 
vojnie światowej zaczął oddziaływać na Polskę pod 
lazwą „narodow ego” kościoła. Ruch ten stał się ma- 
owym . Tysiące ch łopów  i robotników  odpadło od 
Izymu i stworzyło sw ój własny, ludow y kościół.

Tw órca tego ruchu, ks. Fr. Hodur, pod ją ł zadanie, 
:tóre niespełnionym  zostało w  poprzednich wiekach, 
soruszył bow iem  w  imię religijnego ideału ludowe 
nasy. odryw ając je  od Rzymu. I by ło  to w  zgodzie 
; duchem  dem okracji, tworzenia dem okratycznego ko- 
cio ła  w  przeciwieństw ie do rzymskiego, rządzonego 
istrojem absolutnym.

Obrona Polonii amerykańskiej przed w ynarodow ie- 
liem oraz chęć przeniknięcia je j —  poprzez w iarę — 
[uchem w ieszczów  i myślicieli narodow ych też była 
i/ażkim czynnikiem  tej reformy. Bronił ks. bp  Fr. 
lodur polskiego ludu przed wyzyskiem  materialnym 
e strony kościoła rzymskiego i przed duchow ym  je- 
:o poniżeniem. Pragnął on  religijnej odnow y dusz, re- 
igijnej odnow y Polski w  im ię budow y K rólestw a Bo- 
ego w  tym  kraju. Ks. bidkup Hodur. budząc ducha 
poru w  ludzie polskim  w  im ię Polski, podnosząc lud 
a w yższy poziom  świadomości sw ych praw  w  ko- 
ciele i ^poza nim, dobrze się zasłużył Polsce. Był on 
sobistością. sw ym  entuzjazmem reform atora i swą 
elazną w olą pokonyw ał trudności, zdobyw ał serca 
udzkie i począł tw orzyć siłę Polski w  w alce z prze
wagą Watykanu w  jej życiu. Szedł drogą daw nej pol- 
kiej i razem chrześcijańskiej tradycji. Szedł drogą 
ych, którzy ponad interes kapłańskiej kasty i rzym- 
kiej monarchii nakazywali sobie i drugim służbę 
'olsce i ludowem u bratu. Ks. biskup Fr. Hodur na- 
iżai do tych nielicznych, rzadkich ludzi, których w ie- 
zenia i poglądy poznaje się nie ze słów  i pism, ale 
rzede wszystkim z ich życia. Bow iem  słowa jego 
v ły  ..czynu testamentem” . A  czyn jego streszczał się 
r budow ie polskiej m ocy poprzez ożywienie religijnej 
wiadomości ludu, w  im ię w yzw olenia go od  ducho
wej tyranii papiestwa i od społecznej krzyw dy moż- 
ych tego świata, w  imię osadzenia K rólestw a Bożego 
a polskiej ziem i.”
Można by przytoczyć w iele podobnych sądów  tak 

amo gorących, które są wyrazem  hołdu na m ogile 
wielkiego Polaka, które czczą pamięć za ofiarne ży- 
ie w  w alce o  polskość, (str. 99— 103)

ak się złożyło, że w iele słyszałem
o życiu ks. Hodura. Urodzony w e 
w si podkrakow skiej, Żarki, syn bie
doty, dość zaznał niedostatku. Od 
pierwszych lat życia chłostało go 
tysiące batów, okrutniejszych nie
raz niż ekonomski, smagający 
grzbiet pańszczyźnianego chłopa. 
Boso poszedł do szkoły, nie m ając 
kilkunastu „grajcarzy” na kupienie 
tabliczki, rysika, elementarza. M at

ka musiała w pierw  sprzedać jajka. A  przecież głodne 
były dzieciska. Brakow ało nawet soli.

Sklepikarz w yrzucał beczkę po śledziach z  resztą 
osolonego szlamu, ale matka uprosiła, aby m ogła za
czerpnąć i om aścić tą cieczą jedzenie.

Pow szechnie dziw iono się, skąd tak w ysoki poziom 
moralny panuje w  tej rodzinie, cierpiącej w ielki nie
dostatek. Duszą była Hodurowa, ona kierowała spra
wami życia i kształtowała dusze.

K ierow nik w iejskiej szkółki, Kłapa, dokonał w szel
kich starań, aby pchnąc Franka do gimnazjum w  K ra
kowie, jako w ybitnie uzdolnionego.

Udało mu się.
M ało kto zna dzisiaj dolę chłopskiego dziecka ów 

czesnych czasów, pragnącego się kształcić.
O życiu Franciszka Hodura, ucznia gimnazjalnego 

m ógłby bardzo w iele opow iedzieć znakomity uczony, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Adam 
Krzyżanowski, w ierny przyjaciel do ostatnich dni ży
cia. Na pew no w  pamiętniku pośw ięcił w iele kart 
osobie kolegi z jednej ław y szkolnej.

Jednakże, po namyśle postanowiłem  nie czekać na 
ukazanie się ow ych pam iętników, ale udałem się do 
jego mieszkania na ul. Podwale, aby zaczerpnąć w ia 
dom ości o  tamtych czasach.

Podziwu godna u niego trzeźwość sądu, jedność 
umysłu, niezw ykła pam ięć i w prost m łodzieńcza w er
wa. Potoczyła się rozm ow a, bogata w  treść, o  prze
szłości. o  w ybitnych postaciach (...).

—  Ach, Franek —  to im ię rozbłysło w  serdecznym 
uśmiechu —  kochany. Spośród ludzi, których znałam, 
z którymi żyłem, których spotykałem na długiej dro
dze m ego życia, to Franka Hodura uważam za w yjąt
kow o w ybitnego. To była zawsze ze wszech miar in
dywidualność —  w ym ów ił dobitnie. —  Już w  gim 
nazjum w yróżniał się spośród kolegów, n ie tylko zdol
nościami, ale też zaletami charakteru. W szyscy uzna
wali jego wyższość duchow ą i moralną i okazywali 
mu szacunek, tak nauczyciele, jak i uczniowie.

— To zdumiewające. Przecież to dziecko wsi, a w te 
dy panowały uprzedzenia, a nawet odnoszono się do 
ludzi w iejskich  z pogardą.

—  Nikt o tym  nie wspomniał. On był przywódcą. 
Utarło się przeświadczenie o  Franku: poeta — wieszcz. 
Czytaliśmy, uczyliśmy się jego wierszy. W ielka szko
da, że n ie pielęgnował zdolności, bo później one 
zwiędły, uschły. Przewodził gronu uczniów  najzdol
niejszych, do którego należał późniejszy lekarz dr L e
wandowski, autor głośnego poematu „K orale”  i któ
remu śliczny portret nam alował Stanisław W y
spiański.

— Toć to klejnot M uzeum N arodow ego w  K rako
wie.

—  Ów mężczyzna ' w  cylindrze, rozsławiony w  ty 
siącach reprodukcji. Oprócz niego należał bratanek 
w ielce czczonego arcybiskupa —  Gerhard Feliński; c i 
chy, ale bardzo zasłużony pracow nik naukowy, i w y 
chow aw ca m łodzieży śląskiej —  prof. Franciszek Po
piołek, no i m oja skromna osoba. Jeszcze raz chcę 
zaznaczyć, że Franek Hodur w ybija ł się, a przy tym 
był w zorem  najszlachetniejszych zalet, entuzjazmu, 
miłości w ielkiej poezji i człowieka, zawsze ofiarny, 
usłużny, pom ocny i przyjazny. W iedzieliśmy, że k ie
ruje się na księdza i już na ławie szkolnej zdobyw ał 
sukienkę kapłańską. Piękna była, bez skazy...

—  W ówczas przed chłopskim  dzieckiem tylko sem i
narium duchow ne stało otworem .

—  Chcę zw rócić uwagę na jeden znam ienny rys. 
Nie powiem , aby gorzał w iarą transcendentalną, ale 
uważał, że najw yższym  celem  i zadaniem księdza jest 
podniesienie moralne i duchowe. Już na ław ie gim 
nazjalnej urabiał je  w  sobie, w cielał je  w  codzien
nych czynach. Ewangelia i poezja w ieszczów  były 
ow ym i biblijnym i tablicami przykazań, którym i na
leży się w życiu kierować. I śmiało m ożna stwierdzić, 
że nigdy nie zboczył z tej drogi.

rodzony w  nędzy, w ięc miał uczu
lone serce.

—  O tak, o  tak. Rodzina była 
liczna. Bieda w  izbinie. O kromkę 
chleba było trudno, głów nym  poży
w ieniem  była  kapusta i ziemniak. 
B yło zw yczajem , że kobiety w ie j
skie podążały piechotą, boso do 
miasta, na plecach dźwigały w ęzeł
ki z kaszą, mąką, omastą. Nieraz 
odejm ow ały od ust sobie i dzieciom. 

Jednego dnia w  gimnazjum , w  czasie lekcji, Franek 
zemdlał z głodu. I w tedy koledzy zamożniejsi posta
rali się o pom oc dla ukochanego i uwielbianego przy
jaciela. Od czasu do czasu odwiedzaliśm y kolegę L e
wandowskiego, którego rodzice byli w łaścicielam i m a
jątku, Tłuczeń, pod W adowicam i. Tam każdy mógł 
się najeść do syta. '

W racam  do lat gimnazjalnych. (...) Franek zdał m a
turę świetnie i poszedł za głosem swego pow ołania — 
wstąpił do seminarium duchownego, gdzie przeby
wał dwa lata. W tedy za bunt zostało usuniętych pię
ciu najzdolniejszych alumnów, z Hodurem na czele. 
Popiołek zapisał się na uniwerek krakowski, Franek 
wyruszył za ocean i tam, w  Scranton, ukończył rzym 
skokatolickie seminarium. Objął posadę wikariusza, 
był w zorem  kapłana-Polaka, podbija ł serca wszyst
kich. Rozegrały się wypadki powszechnie znane. B i
skupi Irlandczycy zagarnęli mienie, chcieli rządzić 
po sw ojem u i nie bardzo sprzyjali innym narodom  w  
kościele.

— Łagodnych w yrazów  pan profesor używa. Prze
cież oni chcieli zam erykanizować przez kościół, w y 
narodowić lud polski.

No, tak. Dzisiaj nasz w ielki uczony, K urylowicz, 
uczy Irlandczyków  zaginionego języka celtyckiego, ale 
przed laty księża Irlandscy w  Am eryce w ładali tylko 
mową angielską, zresztą znienawidzoną przez nich, i 
tępili m owę innych narodów. Ofiarą ich zakusów padli 
też Polacy. Nastąpił rozłam  z patriotycznych pobudek. 
Zawrzało, zagorzało. Na czele stanął nasz kochany 
Franek.

—  Podłożem tego buntu była w alka o duszę pol
ską, a kamieniem węgielnym  Księgi Narodu Polskiego 
i Pielgrzym stwa Polskiego.

—  Tak, tak —  potwierdził skwapliw ie profesor. — 
To nie ulega najm niejszej w ątpliw ości. Śledziłem 
uważnie jego kroki. Był przekonany o ujem nym  w pły 
wie papiestwa na dzieje Polski na przestrzeni w ie
ków. Zresztą o tym  samym m ów i M ichał Bobrzyński... 
Może ten uczony zaraził m łodzież m ojego pokolenia 
swoimi dowodam i historycznymi, rozpalił dusze i 
ośmielił... W  roku 1912 na zjeździe stronnictw 
niepodległościowych w  • Krakowie, H odur podsunął 
myśl, aby ten ruch postępow y o podłożu socjalistycz
nym związać z kościołem  narodowym. Piłsudski sta
nowczo się sprzeciw ił, oczyw iście ze w zględów  poli
tycznych. No, ale nie czas o tym  m ów ić szerzej... W 
1936 odw iedziłem  Franka w  Scranton. W yw arł na 
mnie głębokie wrażenie. W idziałem, jaką czcią ota
czali go wszyscy, bez względu na narodowość i w y 
znanie. Ten szacunek i uznanie, jakie budził na ławie 
szkolnej, tow arzyszyło mu przez wszystkie lata jego 
w ielkiej działalności. Zaw sze i wszędzie nieskazitelny, 
niezłomny, miał ogrom ny w p ływ  na otoczenie, w szę
dzie dbał o  podniesienie moralne, patriotyczne. Boga
cił dusze, serca, ale też dbał o  dobrobyt dla polskich 
rzesz.

—  Ukochał skrzywdzonego człowieka, poznał do 
głębi jego dolę i w ytrw ale w alczył o  jego duszę, o  je 
go szczęśliwe życie, słowem  i krzyżem” (str. 111— 116).
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ŚWIATOWA KONFERENCJA
POMOCY ROZWOJOWEJ 

KOŚCIOŁOM

Na początku grudnia ub. ro
ku odbyła się w  Montreaux 
konsultacja Św iatow ej Rady 
K ościołów  w  sprawie pom ocy 
rozw ojow ej dla Kościołów . 
150 ekspertów Kościelnej Po
m ocy R ozw ojow ej z całego 
świata obradow ało nad akty
w izacją pom ocy ŚRK K ościo
łom, a .przede wszystkim lu
dziom, którzy cierpią w  w y
niku żyw iołow ych  klęsk. U- 
czestnicy uważali za słuszne 
w ym ienić opinie i doświadcze
nia w  tej sprawie jeszcze 
przed V  Ogólnym Zgrom adze
niem  ŚRK, aby zgromadzenie 
to miało pełen obraz plano
wanej na tym  odcinku dzia
łalności na dalsze 5 lat 
(1975— 1980).

POMOC ŚRK KRAJOM 
ROZWIJAJĄCYM SIĘ

Światowa Rada K ościołów  
bierze szeroki udział w  akcji 
pom ocy krajom  rozw ijającym  
się i głodującym . Np. pom oc w 
Sudanie wyniosła w  pierwszej 
fazie 2,75 min. doi. w  drugiej
— 1,18 min. doi., dla kraju Sa- 
hel —  1,6 min. doi. Ogółem p o 
m oc K ościołom  w ynosi prze
szło 10 min. doi. Należy zazna
czyć, że na rozw ój całej A fry 
ki przeznaczono ok. 15 min. 
doi. ŚRK uczestniczy w  udzie
laniu pom ocy kra jom : Bangla 
Desz (1,5 min. doi.), Indie, Etio
pia i innym (7.5 min. doi.) w 
postaci ubrań, produktów  spo
żywczych i lekarstw. Dotacje 
te obejm u ją  1973 i 1974 r. Na 
1975 r. planuje się dotacje dla 
K ościołów  W schodniej Europy 
w  kw ocie 480.000 doi.

PRZEKAZANIE RELIKWII 
ŚW. CYRYLA

Od czasu nawiązania bez
pośrednich kontaktów między 
papieżem Pawłem VI a pa
triarchą ekumenicznym Ate- 
nagorasem można zauważyć 
dalszą zmianę klimatu w  sto
sunkach między praw osła
w iem  a Watykanem. Z historii 
średniowiecznej w iadom o, że 
stosunki te były n ienajlep
sze: była to nawet n ie „zimna 
w ojna” , lecz stan obustronnej 
wrogości, kiedy to jedna czy 
druga strona stosowały różne 
środki. Notowano w . historii 
nie tylko drobne potycżki, lecz 
i całe kampanie (np. panowa
nie łacinników  w  Konstanty
nopolu czy na Cyprze itp.), 
kiedy agresorzy łupili podbite 
kraje z  dóbr materialnych i 
duchowych, w yw ożąc do

W łoch nawet relikw ie św ię
tych wschodnich) relikwie 
apostoła św. Andrzeja, św. Sa
wy, św. M ikołaja i inn. Przed 
kilku laty prasa inform owała
o inicjatyw ie W atykanu prze
kazania K ościołow i Praw o
sławnemu części zabranych w 
średniowieczu relikw ii (głowy 
św. Andrzeja i św. Sawy). 
O becnie prasa katolicka opu 
blikowała now y kom unikat na 
ten temat, a m ianow icie że 
relikwie św. Cyryla, Apostoła 
Słowian, (przechowywane od 
stuleci w  kaplicy Pałacu 
Apostolskiego w  Watykanie, 
przekazane zostały ekumenicz
nemu patriarsze Konstantyno
pola, Dym itriosowi I. Sekre
tarz Sekretariatu ds. Jednoś
ci Chrześcijan, o. P. Duprey, 
przekazał relikwie w  czasie 
uroczystej Mszy św. w  koście
le św. Jerzego w  Istambule. 
W krótce relikwie przew iezio
ne zostaną do Salonik, m iej
sca urodzenia św. Cyryla i 
M etodego. Tam złożone zo
staną w  znajdującym  się o- 
becnie w budow ie kościele 
pw. św. Cyryla i M etodego.

PROJEKT 
NOWEGO STATUTU 

KOŚCIOŁA 
EWANGELICKIEGO W RFN

Od czterech lat trw ają pra
ce nad projektem  nowego sta
tutu K ościoła Ewangelickiego 
w  RFN. W łaściw e prace zosta
ły  ukończone w  listopadzie 
1974 r. Ostateczne uchwalenie 
tekstu i wprow adzenie go w  
życie jest uzależnione od jego 
akceptacji przez wszystkie 20 
K ościołów  K rajow ych RFN, co 
jeszcze nie nastąpiło. Należy 
zaznaczyć, że dawna organiza
cja  K ościoła Ewangelickiego 
Niem iec (EKD) została zm ie
niona w  związku z w ystąpie
niem z n iej w  1969 r. K ościo
łów  K rajow ych  NRD i stw o
rzeniem w łasnej niezależnej 
centrali. N ow y projekt statu
tu, w edług inform acji Szw aj
carskiej Ewangelickiej Służby 
Prasowej, stwierdza, że 
„Ewangelicki K ościół RFN bę
dzie stanowił nie „K ościół 
Zw iązkow y” , lecz „W spólnotę 
K ościołów ” w  rozumieniu 
„K onkordii Leuenberskiej” .

NOWY STATUT 
EWANGELICKO 

-LUTERAŃSKIEGO 
KOŚCIOŁA W CHILE

K om itet Statutowy Ewan- 
gelicko-Luterańskiego K ościo
ła w  Chile opracow uje obec
nie projekt now ego statutu 
Kościoła, aby przedstawić ten

dokument pod obrady nad
zw yczajnego Synodu Kościoła 
w  m aju br. Przyczyną opra
cowania nowego statutu są 
pewne trudności w  środow is
ku w yznaw ców , którzy w  
znacznej części są pochodze
nia niem ieckiego (powojenni 
emigranci). Dotychczasowy 
statut nie uwzględniał należy
cie odpow iedniej reprezentacji 
zborów  na synodzie Kościoła 
liczącego 25.000 członków.

Podczas ostatniej zw ycza j
nej sesji synodu, która odbyła 
się na początku listopada ub.r. 
w  Fontillar, m iały m iejsce n ie
porozumienia, w  w yniku któ
rych 18 osób w śród 52 człon
ków  synodu opuściło salę ob
rad z zamiarem stworzenia 
własnej reprezentacji. Grupa 
18 składa się z przedstawicieli 
niem iecko-chilijskich zborów  
i ostro w ystępuje przeciwko 
biskupowi Helm utowi Feren- 
zowi, żądając jego odejścia. 
Biskup Ferenz naraził się gm i
nom niem ieckim  z powodu 
sw ojej działalności na rzecz 
pom ocy politycznym  uchodź
com. Tymczasem za tą działal
ność biskup Ferenz został od
znaczony w  Genewie Nanse- 
nowskim  M edalem przez W y
sokiego Kom isarza ONZ. 
W iększość synodalna poparła 
swego biskupa w yrażając mu 
w otum  zaufania (32 głosy).

LEPSZA 
FREKWENCJA WIERNYCH  

W KOŚCIOŁACH SZWECJI

Luterański K ościół Szwecji 
notuje zwiększenie frekw encji 
w yznaw ców  w  Kościołach. 
W edług obliczeń statystyków 
kościelnych w  1973 r. w  na
bożeństwach laterańskich u- 
czestniczyło przeszło 20 m ilio
nów  Szwedów. Jednocześnie 
stwierdzono w zrost uczestnic
twa w  Kom unii św. Szwedzka 
statystyka stwierdza następ
nie, że przeszło 82<l/o now orod
ków  przyniesiono do Chrztu 
świętego. Nie obserw uje się 
jednak przyrostu liczby u- 
częszczających na 'wykłady 
konfirm acyjne.

LUTERAŃSKI 
KOŚCIÓŁ NORWEGII 
POPIERA PROGRAM  
ANTYRASISTOWSKI

Luterański K ościół Norwegii 
postanowił zwiększyć sw oją 
dotację na ekumeniczny pro
gram w alki z rasizmem, asyg- 
nując z kw ot, przyznawanych 
przez rząd norweski na utrzy
manie Kościoła. 100.000 koron

norweskich jako sw oją  skład
kę na ten cel w  ubiegłym  ro
ku K ościół przekazał 75.000 
koron. Zakom unikował o tym 
norweski rzecznik na posie
dzeniu dorocznym  Komitetu 
Centralnego Światowej Rady 
Kościołów . Ponadto na w yk o
nanie innych program ów  w al
ki z rasizmem przeznaczono 
kw otę 200 tysięcy koron. K oś
ció ł Norweski w ykazuje duże 
zaangażowanie: np. na pom oc 
dla uchodźców  chilijskich 
przeznaczył 300 tysięcy koron. 
Rozdział tej kw oty w śród po
trzebujących przeprowadzają 
Światowa Rada K ościołów  i 
Światowa Federacja Luterań- 
ska. Pom oc udziela się em i
grantom chilijskim  w  Argen
tynie i innych ośrodkach ich 
skupienia w  różnych krajach.

STATYSTYKA KOŚCIOŁA
RZYMSKOKATOLICKIEGO

Katolicka Agencja Prasowa 
(Kathpress) podała ostatnio, 
w  oparciu o dane czasopisma 
urzędowego W atykanu „L ’Os- 
servatore Rom ano” , najnow sze 
dane statystyczne, opracow a
ne przez specjalną komórkę 
statystyczną Watykanu. Rzym - 
skokatolicy ogółem  stanowią 
18°/o ludności świata. W A m e
ryce pod koniec 1972 r. 
rzym skokatolicy stanowili 
61%> ogółu ludności am erykań
skiej, w  Europie —  40%, w 
Oceanii —  23%>, w  A zji — 
2,3%. Interesująco przedstawia 
się statystyka kadr ducho
wieństwa i członków  organi
zacji zakonnych: liczba księży 
w  tym okresie wynosiła 
418.000, zakonnic —  1.000.000. 
D iakonów stale zajętych w  
pracy kościelnej i braci za
konnych — ok. 100.000.

O ile stan liczebny kadr 
duchownych i zakonnych jest 
łatw iejszy do ujęcia w  statys
tyce, o  ty le liczby w yznaw ców  
są bardziej niepewne, _ponie- 
waż oparte są na statystyce 
parafialnej, która z w ielu 
w zględów  nie grzeszy ścisłoś
cią. Szczególnie dotyczy to np. 
Kościoła w  Am eryce Łaciń
skiej, gdzie istnieją diecezje 
w ykazujące stosunkow o dużą 
liczbę rzym skokatolików, np. 
150— 200 tysięcy, przy liczbie 
kilkunastu księży, i jeszcze 
m niej parafii. Czy istnieje 
m ożliw ość prowadzenia w  
tych warunkach rzetelnej sta
tystyki ?



0\YU3y7\  ̂ Pionierzy ruchu ekumenicznego

ARCYBISKUP GERMANOS

Pionierzy now oczesnych dążeń eku
m enicznych zdali sobie dość w cześ
nie sprawę z tego, iż form ułującem u 
się ruchowi grozi niebezpieczeństwo 
dominowania tradycji zachodniego 
chrześcijaństwa. Toteż rzynili oni 
intensywne zabiegi, by pozyskać do 
w spółpracy K ościoły  prawosławne. 
Trzeba sobie jednak uświadom ić, że 
K ościoły  prawosławne były  również 
ważnym i pionieram i ruchu ekum e
nicznego, choć m oże działały w  od 
mienny sposób niż protestanckie 
K ościoły Zachodu. Odnosi się to 
szczególnie do Ekum enicznego P a
triarchatu Konstantynopola.

Delegacja K om isji Protestanc
kiego Kościoła Episkopalnego z 
USA, która wzięła na siebie 
główną odpowiedzialność za przy
gotowania konferencji Ruchu 
Wiara i Ustrój Kościoła, podczas 
wizyty, w  1919 r., w  Europie, 
odwiedziła szereg K ościołów  pra
wosławnych w  celu poinform o
wania ich o swoich planach. 
W Konstantynopolu delegacja 
została przyjęta przez Święty 
Synod, któremu przekazała o fi
cjalne pismo. Przedstawiciele Pa
triarchatu w  odpow iedzi pod
kreślili: „Zapew niam y Was, że 
Kościół Konstantynopola w yśle  
w porę kom petentnych  delega
tów, gdy ustalone zostaną czas 
i m iejsce kon ferencji” . Następnie 
delegacja udała się na wyspę 
Halki, położoną na Morzu M ar- 
mara, gdzie odw iedziła rektora 
Prawosławnego Seminarium Teo
logicznego, dr Germanosa Stre- 
nopoulusa, który wkrótce miał 
się stać jednym  z najw ybitniej
szych działaczy ekumenicznych.

Germanos Strenopoulus urodził 
się w  1872 r. w  niewielkiej w io 
sce w  Tracji. Od najm łodszych 
lat pragnął zostać kapłanem, 
toteż po osiągnięciu odpow ied
niego wieku wstępuje do P raw o
sławnego Seminarium Teologicz
nego na wyspie Halki. Po jego 
ukończeniu kontynuuje studia w 
Niemczech, po czym  wraca na 
Halki i zostaje najpierw  profe
sorem, a w  wiefcu 35 lat — rek
torem Prawosławnego Semina
rium Teologicznego. Kilka lat 
później podniesiony zostaje do 
stanu biskupiego i uzyskuje ty
tuł m etropolity Seleucji; nadal 
jednak zajm uje się pracą nauko
wo-dydaktyczną.

Decydującym  momentem w 
w yjściu prawosławnych na are
nę ekumeniczną było „Orędzie 
Patriarchatu ekumenicznego Kon
stantynopola”, ze stycznia 1920 r., 
skierowane do wszystkich K o
ściołów  na święcie. Istnieją prze
konyw ające dow ody na to, że 
autorem tego dokumentu był 
Germanos. Orędzie w zyw ało K o 
ścioły do rezygnacji z naw raca
nia chrześcijan z jednego w y 
znania , na drugie, i do stworze
nia „wspólnoty Kościołów”, któ
rej celem byłaby wzajem na po
moc. Dalej, stwierdzało ono, iż 
różnice dogmatyczne nie mogą 
stanowić przeszkody we w spól
nym działaniu. Przyjaźń i w za
jem na dobra w ola mogą prze
jaw iać się m.in.: w  lepszych sto

sunkach między przedstawiciela
mi różnych K ościołów  w  świecie. 
w spółpracy szkół teologicznych, 
wym ianie czasopism teologicz- 
no-kościelnych, w zajem nym  sza- 
cm k u  do obyczajów  i zw yczajów  
każdego Kościoła, ,.porozumieniu  
w sprawie m ałżeństw m iesza
nych m iędzy członkam i różnych  
wyznań".

Kilka miesięcy po wydaniu 
„Orędzia” odbyła się w  Genewie 
K onferencja Przygotowawcza Ru
chu Wiara i Ustrój Kościoła. 
Wśród 18-osobowej delegacji, re
prezentującej siedem K ościołów  
prawosławnych, znalazł- się rów 
nież Germanos. W  tym samym 
czasie odbyw ało się w  Genewie, 
pod przew odnictw em  luterań- 
skiego arcybiskupa Upsali, Nata
na Sóderbloma, posiedzenie, któ
re było poświęcone przygotow a
niu konferencji św iatow ej Ru
chu Praktycznego Chrześcijań
stwa. Nie uczestniczyli w  nim 
prawosławni, ale Sóderblom  w y
korzystał ich obecność w  tym 
mieście i na własną rękę zapro
sił trzech prawosławnych w  cha
rakterze gości. Jednym z nich 
był właśnie abp Germanos. W y
głosił on w ówczas krótkie prze
mówienie, w  którym powiedział, 
że K ościół Prawosławny z zado
woleniem  wita myśl o  zw oła
niu m iędzynarodowej konferen
cji chrześcijańskiej, poświęconej 
sprawom praktycznym, i że pla
ny te są zgodne z tekstem „Orę
dzia” .

Dwa lata później, w 1922 r., abp 
Germanos uzyskał tytuł metropolity 
Tiatyry i został wysłany do Londy
nu, by tam roztoczyć opiekę nad 
prawosławnymi, greckiego pochodze
nia, zamieszkującymi Europę zachod
nią. Dzięki licznym podróżom stał 
się wkrótce znaną postacią we 
wszystkich krajach Europy. I Świa
towa Konferencja do Spraw Prak
tycznego Chrześcijaństwa, kóra ze
brała się w Sztokholmie, w 1925 r., 
wybrała go w skład Prezydium. Od
tąd można go spotkać na niemal 
wszystkich wielkich zgromadzeniach 
międzynarodowych chrześcijan. Zaw
sze starał się wpływać na kształto
wanie braterskiej postawy i osiąga
nie wzajemnego zrozumienia. Znal 
i rozumiał Kościoły nieprawosławnc 
lepiej niż inni dostojnicy prawosław
ni. Potrafił łączyć zdecydowaną, choć 
zawsze uprzejmą, obronę prawosław
nych zasad z szczerym żądaniem we
wnętrznej i zewnętrznej jedności 
wszystkich, którzy wyznają Chry
stusa.

Dramatyczne mom enty prze
żywał abp Germanos podczas 
I Światowej K onferencji do 
Spraw W iary i Ustroju Kościoła 
w Lozannie, w  1927 r. Delegacja 
prawosławna, w liczbie 22 osób, 
nie była zadowolona z przebiegu 
obrad. Polecono w ięc abp. Ger- 
m anosowi, by w  imieniu całej 
delegacji odczytał oświadczenie 
w yrażające ubolewanie, „iż  pod
stawy sprawozdań, które mają 
zostać poddane głosowaniu na 
K onferencji, nie dają się pogo
dzić z reprezentow anym i przez 
nas zasadami Kościoła Praw o
sławnego” . Z powyższego pow o
du prawosławni postanowili po
wstrzym ać się od głosowania nad 
większością sprawozdań. A le  sta
nowisko to nie zaważyło zupełnie

na dalszej współpracy. O abp. 
Germanosie opow iada się, że po 
odczytaniu oświadczenia w rócił 
ze łzami w  oczach na sw oje 
miejsce. Od K onferencji Lozań
skiej prawosławni praktykowali 
przez w iele lat zwyczaj składa
nia oddzielnych oświadczeń, a 
ich rzecznikiem był z zasady abp 
Germanos.

Szczególnie licznej, bo 37-oso- 
bow ej, grupie przedstawicieli K o
ściołów  prawosławnych przew od
niczył abp Germanos podczas 
II Światowej Konferencji do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła 
w  Edynburgu, w  1937 r. Stosun
kow o duża liczebność dała im 
poczucie pewności, co m.in w y
rażało się w  jasnym  przedsta
wianiu odrębnych poglądów  na 
w iele spraw. A le jednocześnie 
abp Germanos, w  imieniu swych 
współbraci, nie zawahał się
oświadczyć publicznie: „P ragnie
m y w kilku słowach wyrazić na
szą radość z faktu, że w zboga
ciliśmy się duchow o utrzym ując 
codzienny kontakt z  wami, przed
stawicielam i innych K ościołów  
chrześcijańskich. Z wami też
ubolewam y z pow odu podziele
nia nierozdzielnej szaty Chrystu
sa; wraz z wami pragniemy, by 
członkow ie Jednego Ciała Chry
stusowego znow u zjednoczyli się, 
i wraz z wami m odlimy się co 
dziennie w naszych parafiach o 
zjednoczenie całej ludzkości” .

Nie ulega najm niejszej w ątpli
wości, że w  pierwszym  okresie 
abp Germanos był najw ybitniej
szym przedstawicielem praw o
sławia w  ruchu ekumenicznym. 
Nie było w ięc w ielkim  zaskocze
niem, gdy po powołaniu do ży
cia, w 1938 r., Komitetu Tym
czasowego Światowej Rady Ko
ściołów został jednym z trzech 
jego wiceprezydentów. Bezpo
średnio po zakończeniu II w ojny 
światowej włącza się znów  ak
tywnie w  działalność ekumenicz
ną. Uczestniczy w pierwszym 
pow ojennym  posiedzeniu K om i
tetu Tym czasowego, który zebrał 
się w  lutym 1946 r. w  Genewie. 
Angażow ał się, w  miarę swoich 
sił, w prace przygotow aw cze do 
I Zgrom adzenia Ogólnego Świa
tow ej Rady K ościołów , które ze
brało się w  Amsterdamie, w 
1948 r. W Amsterdamie, jak  pod
czas wielu poprzednich konfe
rencji ekumenicznych, zarysowa
ła się znowu poważna różnica 
zdań na temat wielu kwestii 
między prawosławnym i a pozo
stałymi uczestnikami. I znów abp 
Germanos był tym, który czynił 
wszystko, by doprow adzić do 
porozumienia. I Zgromadzenie 
Ogólne w ybrało go na stanowi
sko jednego z sześciu prezyden
tów  Św iatow ej Rady Kościołów .

Po powstaniu Światowej Rady 
K ościołów  trzeba było ustalić jej 
istotę, innymi słowy — zinter
pretować stosunek Rady do jej 
K ościołów  członkowskich. Zada
nie to spełnia Deklaracja eklezjo
logiczna „Kościół, Kościoły a 
Światowa Rada Kościołów” u
chwalona na posiedzeniu K om i
tetu Naczelnego w  Toronto (K a
nada), w  1950 r. Usunęła ona 
wiele nieporozumień na temat 
tego, czym jest Światowa Rada 
K ościołów . A bp Germ anos zda
wał sobie sprawę z wagi tego 
dokumentu i przetłumaczył go 
na język grecki. Był to jego 
ostatni wkład do rozw oju  ruchu 
ekumenicznego. Umarł w  Londy
nie, w styczniu 1951 r., przeżyw 
szy 79 lat. PAWEŁ GŁOWACKI
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TYTOŃ
ZAGRAŻA

CZŁOWIEKOWI
Składnikiem dymu tytoniowe

go, którego szkodliwość jest n ie
zaprzeczalna, jest tlenek węgla, 
gaz trujący, którego koncentracja 
w  dymie tytoniow ym  jest 600 ra
zy większa od dopuszczalnego 
stężenia w  halach produkcyjnych. 
Palacze tytoniu często skarżą się 
na duszność. Dzieje się to dla
tego, iż hemoglobina, czerwony 
barw nik krwi, znajdujący się w 
krwinkach czerwonych, którego 
zadaniem jest wiązanie i rozpro
wadzanie tlenu po organizmie, 
łatwiej i m ocniej w iąże się z 
tlenkiem węgla niż z tlenem. W 
efekcie 10 proc. czerw onych cia
łek jest w yłączonych z ich nor
malnych funkcji i w  ten saosób 
palacz tytoniu przebyw ający na 
bogatej w  tlen nizinie oddycha 
tak jakby się znajdow ał w  gó
rach na w ysokości ok. 2500 m 
nad poziom em  morza.

Największą grozę w yw ołu ją 
jednak w łaściw ości rakotwórcze 
dymu tytoniowego. Odpow iedzial
ne są za to składniki sm oły ty
toniow ej —  w ysokocząsteczkow y 
w ęglow odór benzopyren i dw u- 
benzoantracen. Przy dłuższym 
kontakcie z tymi związkami, pra
w ie każdy rodzaj kom órki zw ie
rzęcej może ulec przemianie n o
w otw orow ej. Szczególnie w raż
liw szy na te substancje jest na
błonek śluzówki oskrzeli oraz 
śródbłonek dróg m oczow ych, a 
szczególnie pęcherza m oczowego, 
czego dow iodły  najnow sze bada
nia.

Człowiek palący przeciętnie 20 
papierosów  dziennie, wchłania 
niebagatelną ilość smoły, bo za
w artość jednej filiżanki w  ciągu 
roku. M iędzy pośrednio rako
tw órczo działającą nikotyną — 
która również sama w  pewnych 
warunkach m oże w yw ołać raka
—  a bezpośrednio rakotwórczym i 
składnikami sm oły, w yw iązuje 
się szkodliwa dla organizmu 
współpraca. Nikotyna paraliżuje 
sterowaną przy pom ocy w egeta
tyw nego systemu nerw ow ego 
czynność wydalniczą aparatu m o
czowego, co w yw ołu je  zaleganie 
moczu, ułatwiając rakotwórcze 
działanie substancji sm ołowych,

poprzez dłuższy ich kontakt z 
drogami m oczowym i.

Podobnie dzieje się z układem 
oddechowym , z tym, że parali
żujące działanie nikotyny nastę
puje nie drogą systemu n erw o
wego, lecz bezpośredniego kon
taktu. Drogi oddechow e człow ie
ka w yścielone są nabłonkiem  rzę
skowym. Od chw ili w prow adze
nia m ikroskopii elektronowej 
w iem y, iż rzęski te przy pom ocy 
ciągłego autom atycznego ruchu 
ku górzę i na zewnątrz, usuwają 
drobne zanieczyszczenia, które 
dostały się tam razem z pow ie
trzem wdychanym . Sluz w ychw y
tuje drobne niemal jak  gaz czą
steczki oraz bakterie, rzęski na
tomiast na podobieństw o scho
dów  ruchom ych transportują 
brudny śluz do góry, który w  
końcu przy pom ocy kaszlu zo
stanie usunięty na zewnątrz. 
Naturalnie na pył ten składają 
się nie tylko substancje dymu 
tytoniowego, ale również wszyst
kie zanieczyszczenia emitowane 
przez różnego rodzaju silniki spa
linowe, którym i nas obdarzyła 
dzisiejsza cyw ilizacja.

Sm oła i gorący dym drażnią 
bardzo silnie błony śluzowe do
prow adzając do w zm ożonej p ro
dukcji śluzu, uszkadzają rów no
cześnie kosm ki. Ta działalność 
pow oduje początkow o tylko przy
ham owanie ruchliw ości rzęsek. U 
ludzi palących dużo papierosów 
w ydziela się tak duża ilość śluzu, 
że rzęski tracą zupełnie zdolność 
poruszania się, co utrudnia, a 
w łaściw ie zupełnie elim inuje 
zdolność samoczyszczenia się 
dróg oddechow ych, doprowadza 
do częstych in fekcji dróg odde
chow ych i um ożliwia dłuższy 
kontakt ciał rakotw órczych z na
błonkiem.

D okuczliw y poranny kaszel u 
palaczy tytoniu jest również zw ią
zany z działaniem dym u tytonio
wego. W  nocy bowiem , gdy pa
pierosy nie są palone, część rzę
sek z pow odu zm niejszonej p ro
dukcji śluzu odzyskuje zdolność 
poruszania się. Rozpoczynają one 
transport zm agazynowanych w  
ciągu dnia zanieczyszczeń. Po

obudzeniu się palacz odksztusza 
duże ilości brudnego śluzu oczy
szczając drogi oddechowe. Przez 
ciągłe drażnienie obrzm iewają 
błony śluzow e i lekarz p o  za j
rzeniu do gardła rozpozna pala
cza. Ponieważ obrzm iew ają rów 
nież śluzówki strun głosowych, 
człowieka, który dużo pali m oż
na rozpoznać również przy po
m ocy słuchu. T o obrzm ienie ślu
zów ki dróg oddechow ych pow o
dowane bezpośrednio przez dym 
tytoniowy oraz na drodze p o 

średniej drogą częstych infekcji, 
doprowadza do utrudnienia 
opróżnienia się pęcherzyków  
płucnych przy wydechu. W  na
stępstwie tego dochodzi do ich 
rozdęcia, pękania i w  efekcie do 
powstania rozedm y płuc. Przez 
ograniczoną pow ierzchnię odde
chow ą płuc dochodzi do n iedo
tlenienia organizmu. Chorym tym 
towarzyszą ob jaw y duszności.

N ajokropniejszym  jednak na
stępstwem palenia tytoniu jest 
zachorowanie na raka. Statysty
ki różnych kra jów  podają podob
ne zależności występowania tej 
straszliwej choroby od palenia 
tytoniu. W  Stanach Z jednoczo
nych umiera rocznie około 40 ty
sięcy ludzi z pow odu raka płuc. 
W  Anglii z pow odu tej choroby 
ginie co 20 minut jeden człowiek, 
w  RFN umiera 20 tysięcy ludzi 
rocznie, w  tym  tylko 2 tysiące 
niepalących. W edług statystyk 
przy paleniu 10— 20 papierosów 
dziennie ryzyko zachorowania na 
tę chorobę zwiększa się 10-krot- 
nie, a przy 40 papierosach dzien
nie 23-krotnie.

Opr. HERBERT WIDERA

Czytaj książki Zakładu Wydawniczego „Odrodzenie”
Zakład Wydawniczy „Odrodzenie” 

ul. Wilcza 31, 00-544 Warszawa przyj
muje zamówienia listowne bez wpłat 
pieniężnych i wysyła za zaliczeniem 
pocztowym następujące książki:
1. Pisma bpa Franciszka Hodura, tom 

I i II, razem stron 418, cena 60 zł.
2. Prawo wewnętrzne Kościołów i w y- 5. 

znań nierzymskokatolickich w PRL,

ks. Wiktor Wysoczański, stron 296, 
cena 40 zł.

Bracia z Epworth, ks. Witold Bene- 
dyktowicz, stron 232, cena 45 zł.

Wierność i klątwa, Michał Miniat, 
stron 304, cena 50 zł.

Siedem soborów, ks. Szczepan W ło
darski, stron 216, cena 20 zł.
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PROBLEM DZIECI
Z ROZBITYCH RODZIN

Rozw ód oceniany jest negatywnie nie 
tylko przez K ościół, ale również przez 
przeważającą część społeczeństwa polskie
go. Niem niej jednak na przestrzeni ostat
nich lat rozwody stały się nieodw racal
nym faktem współczesnego życia. Kiedy 
wchodzi w  grę tylko sprawa w spółm ał
żonków, kwestia jest stosunkowo prosta, 
ale tam, gdzie rozbicie rodziny dotyczy 
dzieci, sprawa staje się o  w iele pow aż
niejsza.

Badania przeprowadzone przez soc jo lo 
gów, psychologów , i pedagogów  w ykaza
ły, że dzieci rodziców  rozwiedzionych, po
dobnie zresztą jak  dzieci z rodzin n ie
pełnych i środowisk alkoholicznych zde
m oralizowanych, częściej sprawiają po 
ważne trudności w ychow aw cze i częściej 
m ają niepow odzenia w  nauce. Właśnie 
m łodociani z tych rodzin częściej w ch o
dzą w  kolizję z prawem. I rzecz charakte
rystyczna — stwierdzone naukowo fakty 
społeczeństwo przyjęło po prostu do w ia 
domości, natomiast ludzie rozwiedzeni p o 
czuli się poniekąd moralnie rozgrzeszeni, 
jeśli w ychow anie ich dzieci jest uwień
czone m niejszym  sukcesem, niż dzieci z 
rodzin pełnych.

Nie w olno zapominać, że sala sądowa 
nie stwarza w arunków  do wszechstron
nego rozpatrywania sytuacji rodzinnej. 
Sąd ma stwierdzić, czy  rozkład m ałżeńst
w a jest zupełny i ewentualnie ustalić 
stronę winną. Kwestię dobra małoletnich 
dzieci załatwia się zagwarantowaniem ali
mentów i w pisaniem  do orzeczenia są
dowego form ułki zapewniającej m ożliwość 
kontaktów osobistych z dzieckiem  temu z 
rodziców, które nie będzie mieszkać z  ro 
dziną. Nikt nie nakłada obow iązku kon
taktowania się z dzieckiem . Praktycznie 
więc w ygląda to w  ten sposób, że jeżeli 
tata czy mama m ają kaprys, to mogą 
dziecko w idyw ać, a jeżeli nie, to mogą 
z pam ięci wym azać sw oje dziecko na 
rów ni z byłą żoną czy byłym  mężem. 
Nikt nie stara się w ytłum aczyć rodzicom , 
jak istotne dla kształtującej się psychiki 
dziecięcej są związki uczuciowe z o b o j
giem rodziców . Nikt nie tłum aczy stronie 
pozostającej z  dzieckiem, że nie można 
dziecka w ychow yw ać w  atmosferze w ro 
giej do drugiego z rodziców . N iewiele jest 
rodzin, w  których przestrzegane jest za
sada, że przy dziecku nie m ów i się źle
o żadnym z rodziców  ani przed, ani po

rozwodzie. Każde dziecko ma praw o i obo 
wiązek kochać i cenić zarówno matkę, jak 
L ojca. Sąd nie uzależnia udzielenie roz
wodu od tego, czy w spółm ałżonkow ie po 
rozwodzie będą mieszkać osobno, czy po
zostaną nadal związani w spólnym  miesz
kaniem. W  przypadku, gdy będą nadal 
mieszkać razem, nie ma przepisów zabra
niających założenia now ej rodziny. Czy 
ktoś zastanowił się nad tym, jak na psy

chice dziecka odbije  się to, że w  domu 
są dw ie m amusie lub dw óch tatusiów?

W iele się m ów i ostatnio o  braku przy
gotowania rodziców  do w ychow yw ania 
potomstwa. M ało natomiast, lub w cale 
nie m ów i się, o konieczności przygotow a
nia rodziców  do w ychow yw ania potom 
stwa w  trudnej sytuacji porozw odow ej. 
Odnosi się to nie tylko do rodziców , ale 
również i do  dziadków, którzy w  wielu 
rodzinach zajm ują się w ychow ywaniem  
wnucząt.

Brak jest ludziom przygotowania do ży 
cia w  rodzinie, ale jakie przygotowanie 
powinna m ieć osoba decydująca się na 
związek z  kimś, kto ma już rodzinę? Ja
ką zająć postawę w obec dzieci z poprzed
niego małżeństwa w spółm ałżonka? Łatwo 
powiedzieć —  „n ie w rogą” . A le czy ma to 
być postawa życzliw ego obserwatora, czy 
czułego współuczestnika życia rodzinnego? 
Pozwolę sobie w  tym m iejscu  na konkret
ne przykłady:

Rozw iedziona matka czw orga dzieci 
wiąże się z mężczyzną będącym już na 
rencie (.700 zł miesięcznie), m ającym  po
ciąg do alkoholu i przygodnych miłostek. 
W dom u ciągłe awantury o... „bękarty” . 
Kobieta ta musi pracować zarobkowo. 
Dzieci narażone są na maltretowanie, na 
przyglądanie się i przysłuchiwanie sytua
cjom , które ujem nie w pływ ają  na ich psy
chikę. O dbija się to negatywnie m.in. na 
ich postępie w  nauce. Z konieczności mat
ka oddaje sw oje  dzieci do internatu, gdzie 
znajdują odpow iednią opiekę. Matka 
utrzymuje z  dziećm i stały kontakt (w za
jem ne odw iedziny). Psychika dzieci ulega 
poprawie.

Rozwiedziona matka córki —  jedynaczki 
rzuca się w  nurt tzw. w olnej miłości. Z 
upływem lat córka zaczyna naśladować 
matkę: przeryw a naukę w  6 klasie szko
ły podstaw ow ej, zaczyna uprawiać pro
stytucję, aż w  końcu dostaje się do zakła
du poprawczego.

Na pew no każdy w  sw oim  środowisku 
spotkał takie (a przynajm niej podobne) sy
tuacje rodzinne. Choć nie są to pojedyn
cze przypadki, to  niestety są one bardzo 
często pom ijane. Jednakże w arto byłoby 
się zastanowić nad problem em , jakie p o 
w inny być zachowane warunki, aby nie
praw idłow a sytuacja rodzinna nie odbiła 
się katastrofalnie na psychice dziecka.

K. P.

Konkursu Ś w i ą t e c z n e g o V IR o z s t r z y g n i ę c i e
Serdecznie dziękujem y wszystkim  Czytelnikom, którzy w zięli udział 

w naszym „K onkursie św iątecznym ”, w ykazując tym  sw oje zainte
resowanie i znajom ość problem atyki Kościoła Polskokatolickiego 
Ogółem napłynęło do redakcji 468 rozwiązań, w  tym rozwiązań z n ie 
prawidłowym i odpow iedziam i 49, a w ięc mały procent.

KOMISJA KONKURSOWA WYŁONIŁA DROGĄ LOSOWANIA 
SPOŚRÓD AUTORÓW PRAWIDŁOWYCH ROZWIĄZAŃ 10 LAU
REATÓW, którym składamy serdeczne gratulacje. 

LISTA LAUREATÓW  

I nagroda — atrakcyjny komplet do kawy: Walentyna NIEDBAL- 
SKA, 86-300 Grudziądz, ul. Brzeźna 10 m 3

II nagroda — suszarka do włosów: Wiktoria SZEWCZYK, 49-300 
Brzeg nad Odrą, ul. Jabłkowa nr 5

III nagroda — roczna prenumerata tygodnika „Rodzina” i „Kalen
darz Katolicki” 1975: Jan DZIERZGOWSKI, 61-24T 
Poznań, ul. Ostrowska 98 m 1

IV nagroda — roczna prenumerata tygodnika „Rodzina” : Jan SO
SNOWSKI, 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 
25 m 4

V nagroda — półroczna prenumerata tygodnika „Rodzina” i „Ka
lendarz Katolicki” 1975: Karolina GAWŁOWSKA, 
41-200 Sosnowiec, ul. Związkowa 3 m 4 

VI nagroda — półroczna prenumerata tygodnika „Rodzina” : Euge
nia SOBIERAJ, 59-220 Legnica, ul. Kazimierza Wiel
kiego 39 m 3

VII nagroda — „Kalendarz Katolicki” 1975: Tadeusz KUTER, 58-300
Wałbrzych, ul. Młynarska 25 m 2

VIII nagroda — „Kalendarz Katolicki” 1975: Janusz SECHAWER,
44-260 Rybnik, ul. Rewolucjonistów 2

IX nagroda — „Kalendarz Katolicki” 1975: Adam ARCIUSZKIE-
WICZ, 64-900 Trzcianka L., ul. Sikorskiego 46 m 5

X  nagroda — „Kalendarz Katolicki” 1975: Władysław BIELECKI,
53-014 Wrocław, ul. Turniejowa 30 m 2.

Gratulując laureatom i zachęcając do dalszych kontaktów z redak
cją  tygodnika „R odzina” , inform ujem y jednocześnie, że w ylosow ane 
nagrody przesłane zostaną pocztą. W przypadku prenumeraty tygod
nika „R odzina”  laureaci będą otrzym ywali egzemplarze z naszej dy- 
spozytury przez okres przewidziany w  w ylosow anej nagrodzie.
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Przyjemne z pożytecznym 
Książki dla naszych dzieci

K upując swem u dziecku książ
kę staraj się dokonać takiego 
w yboru, by dziecko m ogło p o 
łączyć przyjem ne z pożytecznym. 
W naszych księgarniach możemy 
z powodzeniem  znaleźć takie po
zycje dla dzieci i młodzieży, przy 
których czytaniu m łodzi czyteln i
cy  pogłębiają swą w iedzę zdoby
tą na lekcjach w  szkole.

Przykładem przyjem nej i po
żytecznej lektury jest książka 
Róży Krzywobłodzkiej-Laurow 
pt. DROŻSZE OD ZŁOTA (WSiP, 
stron 183, tablice, ilustracje, 
słowniczek, cena 27 zł). Autorka 
w  sposób interesujący przedsta
w ia opow ieści o skarbach pol
skiej ziem i: historie o  bursztynie, 
soli, żelazie, miedzi, złocie, ce 
mencie. M ów i o  czasach, w  któ
rych w  Polsce w ydobyw ano złoto 
i z powodzeniem  szukano cen

nych kam ieni; o starych legen-. 
dach i o skarbach, o  ich tajem 
niczych stróżach, o szlakach 
handlow ych kupców  rzymskich i 
arabskich itp.

A  oto nasze następne propo
zycje tego rodzaju książek, któ
re ostatnio ukazały się w  księ
garniach :

Pościg za skarbami, Głosik J., 
LSW, stron 156, rys., ilustr., ce
na 15 zł. —  Autor popularyzuje 
osiągnięcia Pogotow ia A rcheolo
gicznego. ratującego i zabezpie
czającego przypadkow e w ykopa
liska. Ukazuje konkretne akcje 
przeprowadzone przez pogotowie. 
Tom przeznaczony dla młodzieży 
zawiera schemat chronologii pra
dziejów  ziem polskich oraz ilu
stracje.

Baszta Szarej Sowy, Doroba R.. 
Wyd. Łódzkie, stron 240, cena
20 zł. —  Pasjonujące przygody 
grupki m łodych, którzy ze w zglę
du na m łody w iek  nie zostali 
przyjęci do oddziału partyzanc
kiego. W  miarę sw ych sił pom a
gają w  w alce z okupantem hi
tlerowskim. Jest to pozycja, któ
ra z pewnością zainteresuje m ło
dzież.

Rycerze biało-czerwonej sza
chownicy, Arct B., Wyd. Poznań
skie, stron 248, cena 14 zl. —
W znowienie książki poświęconej 
polskiemu lotnictwu. Autor o p o 
wiada o  ludziach, którzy tw orzy
li polskie lotnictwo, o słynnych 
lotnikach, dokonujących odw aż

nych przelotów  i pobija jących 
rekordy. Opowiada również o 
lotnikach-bohaterach podnieo- 
nych walk.

Kto ty jesteś? Polak mały! —  
Bełza W., NK, stron 28, ilustr.. 
cena 19 zl. — Książka wydana 

'w  związku z X X X  leeiem Pol
ski Ludow ej, przeznaczona dla 
dzieci, zawiera znany wiersz i 
rysunki, ukazujące niedawną 
przeszłość i teraźniejszość Polski.

Zew przestworzy. Opowieść o 
Żwirce i Wigurze. — Wardasów- 
na M., LSW, strcn 264, cena
30 zł. — Opowieść o życiu, dzia
łalności i tragicznej śmierci dwu 
w ybitnych polskich lotnikow  F. 
Żwirki i S. Wigury, którzy zgi
nęli w 1932 r. w  katastrofie lot
niczej. Dokumentalne zdjęcia.

Trapalanda, stolica indiańskich 
cezarów. — Osterloff W., NK, 
stron 312, ilustr., cena 23 zł. —  
Trapalanda to jedna z nazw le 
gendarnego. „złotego”  miasta In
dian, zwanego również Eldorado. 
Miasto to było celem w ypraw  
hiszpańskich. Szukając legendar
nych bogactw  Hiszpanie przem ie
rzali kontynent południow oam e
rykański, poznawali życie Indian 
i ich kraj. Książka, oparta na au
tentycznych wydarzeniach, opo
w iada o jednej z w7ypraw, uka
zuje stosunki m iędzy białym i i 
Indianami, opow iada o kulturze 
ludów zamieszkujących te tere
ny w X V I ■w. Książka dla m ło
dzieży.

Przygody Meliklesa Greka, Ma
kowiecki W., NK, strona 294, 
ilustr., cena 19 zl. —  Pełne przy
gód dzieje m łodego Greka. Akcja 
toczy się w  starożytności nad 
brzegami Morza Śródziemnego. 
Autor daje barwny obraz antycz
nego świata.

Skazany na wielkość. Grabow
ska M., NK, stron 334, ilustr., 
cena 30 zł. —  Zbeletryzowana 
biografia Tadeusza Kościuszki 
(1746— 1817).

Powyższe książki nabywać 
można w e wszystkich księgar
niach „D om u K siążki” lub za
m awiać pod następującym adre
sem : Powszechna Księgarnia W y
syłkowa, ul. N ow olipie 4, 00-150 
Warszawa.

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Profesor
Wilczur

— W stopniowości. Mądra natura w y
m yśliła niezgorszą regułę odzwyczajaniu 
istot żyjących od życia. Jakże mogła łat
w iej to przeprowadzić, niż zamykając 
stopniowo kontakty człowieka z otaczają
cym  go światem. Najczęściej śmierć przy
chodzi już wtedy, kiedy życie niewiele jest 
warte. Reumatyzm uczynił ręce niezgrab
nymi, podagra w yelim inow ała nogi, że tak 
powiem, z obiegu, żołądek nie przyjm uje 
żadnych sm akowitych pokarm ów  i nie 
trawi nic prócz obrzydliw ej kaszki, nerki 
nie chą przepuszczać ani najm niejszego 
kieliszka w yborow ej, serce nie pozwala 
na biegi konkursowe, uszy nie usłyszą 
śpiewu słow ików  i szemrania strumyków, 
nos nie odróżnia zapachu starej fajki, od 
zapachu konwalii, oczy nie dowidzą po
w abów  najpiękniejszej kobiety, a gdyby 
i dowidziały, to i tak organizm owi nic by 
z tego nie przyszło, bo reszta jest już 
dawno na emeryturze... Wszystko to jest 
pięknie i logicznie skom ponowane. Czło
wiek stopniowo staje się odizolowany od 
spraw tego świata. Pracuje w  nim spraw 
nie tylko mózg, który oczyw iście musi sie 
czymś pocieszyć. Pociesza się tedy z regu
ły tym, że istnieje świat inny, gdzie m oż
na doskonale egzystować, bez używania 
takich przyrządów  jak kończyny, żołądek, 
organ powonienia i temu podobne łatwo 
dezelujące się instrumenty. Powiedziałbym  
nawet, że to jest bardzo uprzejmie ze 
strony natury stworzenie tak łagodnego 
przejścia między życiem a śmiercią. Sta
rość z jej wszystkimi niedomaganiami jest 
dobrodziejstw em  człowieka.

W ilczur zmarszczył brw i:

— Pod pew nym  względem  przyznaję ci 
słuszność. A le wszystkie kalectwa i m an
kamenty, o których m ówiłeś, nie zawsze 
są udziałem ludzi starych. Często spadają 
na tych, którzy znajdują się w  wieku 
powszechnie uznanym za m łodość lub d o j
rzałość.

Jem ioł zapalił papierosa i wsm akując 
się w  zapach dymu przecząco potrząsnął 
g łow ą :

— Nie biorę pod uwagę kwestii wieku. 
Taka kwestia dla mnie istnieje.

W ilczur zaśmiał się:
— Nie pozostaje mi nic innego, jak 

przyznać ci oryginalność i pod tym  w zglę
dem, przyjacielu, bo chyba jesteś na 
świecie jedynym  wyjątkiem , który nie 
bierze pod uwagę wieku.

— M ogę być jedynym . Czyż to w  ja 
kikolw iek sposób podważa prawdziwość 
moich twierdzeń i logikę rozum owania? 
Wiek to jest sprawa czasu. I tylko czasu.

—  Gruntownie się mylisz. To nie tylko 
sprawa czasu, lecz i rozw oju  indywiduum  
w  tym czasie. Kwestia osiągnięć w ew nęt
rznych i zewnętrznych. Kwestia dojrza
łości duchow ej i um ysłowej. Kwestia po
zycji w  społeczeństwie. Przechodząc od 
abstrakcji do rzeczywistości w eźm y przy
kład. Przykład m ożliw ie bliski i oczyw i
sty. W eźm y mnie. Bynajm niej nie czuję 
się zgrzybiały i sądzę, że o w iele bar
dziej m ógłbym  być przydatny, gdyby nie 
to uszkodzenie ręki, gdyby nie to  ka
lectwo. A  po w tóre mylisz się sądząc, że 
człowieka trzeba odzw yczajać od życia, 
przeryw ając mu stopniowo z nim kontak
ty. Tu stan psychiczny decyduje mocniej 
i dobitniej niż mankamenty fizyczne. Ja
kieś stosunkowo drobne niepowodzenia 
w yw ołu ją  czasem zupełne zniechęcenie do 
życia i zobojętnienie na śmierć. Ba. trzy
dniowe bóle żołądka u człowieka m łodego 
i całkiem zdrow ego mogą mu tak obrzy
dzić życie, że bliski jest sam obójstwa. A  
miałem i takich pacjentów, którzy po am 
putacji obu rąk i nóg nie przestali jak

najżyw iej interesować się wszystkim, co 
ich otacza.

—  Jem ioł podniósł się:
—  W ybacz cesarzu. Zastrzegam sobie 

praw o kontynuowania tej dysputy, ale 
zrobię to innym razem. Teraz, niestety, 
nie mogę ci służyć, gdyż zbliża się w łaś
nie pora m ojej codziennej procesji do Ra- 
doliszek. A  ubezpiecz tymczasem sw oją 
argum entację w jakim ś towarzystwie 
asekuracyjnym. Zarobisz na tym na czy
sto, gdyż w ypłacą ci grube odszkodowa
nie. Rozbiję ją  tak, że nie zostanie ka
mień na kamieniu.

Podniósł nad głow ą kapelusz i zanucił 
ochrypłym  głosem :

—  Kamień na kamieniu, na kamieniu 
kamień, a na tym kamieniu jeszcze je 
den kamień.

I oddalał się w ciąż nucąc, podczas gdy 
W ilczur z uśmiechem patrzył za nim : 
doskonale wiedział, że Jem ioł przyspie
szył sw oją w ycieczkę do karczmy, tylko 
dlatego, że właśnie nie umiał znaleźć 
kontrargumentów, a z zasady nie lubił k o
m ukolw iek w  dyskusji przyznać słusznoś
ci.

Gdy W ilczur zajrzał do Łucji zastał ją 
zajętą szyciem. W ogóle stopień zaintere
sowania się Łucji oczekiwaną zabawą był 
dla Wilczura niespodzianką. O ile sobie 
przypominał, w  W arszawie Łucja nader 
rzadko byw ała na balach, czy dansingach, 
nie przepadała nawet za takimi rozryw 
kami, jak teatr i kino. W ilczurowi w yda
w ało się to zupełnie naturalne, gdyż odpo
w iadało jego własnym  zainteresowaniom. 
Uważał ją  za dziewczynę poważną, która 
nie na próżno poświęciła się tak odpo
wiedzialnej i w artościow ej pracy, jak pra
ca lekarza.

Zaskoczony był teraz je j przemianą, bo 
za przemianę musiał uważać nagły pociąg 
do tańców. Jeszcze przed paru dniami 
śm iałby się, gdyby mu powiedziano, że 
Łucja przez wiele godzin może poświęcać 
sw oją uwagę takim śmiesznym drobiaz
gom, jak przerobienie sukni. (cdn) (87)
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Stały Czytelnik „Rodziny”, P. 
Eugeniusz P. z Łukowa, prosi o 
odpowiedź na kilka pytań. Na 
razie odpowiadamy na dwa py
tania.

Czytałem Pismo św. Starego i 
Nowego Testamentu i nie spotka
łem miejsca mówiącego o buncie 
aniołów i wygnaniu ich z raju. 
Na czym opiera się Kościół po
dając tę prawdę?

O bok aniołów  w iernych Bogu, 
w  Objawieniu Bożym  spotykamy 
aniołów  upadłych. Aniołow ie 
upadli w ystępują pod nazwą sza
tanów lub diabłów . Autorzy Sta
rego Testamentu bardzo rzad
ko w prow adzają ich do swych 
ksiąg w trosce o zachowanie czy 
stości monoteizmu. Klasycznym i 
tekstami w  Starym Testamencie 
traktującym i o upadku aniołów7 
są: Iz. 14, 12— 16; Ez. 28, 1— 20. 
W tekście Izajasza O jcow ie K o
ścioła w idzą typ i obraz upad
ku z nieba Lucyfera —  wodza 
zbuntowanych aniołów. N ajw ię
cej tekstów potwierdzających 
upadek aniołów  zawiera Nowy 
Testament. Oto niektóre: 10, 18: 
J. 12, 31; I Kor. 6, 3; II P. 2, 4; 
Jud. w. 6: Hebr. 2. 2; Apok. 
12, 7— 9.

Czym się różni Stary Testa
ment wydany przez Brytyjskie

ROZMOWY 

Z CZYTELNIKAMI

Towarzystwo Biblijne od wydaw
nictw rzymskokatolickich?

W Kościele Rzymskokatolickim, 
a także w  Kościele Polskokato- 
liokim, kanon Pisma św. Starego 
Testamentu obejm uje 45 ksiąg. 
Brytyjskie i Zagraniczne Tow a
rzystwo B iblijne pow stało z 
in icjatyw y niektórych K ościołów  
poreform acyjnych, przyjm ujących 

_ w  kanonie Pisma Sw. Starego 
' Testamentu tylko 39 ksiąg. W 

kanonie tym brak —  porów nując 
katolicki kanon St. T. —  nastę
pujących Ksiąg: Tobiasza. Judy
ty, Mądrości, M ądrości Syracha 
czyli Eklezjastyka, Proroctwa 
Borucha. I i II M achabejskie — 
liczonych za jedną księgę.

Pan Aleksander W. z Dąbrowy 
Górniczej prosi nas o wyjaśnie
nie słów Chrystusa: „Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych” 
(Mt. 22, 32).

Zdanie to w ypow iedział Zbaw i
ciel w  rozm ow ie z saduceusza
mi, którzy odrzucali naukę o 
zmartwychwstatniu ciał, w  prze
ciw ieństw ie do innego ugrupowa
nia żydowskiego — faryzeuszów, 
uznających zmartwychwstanie. 
Oznacza ono, że dla Boga i w  
Bogu umarli żyją nadal.

Na kanwie tej głoszonej przez 
Pana Jezusa radosnej dlę rodzaju

ludzkiego nowiny o zm artw ych
wstaniu ciał, m ośem y pow ie
dzieć: nam w ydaje się tylko, że 
ci, którzy od nas odeszli, przeby
w ają  na w ieki w  'krainie umar
łych. Oni w ciąż żyją ! Żyją w  
Bogu, bo Bóg jest Bogiem  ży
w ych. On jest Stw órcą nieśmier
telnej duszy ludzkiej i Stwórcą 
oiała, które kiedyś zm artw ych
wstawszy, połączy się z wiecznie 
żyjącą duszą.

Pani Cz. W. z Mościc zapytuje 
nas, ilu apostołów miał Pan Je
zus i czy apostoł Paweł należał 
do dwunastu. W  oddzielnym li
ście inny nasz Czytelnik, P. Zyg
munt G. z Nowego Sącza, prosi
o podanie imion tychże aposto
łów.

W pierwszym pytaniu P. Cz. W. 
sama już w ym ieniła liczbę apo
stołów : 12. Spośród 72 uczniów  
Zbaw iciel w ybrał dwunastu. O 
fakcie ustanowienia urzędu apo
stolskiego pisze m.in. Mateusz: 
„W tedy przyw ołał do siebie dw u
nastu sw ych uczniów  i udzielił 
im w ładzy nad ducham i nieczy
stymi... A  to są imiona dwunastu 
apostołów : pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego A n d
rzej, potem Jakub, syn Zebedeu
sza, i brat jego Jan: Filip i Bart
łom iej. Tomasz i celnik M a
teusz; Jakub, syn Alfeusza, i Da- 
deusz, i Szymon Kananejczyk i 
Judasz Iskariota, który Go też 
zdradził” (10, 1— 4).

Po wniebowstąpieniu Jezusa 
apostołowie w  m iejsce Judasza 
dokonują w yboru  dwunastego 
apostoła. Kandydat do apostolatu 
musiał spełnić dwa warunki po
stawione przez Piotra: być
świadkiem zmartwychwstania

Chrystusa oraz Jego życia i nau
ki przez cały okres działalności 
ziemskiej, to znaczy od chrztu 
w  Jordanie aż do dnia w niebo
wstąpienia (Dz. Ap. 1, 21— 22). 
Tym  dw om  istotnym warunkom 
odpow iadał Józef, zwany Barsa- 
bą o przydomku Justus, i M a
ciej. W yboru dokonano drogą lo 
sowania. Los padł na Macieja.

Apostoł Paweł do ścisłego gro
na apostołów' nie należał. Na
w rócił się dopiero po w niebo
wstąpieniu Zbawiciela. W L i
stach swych broni sw ojego apo
stolatu. Fakt ten uzasadnia m.in. 
ukazaniem się mu Jezusa pod 
Damaszikiem, co  czyni go św iad
kiem zm artwychwstania Mistrza. 
Sw. Paweł w yznał nawet, że do
konał w ięcej niż inni apostoło
w ie  (I Kor. 15, 10). W  II Liście 
do Tymoteusza pisze: „A le  stał 
przy mnie Pan i um ocnił mnie. 
aby przeze m nie w ypełniło się 
przepowiadanie i aby usłyszały 
je  wszystkie narody”  (4, 17). 
Dlatego słusznie dano m u przy
dom ek „A postoła N arodów ” . A 
postoł Paweł otrzymał od Boga 
osobną m isję i pow ołanie apo
stolskie. W Liście do Galatów 
czytam y na ten temat: „A lb o 
wiem  oznajm iam  wam , bracia, 
że Ewangelia głoszona przeze 
mnie nie jest pochodzenia ludz
kiego. Nie otrzymałem je j b o 
w iem  ani się nie nauczyłem  od 
jakiegoś człowieka, lecz ob jaw ił 
mi ją Jezus Chrystus” (Gal. 1, 
11— 12). Tę m isię apostoła Pawła 
potwierdzili inni apostołowie.

Wszystkich szanownych Czytel
ników bardzo serdecznie pozdra
wiamy.

Ks. KAZIMIERZ BONCZAR

Odpowiedzi prawnika

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Pan Antoni L. z Gliwic, pracownik PKP ma w przedszkolu dwoje 
dzieci. Zapytuje czy przy obliczaniu stawek za korzystanie z przed- 
szkoia wlicza się wartość węgla deputatowego i ubrania służbowego 
oraz czy i jakie ulgi przysługują w razie uczęszczania do przedszkola 
dwojga lub więcej dzieci. — Przeczytałem w 1972 r. w gazecie (wy
cinek zachowałem), że za drugie dziecko płaci się połowę, a za trze
cie — czwartą część stawki pisze dalej Pan Antoni. Tymczasem ja 
płacę za jedno dziecko 240 zł a za drugie 180 zl.

Zasady i wysokość opłat za przedszkole reguluje uchwała nr 111 
Rady M inistrów z dnia 23 lipca 1970 r., ogłoszona w  nr 26 M onitora 
Polskiego pod pozycją 216. Podstawą do określenia wysokości opłat 
ponoszonych przez rodziców  stanowi ich dochód (przychód) pochodzą
cy ze wszystkich źródeł. Jednakże nie można jako dochodu traktować 
ubrania służbowego, otrzym uje się je  bow iem  do użytku służbowego, 
natomiast jest nim wartość węgla deputatowego, gdyż jest to św iad
czenie w  naturze.

Jeśli do przedszkola uczęszcza z danej rodziny w ięcej niż jedno 
dziecko, opłaty obniża się: 1) przy dochodach wynoszących do 
1000 zł miesięcznie na jednego członka rodziny —  za drugie dziecko
o 50%, za trzecie i następne dziecko o 75%, 2) przy dochodach 
wynoszących na jednego członka rodziny miesięcznie od 1001 zł do 
1500 zł —  za drugie dziecko o 25%>, a za trzecie i następne o 50%. 
Jeżeli dochód przekracza 1500 zł na osobę w  rodzinie ulga nie przy
sługuje.

Pan Antoni L. zadaje jeszcze jedno pytanie. Dotyczy ono, jak pisze, 
opłat dodatkowych, jakie rodzice obowiązani są pokrywać, miano
wicie na komitet rodzicielski, na rytmikę i różne Inne. Na to pytanie 
odpow iedź jest następująca. Rodzice obow iązani są ponosić opłaty, 
wyznaczone w edług wspom nianej na wstępie uchwały. Są to opłaty 
państwowe, które w  braku dobrow olnej zapłaty mogą być ściągane 
w  drodze egzekucji administracyjnej. W szelkie inne składki obow iązu
ją o tyle, o  ile tak je  rodzice na zebraniu uchwalili. Składki te nie 
korzystają z ochrony prawnej, jaka przysługuje opłatom  za przed
szkole. Jednakże ograniczenie odpow iedzi tylko do strony praw nej 
byłoby zawężeniem problem u. Nie ze względu na przymus, bo go 
nie ma, ale ze względu na dobro w łasnego dziecka warto ponieść 
jeszcze ten w ysiłek i zapewnić mu nadprogram owe świadczenie, jak 
choćby rytmikę.

Kącik kosmetyczny

CERA W RAŻLIWA

Nie jest to skóra w yraźnie sucha, lecz na ogół skłonna do prze
suszania się, reagująca podrażnieniem, na działanie w ody i mydła 
a rów nież czynników  atm osferycznych. Jeśli m yjem y twarz wodą 
należy używ ać w ody przegotow anej i jeśli jest to woda tak zwana 
„twarda", to z dodatkiem łyżeczki boraksu kosm etycznego. Lepiej 
jednak zm yw ać cerą wrażliwą śmietanką kosm etyczną, która zawiera  
wyciągi z ziół, nie pow oduje podrażnienia, a rów nocześnie dokładnie 
oczyszcza skórę z kurzu, makijażu i zanieczyszczeń. Po zm yciu śm ie
tanką kosm etyczną wskazane jest zastosowanie płynu ogórkow ego  
(w okresie letnim najlepiej soku ze  św ieżych ogórków), który działa 
nawilżająco, a równocześnie utrzym uje równow agę kwasowo-zasadową  
skóry

Jeśli chodzi o krem y kosm etyczne, to przy cerze w rażliw ej naj
lepszy e fek t dają krem y zawierające w swoim składzie w yciągi z  ziół. 
Jest ich sporo w handlu i można sobie odpowiedni krem  dobrać.

Odżywianie i odświeżanie cery tego typu jest dość trudne ze w zglę
du na tatwośc w ystępow ania podrażnień i uczuleń.

N ajkorzystniejszy w pływ  na cerę w rażliwą mają m aseczki ziołowe. 
Na przykład taka: Po jedn ej łyżeczce: siemienia lnianego, kwiatu ru
mianku, kwiatu lipy i mąki kartoflanej oraz pół szklanki przegoto
wanej, gorącej wody. Składniki te dokładnie mieszamy aż do uzyska
nia gęstej papki i nakładamy na twarz, pozostawiając w olne usta
i oczy. O kolice oczu sm arujem y krem em  odżyw czym , po czym  przy
kryw am y twarz płatkami ligniny, kładziem y się w ygodnie i odpo
czyw am y przez 20 minut.

Można ten czas w ykorzystać na całkow ity relaks. Połóżm y dwie 
poduszki albo w ałek od tapczanu pod nogi, rozluźnijm y mięśnie
i starajm y się zapom nieć o kłopotach. Przy okazji dobrze jest położyć  
na oczy tam pony z w aty zw ilżone świeżą esencją herbacianą lub w y 
warem  z rumianku. Daje to naszym oczom  w ypoczynek  — łagodzi 
podrażnienie i usuwa zm ęczenie. Po upływ ie 20 minut zdejm ujem y  
ligninę, twarz zm yw am y ciepłą przegotowaną wodą i na koniec śm ie
tanką kosm etyczną.

Najkorzystniejszy wpływ na cerę wrażliwą mają maseczki ziołowe. 
Na przykład taka: po jednej łyżeczce: siemienia lnianego, kwiatu ru
mianku, kwiatu lipy i mąki kartoflanej oraz pół szklanki przegoto
wanej, gorącej wody. Składniki te dokładnie mieszamy aż do uzyska
nia gęstej papki i nakładamy na twarz, pozostawiając wolne usta
i oczy. Okolice oczu smarujemy kremem odżywczym, po czym przy
krywamy twarz płatkami ligniny, kładziemy się wygodnie i odpo
czywamy przez 20 minut.

Ludwika
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W i elki biskup
W  dzisiejszą niedzielę nasz Kościół obchodzi 22 rocznicę 

śmierci księdza biskupa Franciszka Hodura, organizatora 
Polskiego Narodowego Kościoła w Ameryce i w Polsce. 
Wszyscy wyznawcy polskiego Kościoła gorąco kochają bi
skupa Hodura, nazywają go „wielkim”, czczą jego pamięć, 
a nawet wznoszą mu pomniki. Dlaczego tak robią? Posta
ram się odpowiedzieć na to pytanie.

Pan Jezus założył swój Kościół, czyli społeczność ludzi, 
którzy uwierzyli w Niego jak w Boga i Zbawiciela. Praw
dziwi chrześcijanie byli i są przekonani, że Jezus jest ser
cem i Głową tej społeczności. Swoim ukochanym uczniom
i ich następcom — biskupom i kapłanom — polecił, by roz
szerzali i zakładali jego Kościół po całej ziemi: „Idąc na 
cały świat nauczajcie wszystkie narody!” Uczniowie poszli. 
Zakładali Kościół Chrystusowy w coraz to innym mieście
i kraju. Dla każdej nowo założonej społeczności kościelnej 
ustanawiano kapłana, później biskupa. Przybywało więc co
raz więcej Kościołów krajowych, ale był to tylko jeden 
Kościół, bo wszyscy wierni i ich biskupi kochali się i spie
szyli sobie nawzajem z pomocą w razie jakiejkolwiek po
trzeby. Święty Łukasz napisze o nich, że mieli jedną duszę
i jedno serce.

H Y M N  W IA R Y  W  C H R Y S T U SA

Tyle lat my Ci, o Panie,

Służbę wierną wypełniali,

Szli ku słońcu, w świt, zaranie,

Łańcuch niewoli targali.

Dla Ciebiem wznieśli świątynię,

Co nam skarbnicą się stała.

Z niej moc i wiara nam płynie, 

w niej nadzieja, przyszłość cala.

Takim mężem Bożym wysłanym do narodu polskiego był 
biskup Hodur. Działo się to w czasach, gdy Polska była 
już przeszło sto lat w niewoli, rozdarta między trzy zabor
cze państwa: Austrię, Niemcy i Rosję. Nasi ojcowie ucie
kając przed głodem i niewolą jechali aż za ocean, do Ame
ryki. Tam zakładali gospodarstwa, pracowali w kopalniach; 
myśleli, że zdobyli wolność, ale mylili się. Zamiast cara i ce
sarza, zaczął się nad nimi znęcać biskup katolicki. Zabronił 
mowy polskiej w kościołach i kaplicach, zabierał na swoją 
własność budowane polską ręką świątynie i plebanie. Był 
wielkim, a nie pasterzem. Wtedy w obronie krzywdzonych 
stanął ksiądz Hodur. Zgromadził szereg księży i zorgani
zował polskokatolicki Kościół, w którym znów wszyscy Po
lacy poczuli się ludźmi i braćmi.

Biskup Hodur uratował polską mowę na obczyźnie od 
zagłady i zaszczepił polską gałąź Chrystusowego Kościoła. 
Dzięki niemu powstała i nasza parafia, nasza świątynia, 
a my możemy słuchać i szerzyć czystą naukę Chrystusa. 
Możemy więc nazywać biskupa Hodura Wielkim Polakiem.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Później przyszło nieszczęście. Jedni biskupi zaczęli się 
uważać za ważniejszych i zapragnęli rządzie innymi bisku
pami i ich Kościołami. Biskup miasta Rzymu ogłosił się na
wet głową Kościoła i siłą zmuszał innych, by w to uwie
rzyli. Posłuszeństwo wymuszano strachem i karami. W  miej
sce miłości rozpanoszyła się nienawiść. Jeden Kościół Chry
stusa został rozbity na walczące ze sobą, rządzone przez 
panów — biskupów, Kościoły.

Pan Jezus nie opuścił jednak swoich wiernych. W y
syła do Kościołów wielkich mężów Bożych, którzy starają 
się naprawić zło wyrządzone przez ludzką pychę. Uczą i na
pominają, by znów wszyscy ludzie kochali się jak bracia
i aby wszyscy biskupi uznali za jedną Głowę Kościoła Je
zusa Chrystusa i wyrzekli się chęci rządzenia jedni drugi- 
gimi.
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