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Na zaproszenie Biura Politycz
nego KC PZPR i Rady Ministrów
PRL, 11 sierpnia br. przybył do
Polski z wizytą przyjaźni członek
Biura Politycznego KC KPZR,
przewodniczący Rady Ministrów
Związku Radzieckiego — Aleksiej
Kosygin. Wizyta ta stanowi k olej
ne świadectwo stale zacieśniają
cych się, opartych na braterstwie
idei i nierozerwalnych więzach
obu naszych państw, partii i na
rodów, dążeniach do współdziała
nia i współpracy we wszystkich
dziedzinach
życia
politycznego,
gospodarczego, naukowego i kul
turalnego. Tego samego dnia, w
godzinach wieczornych, odbyła się
uroczystość
dekoracji Aleksieja
Kosygina Wielką Wstęgą Orderu
Zasługi. Odznaczenie to nadane
zostało za wybitne zasługi dla
wszechstronnego rozw oju braters
kich stosunków między PRL a
ZSRR oraz za wielki osobisty
wkład w dzieło umacniania przy
jaźni i w spółpracy krajów w spól
noty socjalistycznej.
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8 sierpnia br. Prezydium Rządu,
nawiązując do uchwał X V Ple
num KC PZPR w sprawie popra
w y wyżywienia narodu i rozwoju
rolnictwa,
rozpatrzyło
program
gospodarowania gruntami rolnymi
w latach 1976—1980. Przyjęta uch
wała zapewnia organizacyjne, eko
nomiczne i materialno-techniczne
warunki do trwałego i efektyw 
nego zagospodarowania wszystkich
gruntów rolnych.
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Dobiegają końca przygotowania
polskich środowisk kobiecych do
jednej z głównych imprez przewi
dzianych w programie obchodów
Międzynarodowego Roku Kobiet,
który odbędzie się w dniach od
20—24 października w stolicy NRD
— Berlinie. Najważniejsze prace
podczas berlińskiego kongresu to
czyć się będą w wyspecjalizowa
nych komisjach.

7 sierpnia br. w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych RFN w
Bonn zostały parafowane dwie
umowy oraz protokół będące kon
sekwencją porozumienia uzgod
nionego podczas spotkania z oka
zji KBWE między I Sekretarzem
KC PZPR Edwardem Gierkiem a
kanclerzem RFN Helmutem Sch
midtem. Parafy pod dokumentami
złożyli ambasador PRL w RFN
Wacław Piątkowski i sekretarz
stanu w MSZ RFN Walter Gehloff.

Na Krymie odbyło się 10 sierp
nia br. spotkanie Sekretarza Ge
neralnego
KC KPZR Leonida
Breżniewa i sekretarza generalne
go KC KPCz, prezydenta CSRS,
Gustawa Husaka, który przeby
wał w Jałcie na wypoczynku.
Przywódcy obu bratnich partii
wysoko ocenili luyniki Konfererencji Bezpieczeństwa i Współpra
cy w Europie.
Wskutek weta przedstawiciela
USA ambasadora P.D. Moynihana,
Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzu
ciła wnioski rządów DRW i Wiet
namu Płd. o przyjęcie obu pań
stw do ONZ.

12 sierpnia br. odbyło się w
Genewie kolejne spotkanie dele
gacji ZSRR i USA, uczestniczą
cych w rozmowach w sprawie og
raniczenia strategicznych zbrojeń
ofensywnych (SALT).
W Alhandrze, w pobliżu Lizbo
ny (Portugalia),
odbyło się 10
sierpnia br. plenum Komitetu
Centralnego Portugalskiej Partii
Komunistycznej poświęcone jed
nemu problemowi: analizie obec
nego kryzysu politycznego w kra
ju i zadaniom partii wynikają
cym z tej sytuacji.
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W ubiegłym roku przebywało w Polsce 350 tyś. turystów polonijnych;
w tyra roku ich liczba wzrośnie o 100 tys. Nasi rodacy z zagranicy za
kupili już w „Orbisie” dwa razy więcej wycieczek niż w roku ubieg
łym. Do tradycji ju ż należy zwiedzanie Malborka. Na z d j.: wspaniały,
gotycki zamek w Malborku, odbudowany w latach 1961—1973

Wydawca Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zakład Wydawni
czy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. Adres Redakcji i Adm inistracji:
ul. Wilcza 31, 00-544 Warszawa. Telefony Redakcji: 29-32-75, 28-64-91 do 92,
wewn. 3 i 19. Warunki prenumeraty: Prenumeratę na kraj przyjmują
urzędy pocztowe, listonosze oraz oddziały i delegatury „R uch ” . Można
również dokonywać wpłat na konto PKO nr 1-6-100020 — Centrala Kolpor
tażu Prasy i Wydawnictw RSW „P K R ” , ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
Prenumeratę przyjm uje się do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego
okres prenumeraty. Cena prenumeraty: kwartalnie — 26 zl, półrocznie —
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Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia"
powołało w ubiegłym roku do życia Agencję Turystyczną,
chcąc wziąć szerszy udział w rozwijaniu usług turystycz
nych dla Polonii zagranicznej, w usprawnieniu informacji
turystycznej i zapewnieniu należytej gościny turystom. Pol
ska jest krajem, który może się poszczycić bogactwem i
różnorodnością krajobrazu, godnym turystycznego zaintere
sowania. Jedyne w Europie połacie puszcz pierwotnych, z
najbogatszym na świecie rezerwatem żubrów, kilkusetkilometrowy brzeg zasobnego w bursztyn Bałtyku, rzeki, jezio
ra, lasy, wspaniałe góry, a także miasta z zabytkami —
świadczącymi o tysiącletniej historii państwa polskiego —
to wszystko ściąga do Polski rzesze turystów.
Czynności organizacyjno-handlowe, związane z obsługą
turysty, są z natury rzeczy udziałem biur podróży, przed
siębiorstw i organizacji turystycznych. Jednakże, gdy w grę
wchodzi przyjazd do Polski wycieczki Polaków zamieszka
łych za granicą czy przyjazd indywidualnego turysty pol
skiego pochodzenia, wyłania się wtedy sporo spraw i po
trzeb nie mieszczących się w trybie pracy biur podróży.
Uwzględnienie specyfiki turystyki polonijnej (tzn. zaangażo
wania uczuciowego turysty polonijnego) jest właśnie zada
niem Agencji Turystycznej Towarzystwa „Polonia". Uzupeł
nia ona i wzbogaca programy dla turystycznych grup polo
nijnych oraz przygotowuje programy pobytu w kraju, a tak
że wszelkie konsultacje i porady w tym zakresie. Organizuje
specjalną obsługę informacyjną dla turysty polonijnego, za
równo w zakresie ściśle krajoznawczym, jak i w sprawach
wizowych, celnych, walutowych, usług hotelowych, gastrono
micznych itp. Mimo niedługiego okresu działalności Agencja
Turystyczna Towarzystwa „Polonia" sporo uczyniła również
w inicjowaniu nowych form odwiedzin Polski (np. wyciecz
ki grup zawodowych) pośrednicząc w zapewnieniu odpowied
nich organizatorów i należytej obsługi. Osobnym działem
pracy jest organizowanie atrakcyjnych imprez turystycz
nych dla młodzieży polonijnej. Wzbogacenie form turystyki
młodzieżowej takim programem, jak obozy żeglarskie, obo
zy hippiczne — tzw. „Wczasy w siodle”, wędrówki po gó
rach, sprzyjają niczym nie skrępowanemu kształtowaniu
własnego wyobrażenia o dzisiejszej Polsce. Nawiązanie przy
jaznych kontaktów z rówieśnikami z kraju stanowi dodat
kowy, szczególny walor dni spędzonych w Polsce.
Przyjazdy w grupach wycieczkowych do Polski, umożli
wiają zwiedzenie kraju w sposób racjonalny, według ustalo
nego programu, zgodnego z życzeniami organizatorów, w
niczym nie ograniczają czasu uczestników wycieczki, jaki
zamierzają oni przeznaczyć na odwiedzenie rodzin i znajo
mych. Do tradycji już należy podejmowanie wycieczek polo
nijnych i przedstawicieli poszczególnych środowisk w sie
dzibie Towarzystwa. Jest to również jedna ze stałych form
działania Agencji Turystycznej.
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną kieruje się
w swej działalności przekonaniem, że przyjazdy turystycz
ne do Polski to jedna z najskuteczniejszych form wzboga
cenia więzi z rodakami na obczyźnie. Każde postanowienie
odwiedzenia ziemi polskiej podyktowane pamięcią o swoim
rodowodzie, traktowane jest zawsze ze wzruszeniem i głębo
kim szacunkiem. Agencja stara się, aby odwiedziny Kraja
były prawdziwą przyjemnością, przeżyciem i pozostały ser
decznym wspomnieniem. Tak dzieje się zarówno wtedy, gdy
witamy przedstawicieli pokolenia starej emigracji, pielęgnu
jących sentyment do starego Kraju, jak i przedstawicieli
pokolenia młodych, wrośniętych już w życie innych społecz
ności, lecz odczuwających potrzebę dopełnienia swej kul
turowej i narodowej tożsamości przez zetknięcie się z zie
mią swych ojców.
Informacji — dotyczących załatwiania spraw związanych
z odwiedzeniem Polski — udziela Agencja Turystyczna To
warzystwa „Polonia” bezpośrednio lub za pośrednictwem po
lonijnych biur podróży, pozostających w kontakcie z Agen
cją.

52 zl, rocznie — 104 zł. Zlecenia na wysyłkę „R odziny” za granicę przyj
muje oraz wszelkich inform acji na ten temat udziela Biuro Kolportażu
Wydawnictw Zagranicznych RSW „P K R ” ul. Wronia 23, 00-840 Warszawa.
Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych 1 stylistycznych zmian
w treści artykułów. Druk: PZGraf. RSW „Prasa-Książka-Ruch” , Warszawa,
ul. Smolna 10. Zam. 1304. B-99.
NR INDEKSU 37518/37477
Na okładce: Złota polska jesień — a z nią „W czasy w siodle” stanowią
niemałą atrakcję dla turystów z całego świata.

14 września S975 r. — XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
Podwyższenie Krzyża Św.

Kłopoty z nierozerwalnością związku małżeńskiego
Teologow ie rzymskokatoliccy mają poważ
ne kłopoty z zasadą nierozerwalności związ
ku małżeńskiego. Prawo kanoniczne Kościoła
głosi: „Małżeństwo zawarte między ochrzczo
nymi, uznane za ważne i dopełnione, nie m o
że być rozwiązane przez żadną władzę ludzką,
dla żadnej przyczyny, jak tylko przez śmierć”
(kan. 118). Ta zasada prawna została sfor
mułowana w oparciu o naukę Kościoła pod
trzymana przez Sobór Trydencki oraz I i II
Sobór Watykański. Nauka ta głosi, że mał
żeństwo chrześcijan ma być z ustanowienia
Bożego trwałym związkiem jednego mężczyz
ny z jedną kobietą. Podstawą ustanowienia
takiej zasady moralnej sa teksty Pisma św.:
Rozdz. 2,23; Ef. 5,31; Mk. 10,9; Łk. 16,18. w
Ewangelii św. Marka czytamy: „Co tedy Bóg
złączył, człowiek niech nie rozłącza” ; u św.
Łukasza: „Każdy, kto opuszcza żonę swoją
i inną pojm uje, cudzołoży, kto by zaś opusz
czoną przez jej męża poślubił, cudzołoży” .
Ponieważ, zwłaszcza w ostatnich czasach,
rozpadło się i rozpada tysiące małżeństw
rzymskokatolickich, powstaje poważny prob
lem, co z nimi należy uczynić. Przychodzą
niektórzy ludzie do swych duszpasterzy i tłu
maczą, że ich pierwsze małżeństwo już daw 
no nie istnieje i nie ma najmniejszych szans
na pogodzenie małżonków. Pozawierali nowe
związki małżeńskie świeckie, mają nawet po
tomstwo i chcieliby usankcjonować ten stan
w Kościele, aby m óc przystąpić do sakra
mentów św. Niestety, muszą odchodzić nie
pocieszeni, bo zasada nierozerwalności mał
żeństwa nie może być zmieniona.

chowieństwa w Kurii Rzymskiej zapytany w
wywiadzie prawnym, czy Kościół pozwoli
kiedykolwiek na rozwód, lub powtórne mał
żeństwo „strony bez w iny” , odpowiedział:
„Istnieje obecnie w Kościele tendencja —
niezależnie od problemu „strony bez winy” ,
niewinność jest bowiem sprawą względną, do
przyjęcia — na tle obecnej naszej wiedzy
psychiatrycznej i psychologicznej — możli
wości, iż są osoby, które przystępując d o za
warcia związku małżeńskiego — nie są d o
statecznie do tego przygotowane, nie zdając
sobie dostatecznie sprawy z tego, co czynią.
I w tej dziedzinie może ewentualnie nastąpić
pewna zmiana w postawie Kościoła, to zna
czy może uznamy, że pewne małżeństwa, by
ły nieważne od samego początku z powodu
niedojrzałości osób, które je zawarły, lub z
powodu braku pełnej wolności wyboru, lub
z powodu niezdolności do zawarcia małżeń
stwa” . (por. „N ovum ” 1—2/1971 r. 39). W y
powiedź kard. Wrighta jest prawie identycz
na z propozycjami teologii na temat mał
żeństwa niedopełnionego.

Kłopoty z nierozerwalnością związku mał
żeńskiego trwają we wszystkich krajach ka
tolickich. I oto dzieje się coś ciekawego. Nie
którzy teologowie rzymskokatoliccy zaczynają
szukać dróg wyjścia, chcą znaleźć furtkę
dzięki nowej interpretacji zasady nierozer
walności.
Ten bardzo ciekawy temat sygnalizuje m.
in. artykuł zamieszczony w miesięczniku
„Ż ycie i M yśl” (5/1975) pt. „Skazani na nie
rozerwalność” . Autor przytacza w nim pró
by rozwiązania problemu przez teologów za^ chodnich. Pozwolim y sobie zaczerpnąć ze
wspomnianego artykułu tylko niektóre pro
pozycje zmian.
I tak np. 1) proponuje się, aby rozszerzyć
w interpretacji przepisu prawnego zakres po
jęcia „m ałżeństwo niedopełnione” non con summatum.
Wiadomo, że Kościół udzielał dyspensy do
zawarcia ponownego ślubu tym, którzy mał
żeństwo zawarli, lecz go nie dopełnili aktem
fizycznym. Chodzi więc o to, by pojęcia „m ał
żeństwo niedopełnione” nie zacieśniać tylko
dc aktu fizycznego, płciowego. Małżeństwo
przecież może być „non consummatum” z p o
wodu braku dobrego rozeznania w celach
istotnych małżeństwa, z powodu braku peł
nej świadomości, pełnej dobrowolności w yni
kających często z niedojrzałości psychicznej
tych, którzy zbyt młodo wchodzą w związki
małżeńskie. Małżeństwo nie zostało dopełnio
ne, bo po jego zawarciu nie umieli po prostu
„znaleźć języka wspólnego” , nie umieli stwo
rzyć zgodnej, szanującej się rodziny. Ileż mał
żeństw można by rozwiązać przy takiej in
terpretacji zasady „non consummatum” . Swe
go czasu, już w roku 1971, kardynał z USA
John Wrihgt, projekt Kongregacji Spraw Du

2) Czy związek małżeński rozwiązuje
śmierć fizyczna? Czasem gorszą od niej
jest śmierć duchowa, gdy ustają ludzkie prze
jaw y miłości, gdy przyjaźń zostaje defini
tywnie zniszczona, co rozłącza jeszcze bar
dziej niż śmierć. Teologowie postulują, by
przyznać Kościołow i „m ożliw ość stwierdze
nia, że małżeństwo przestało istnieć umarło
z powodu całkowitego zerwania więzów m i
łości. Są i tacy, którzy proponują, aby K oś
ciół zaakceptował małżeństwo cywilne i uznał

je za autentyczny ślub w imię szacunku, jaki
żywi dla ludzi i ich niepodważalnej wolności.
Następnie należałoby pozostawić sumieniu
wiernych, czy pragną, czy też nie pragną
zawrzeć ślub kościelny. Mających ślub cy
wilny nie trzeba byłoby wtedy uważać za
zwykłych nałożników.
Powyższe tendencje teologów zachodnich
nie znalazły dotąd aprobaty w oficjalnej or
todoksyjnej nauce Kościoła. Wykazują one
jednak, na jakie ogromne trudności natrafia
teraz zasada nierozerwalności związku mał
żeńskiego podniesiona prawie do godności
zdogmatyzowanej prawdy wiary. Okazuje się
że w moralności, która jest tak związana z
życiem ludzkim, nie można ustanawiać zbyt
sztywnych zasad z wyjątkiem tych, które bez
pośrednio wpływ ają z natury ludzkiej.
Jakie jest stanowisko Kościoła Polskokatolickiego w tej sprawie? Otóż Kościół nasz
uwTaża, że Jezus Chrystus nakreślił małżeń
stwu chrześcijańskiemu wzniosły ideał niero
zerwalności, jednakże nie w tym znaczeniu
aby nigdy nie było od tej zasady wyjątku.
Sam Jezus _ Chrystus, jak to podał w swej
Ewangelii św. Mateusz, stwierdził, że przy
czyną rozwodu może być cudzołóstwo, nie
rząd, wiarołom stwo (porneia w jęz. greckimi
„ A powiadam wam, że ktobykołw iek opuścił
żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty,
(podkr. E.B.) i pojął inną cudzołoży, i kto by
opuszczoną pojął cudzołoży” (Mt. 19,9). w
oparciu o te słowa Pisma św. Kościół Polskokatolicki choć uważa, że małżeństwo powinno
być nierozerwalne, a winni jego rozbicia
grzeszą ciężko, to jednak zezwala na zawar
cie ślubu temu małżonkowi, który nie spo
wodow ał rozbicia rodziny po uprzednim
uzyskaniu przez stronę wnoszącą prośbę do
Sądu Kościelnego o rozwód w Urzędzie Sta
nu Cywilnego.
Kościół nasz jest zgodny w tym względzie
z najstarszym Kościołem chrześcijańskim —
Kościołem Prawosławnym, który już od IV
wieku trzyma się tej zasady, aby udzielać
ślubu stronie niewinnej rozbicia małżeństwa.
I tak np. wybitny teolog chrześcijański Orygenes, żyjący w IV wieku wspom ina w
swych pismach, że niektórzy zwierzchnicy
Kościoła pozwalali kobiecie na ponow 
ne zamążpójście, mimo, że jej mąż żył.
Podobnie św. Bazyli Wielki ( + 379), biskup
i doktór Kościoła Wschodniego tak pisał o
kobiecie, która żyła z mężczyzną opuszczo
nym przez jego pierwszą żonę: „N ie wiem,
czy tę, która żyje w ten sposób z jakimś
mężem, można uznać za cudzołożnicę, bo
przecież ta, która odtrąciła swego męża bę
dzie tak właśnie oskarżona. Tego, który zos
tał porzucony można uniewinnić, a kobieta,
która mieszka z mężczyzną w takiej sytuacji
nie podlega potępieniu” .
Wykładnia słów Chrystusa na temat mał
żeństwa proponowana przez Kościół Wschod
ni jest lepsza, w dodatku poparta jest wie
loletnią tradycją i dlatego sprawa nierozer
walności małżeństwa nie sprawia temu Koś
ciołow i tyle kłopotów. Podobnie jest w na
szym Polskokatolickim Kościele.
KS. EDWARD BAŁAKIER
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Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przed kościołem

Dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. wraz ze swoim
duszpasterzem ks. BI. Lewandowskim

Uroczystość I Komunii św. zawsze głę
boko zapisuje się w sercach dzieci, które
z utęsknieniem i dziecięcą radością przy
gotowują się do tej ważnej chwili. Razem
z dziećmi przeżywają tę uroczystą chwilę
także rodzice, którzy pomagają im w poz
naniu podstawowych prawd wiary, biorą
czynny udział w duchowym formowaniu
świadomości religijnej dziecka. Czynią to
przez takie praktyki religijne, jak: co
dzienny wspólny pacierz, spełnianie dob
rych uczynków, systematyczne uczęszcza
nie w niedzielę na mszę św. lekturę Pis
ma Sw., czasopism religijnych itp. Z dru
giej strony dziecko m obilizuje także sw o-

Szczecin, miasto liczące 285 tys. mieszkań
ców, leży na północno-zachodnim krańcu P ol
ski, nad rzeką Odrą, w pobliżu je j ujścia. Na
zachód od miasta rozciąga się duża Puszcza
Wkrzańska, a dzielnice wschodnie graniczą z
Puszczą Goleniowską. Miasto posiada wiele cen
nych zabytków, wśród których na uwagę za
sługuje piękny kościół z XV w. pw. św. Apos
tołów Piotra i Pawła.

W dniu 29.VI.1975 r. w kościele tym
odbyła się doroczna uroczystość parafial
na. Uroczystość rozpoczęła się od powita
nia dostojnego gościa — wikariusza gene
ralnego diecezji wrocławskiej ks. Antonie
go Pietrzyka. Staropolskim zwyczajem
„chlebem i solą” powitał Gościa prezes Ra
dy Parafialnej — Pan Józef Olejarz, nato
miast dzieci i młodzież wręczyły kwiaty.
Uroczystą mszę pontyfikalną celebrował
wikariusz generalny Diecezji W rocław s
kiej ks. Antoni Pietrzyk. W kazaniu, któ
re wygłosił, pięknie nakreślił sylwetki św.
Apostołów, zachęcając wiernych do naśla
dowania w życiu codziennym tych pięk
nych .postaci.
W

uroczystościach parafialnych wzięła

Wierni w czasie spowiedzi ogólnej w koś
ciele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
Szczecinie

ich rodziców, by razem z nim przystąpili
do Sakramentu Ołtarza. Przyjął się u nas
w Polsce zwyczaj obdarowywania przez
rodziców chrzestnych dziecka przystępu
jącego do I Komunii św. prezentami, któ
rych wartość co roku wzrasta. (500 zł., ze
garek na rękę, radioodbiornik, a w nie
których lepiej sytuowanych rodzinach
dzieci chcą mieć na prezent... motorower.
Zgoła inny charakter nadali I Kom u
nii św. rodzice trójki dzieci: Bogusia Bu
rego, Anny Podleś i Grażyny Warzecha,
z parafii Bożego Ciała w Gdańsku. W uro
czystość Zesłania Ducha Św. babcia B o
gusia Burego, Pani Maria Jarecka, ofia

również udział sąsiednia parafia ze Star
gardu Szczecińskiego wraz ze swoim dusz
pasterzem i proboszczem ks. Bolesławem
Ewertowsikim.
Podkreślić należy, że parafia polskokatolicka pw. św. A postołów Piotra i Pawła
obchodzić będzie w tym roku zaszczytny
jubileusz 30-lecia istnienia i działalności

rowała obrus do ołtarza głównego, który
przez wiele miesięcy własnoręcznie haf
towała, zaś rodzice dziecka ofiarowali
białe konopeum ; rodzice Hani Podleś i
Grażynki Warzecha złożyli ofiary na kw ia
ty i na potrzeby kościoła. O dekorację
świątyni zatroszczył się Pan A lek M ilewczyk, który zakupił odpowiednie mate
riały.
Ksiądz dziekan w ciepłych' słowach p o
dziękował rodzicom dzieci ofiarodawcom
oraz wszystkim sympatykom, którzy wzię
li udział w tej miłej uroczystości.
Z.L.

Kościoła Polskokatolickiego w Szczecinie.
W okresie tym w parafii duszpasterzowało
wielu księżv m. in. ks. Tadeusz Gotówka,
ks. Gorzikowski, ks. Kwade oraz przez
czternaście lat ks. W. Kierzkowski. — ja 
ko proboszcz i . dziekan, obecnym probosz
czem tej parafii jest ks. Zdzisław Zarem
ba, któremu w pracy duszpasterskiej w y 
datnie pomaga ks. wikariusz Stanisław
Bosy.

Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
Szczecinie życzym y wiele błogosławieństwa B o
żego w dziele budowania naszego ojczystego,
katolickiego Kościoła w szczecińskim, prasta
rym grodzie piastowskim.

S.B

O
Hiobie opowiada Księga Hioba napisana
w okresie pobytu Żydów w niewoli asyryj
sko — babilońskiej. O tej bez wątpienia his
torycznej postaci wspom inają również dwa
inne, zaliczone do kanonu ksiąg świętych Sta
rego Testamentu, utwory literackie z tego
czasu, a m ianowicie: Księga Ezechiela i Księ
ga Tobjasza, nazywając go „świętym H io
bem” .
Hiob nie jest Izraelczykiem, ale co cieka
w e — Arabem z ziemi Hus, czyli z okolic
gór Hauranu. Jest on majętnym szejkiem,
opływ ającym w e wszystko co ludzie zwykli
nazywać szczęściem. Ma liczne stada: siedem
tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięć
set w ołów i tyleż oślic. Ma liczną rodzinę:
siedmiu synów i trzy córki. Ma mnóstwo cze
ladzi. A przy tym Hiob jest człowiekiem po
bożnym, bogobojnym i sprawiedliwym (Hiob.
1 ,1 — 3). Pewnego jednak razu Bóg w y 
stawia Hioba na olbrzymią próbę: — sabejscy rozbójnicy rabują jego bydło i zabijają
pasterzy, piorun pali owce i sługi, Chaldej
czycy wielbłądy, huragan burzy dom, w któ
rego gruzach giną synowie i córki Hioba, Tak
olbrzymią klęskę przyjm uje Hiob bez prze
kleństw i złorzeczeń, nie załamuje się i nie
rozpacza, lecz stwierdza w uległej pokorze:
„Bóg dał, Bóg wziął, jak Panu podobało się
tak się stało; niech Imię Pańskie będzie bło
gosławione” (Hiob. 1,21).
Na tym wszakże nie kończą się klęski Hio
ba. Po śmierci dzieci i po stratach material
nych Hiob traci jeszcze i zdrowie. Ciało jego
pokrywa się wrzodami, a jakby na dodatek
rozgoryczona nieszczęściem żona szydzi zaś
i obrzuca go obelgami. Ale i wtedy Hiob za
chowuje równowagę ducha, m ów iąc: „Jeżeli
przyjęliśmy z ręki Boga dobro, to czemu nie
możemy przyjąć i złe?” (Hiob. 2,10).
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W takiej to chwili zupełnego osamotnienia
i całkowitej klęski, do siedzącego na popie
le nędzarza, przybywają jego trzej przyja
ciele: Elifaz, Baldsad i Sefar. Ci, pocieszając
go, rozdzierają moralnie jego rany. Bowiem
zgodnie z poglądem całej starożytności i oni
dowodzą umęczonemu ogromem doświadczeń
Hiobowi, iż tak wielkie nieszczęście mogły
spaść na niego tylko jako kara za grzechy.
Hiob jednak broni się przed krzywdzącym
osądem. Zapewnia, że w niczym nie zgrze
szył, Ale w dalszym ciągu dręczony przez
przyjaciół, w zmaganiu się pomiędzy rozpa
czą a pragnieniem zachowania ufności w obec
Boga, błaga by sam Bóg potwierdził jego
prawdom ówność o niewinności.
Epilogiem tej sceny jest ingerencja samego
Boga, który ukazuje H iobowi sw oją wszech
moc, w racając mu zdrowie, obdarzając go
znów siedmioma synami i trzema córkami,
pozwalając zdobyć większy od poprzedniego
majątek. Ale Bóg karci też Hioba za brak
zupełnej, stuprocentowej ufności w Jego
wszechmocną i wszechwładną Opatrzność,
która stale czuwa nad człowiekiem i właści
w y sposób, w Bogu tylko wiadom ych pers
pektywach, wiedzie g o przez trudy życia.
Zaś żal Hioba, iż spierał się z Bogiem, że
zachwiał się w u fn o ś c i oraz przebaczenie ja 
kie od Boga otrzymuje są puentą biblijnej
narracji (Hiob., rozdz. 41 — 42).
A oto odpowiedź cierpiącego Hioba na
atak Bildada ze Szuach, podkreślająca triumf
w iary człowieka opuszczonego (rodz. 19).

Nie dręczcie m nie!
„Dokąd mnie dręczyć będziecie
i gnębić waszymi słowami?
Dziesiąty raz mnie znieważacie.
Nie wstyd wam nade mną się pastawić?
Gdybym był naprawdę zbłądził,
tkwiłaby w e mnie nieprawość.
Jeśłi naprawdę chcecie triumfować,
próbujcie dowieść mi ohydy.
Bóg mnie poniżył
Widzicie, że Bóg mnie pognębił,
sw e sieci rozstawił wokoło.
Gdy krzyknę: „G w ałt” — nie ma echa.
„Ratunku” ! — ja nie mam prawa.
Drogę mi zamknął — nie przejdę:
na ścieżkach ciemności roztoczył.
Pozbawił mnie całkiem godności,
koronę zerw ał mi z głowy,
v:szystko poburzył. Odchodzę.
Nadzieję mi podciął jak drzewo.
Najbliżsi zawiedli
Zapłonął na mnie swym gniewem,
za wroga mnie swego poczytał.
Przybyły wszystkie hufce,
w ytyczyły drogę przeciw ko mnie
i oblegają m ój namiot.
Bracia ode mnie uciekli,
znajomi stronią ode mnie
najbliżsi zawiedli i domownicy,
zapomnieli mnie goście m ego domu.
Dla moich służebnic jam obcy,
stałem się w ich oczach nieznany,

Na sługę wołałem bez skutku,
me usta musiały go prosić,
żonie m ój oddech niemiły,
i cuchnę własnym dzieciom,
gardzą mną nawet podrostki,
szydzą, gdy staram się podnieść.
Odrazę wzbudzam u bliskich,
nastają na mnie kochani.
Do ciała kleją się kości,
broda bez włosów — jak zęby
Zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie,
gdy Bóg mnie dotknął swą ręką.
Czemu, jak Bóg, mnie dręczycie?
Nie syci was wygląd ciała?
W ybawca m ój żyje
K tóż zdoła utrwalić me słowa,
potrafi je w księdze umieścić?
Żelaznym rylcem , diamentem,
na skale je w yryć na w ieki?
Lecz ja w iem : W ybawca m ój żyje,
na ziem i wystąpi jako ostatni,
Potem me szczątki skórą odzieje,
i ciałem swym Boga zobaczę.
To właśnie ja Go zobaczę,
m oje oczy ujrzą, nie kto inny;
m oje nerki już mdleją z tęsknoty.
Dla ivas On sędzią
P ow iecie: „P o cóż nalegać?
Czyż powód oskarżeń znajdziem y?”
W y sami drżyjcie przed mieczem,
bo gniew za grzechy zapłonie.
W iedzcie, że sądy istnieją” .
KS. ANTONI PIETRZYK
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Pierwszy Międzynarodowy Kongres Starokatolicki
w Monachium w 1871 r. (10)
Ponad 300 przedstawicieli katolików
trwających przy starej wierze katolickiej,
z Niemiec, Austrii i Szwajcarii zgroma
dziło się w dniach od 22 do 24 września
1871 r. w Monachium na pierwszym kon 
gresie starokatolickim. Przewodniczącym
był, podobnie jak i na następnych 10 kon
gresach do r. 1890, dr Johan Friedrich von
Schulte, profesor katolickiego prawa koś
cielnego i prawa niemieckiego, najw ybit
niejszy prawnik kościelny X I X wieku,
jeden z czterech najwybitniejszych teolo
gów Europy, który . wTypracował prawie
wszystkie podstawy kościelno-prawne or
ganizacji ruchu starokatolickiego. W roku
1887 opublikował on w zorcow e dzieło
„Starokatolicyzm, historia jego rozwoju,
kształtowania wewnętrznego i pozycji
prawnej w Niemczech; przedstawiona na
podstawie dokumentów i innych auten
tycznych źródeł” (698 stron, now e w yda
nie 1965). W śród delegatów było 29 kato
lickich profesorów (z Dollingerem na cze
le), 34 prawników, 72 urzędników pań
stwowych i 13 innych doktorów.
Kongres sform ułował „Program ” . Aby
zapobiec stanowi klęski kościelnej, który
zapanował na skutek ekskomuniki, p o
stanowiono: rozpocząć regularne duszpas
terstwo w e wszystkich miejscach, gdzie
istnieje potrzeba i są odpowiednie osoby” ,
a więc organizować własne gminy. Na
skutek uchwały powstały w różnych m iej
scowościach gminy starokatolickie. Na ot
wartym posiedzeniu Kongresu było obec
nych praw ie 10000 katolików.
MANIFEST STAROKATOLICKI
Z WRZEŚNIA 1871 R.
1. M ając świadomość naszych obowiąz
ków religijnych trwamy przy starej w ie
rze katolickiej, jaka jest poświadczona w
Piśmie i tradycji, a także przy starym
kulcie katolickim. Uważamy się zatem za
pełnoprawnych członków Kościoła kato
lickiego i nie pozwolim y się wypchnąć,
ani ze wspólnoty kościelnej, ani też
odepchnąć od praw kościelnych i obyw a
telskich, które wyrastają z naszej przy
należności do tej wspólnoty.
Uznajemy za bezprzedmiotowe i samo
wolne kary kościelne wym ierzone nam z
powodu naszej wierności w wierze, oś
wiadczamy, że w sumieniach nie przesz
kadzają nam one w udziale we wspólno
cie kościelnej.
Stojąc na stanowisku wyznania wiary,
jakie zostało sformułowane jeszcze w tzw.
symbolu trydenckim, odrzucamy dogmaty
przyjęte za pontyfikatu Piusa IX , sprzecz
ne z nauką Kościoła i zasadami przyjęty
mi przez sobór apostołów', zwłaszcza dog
mat o „nieom ylnym urzędzie nauczyciel
skim” oraz o „najwyższej, stałej i bezpo
średniej jurysydykcji” papieża.
2. Trwam y przy dawnym ustroju Koś
cioła. Odrzucamy każdą próbę odepchnię
cia biskupów od bezpośredniego i samoidzielnego kierow nictw a
poszczególnych
Kościołów. Odrzucamy zawartą w waty
kańskich dekretach naukę, że papież jest
jedynym ustanowionym przez Boga nosi
cielem całego kościelnego autorytetu i
władzy urzędu, jako sprzeczną z kanonem
trydenckim w edle którego istnieje usta
nowiona przez Boga hierarchia biskupów,
kapłanów i diakonów. Uznajemy prymat
biskupa rzymskiego w kształcie takim, w
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jakim został on uznany na podstawie Pis
ma przez O jców i sobory dawnego, nie
podzielnego Kościoła chrześcijańskiego.
a) Oświadczamy, że prawdy wiary de
finiowane być mogą jedynie w zgodzie z
Pismem św. i dawną tradycją kościelną,
jaka zawarta jest u uznanych O jców i w
soborach, nie zaś tylko przez wypowiedź
każdorazowego papieża i wyraźną lub
milczącą zgodę biskupów, którzy są pod
przysięgą zobowiązani do posłuszeństwa
wobec niego. Również i sobór, który —
tak jak watykański >
— nie spełniałby is
totnych zewnętrznych warunków ekumeniczności, a zerwałby z podstawą i prze
szłością Kościoła, nie m ógłby wydać de
kretów, które byłyby wiążące dla człon
ków Kościoła.
b) Podkreślamy, że decyzje odnośnie
wiary podejm owane na soborze muszą, za
równo w bezpośredniej świadomości wiary
ludu katolickiego jak i nauki teologii,
okazać się zgodne z pierwotną i przeka
zaną wiarą Kościoła. Zastrzegamy prawo
świadczenia i wypow iedzi przy ustalaniu
reguł wiary, zarówno dla świata katolic
kiego laikatu jak i dla kleru i naukowej
teologii.
3.
Przy współpracy nauki teologicznej
i kanonicznej zdążamy do takiej reform y
Kościoła, która w duchu starego Kościoła
usunęłaby dzisiejsze błędy i nadużycia, a
w szczególności uwzględniałaby uzsadnione życzenia ludu katolickiego, konstytu
cyjnie uregulowanego udziału w kościel
nych sprawach, przy czym mogłyby zna
leźć wyraz w nauce narodowe poglądy i
potrzeby bez szkody dla kościelnej jed 
ności.
Oświadczamy, że K ościołow i utrechckiemu niesłusznie stawia się zarzut janseniz
mu, a zatem nie istnieje między nim a
nami żadna różnica dogmatyczna.
Żyw im y nadzieję na połączenie z koś-,
ciołami grecko-orientalnym i rosyjskim.
Rozdział z nimi nastąpił bez istotnych
przyczyn i nie jest oparty na żadnych
nieusuwalnych różnicach dogmatycznych.
Przy założeniu reform, do których zdą
żamy i na drodze nauki i postępowej kul
tury chrześcijańskiej, oczekujemy stop
niowego porozumienia z kościołami pro
testanckimi i episkopalnymi.
Monachium, 22 wrzesień 1871 r.
DRUGI MIĘDZYNARODOWY
KONGRES STAROKATOLICKI,
KOLONIA 1872
W dniach 20 — 22 września 1872 r. o d 
był się w Kolonii drugi kongres staro
katolicki, który zwołany został przez sta
rokatolicki komitet centralny w porozu
mieniu z monachijskim komitetem cen
tralnym. W kongresie wzięło udział 350
delegatów starokatolickich ze wszystkich
części Niemiec, a także 11 przedstawicieli
starokatolickich z zagranicy. Największym
dostojnikiem był katolicki arcybiskup
Utrechtu
i metropolita niderlandzkiej
prow incji kościelnej Henryk Loos, które
mu towarzyszyło czterech holenderskich
kapłanów. Wśród delegatów starokatolic
kich b y ło 22 katolickich profesorów, w
tym 10 z dziedziny teologii, z probosz
czem kolegiaty, drem von Dollingerem na
czele.
Licznie reprezentowane były także in
ne niezależne od Rzymu kościoły 'katolic

kie: kościół anglikańsko-katolicki przez
trzech biskupów i 22 kapłanów, wśród
nich 4 profesorów teologii; kościół rosyjsko-ortodoksyjny przez rektora Akademii
Duchownej w Petersburgu (obecnie L e
ningrad), wyższego kapłana Janyszewa, 2
dalszych kapłanów i rosyjskiego generała
Kirejewa, honorowego członka Akademii
Duchownej w Moskwie (por. ” Le General
K ireeff et L ’Ancien-Catholicism e” , Bern
1914, 360 stron). Poza tym jako goście
obecni byli duchowni protestanccy w licz
bie 22.
W łacińskim adresie powitalnym lord
biskup z Lincoln, W ordsworth przekazał
życzenia szczęścia o błogosławieństwa
„K ościoła anglikańskiego i wszystkich
związanych z nim K ościołów całego świa
ta” , 'których członkowie od dawna „vere
veteres erant catholici” , „byli prawdziwy
mi starokatolikami. Zaś anglikański bis
kup Marylandu, Wittingham przekazał
oświadczenie solidarności od amerykań
skiej konferencji biskupów. Tu położono
kamień węgielny pod pełną unię obu
Kościołów, która oficjalnie została zawar
ta na podstawie wspólnej starej w iary w
roku 1931. Również i rektor petersbursskiej akademii wyraził swe wielkie za
dowolenie z postawy
starokatolickiej:
„czuję się zobowiązany, by wyrazić zgro
madzeniu mą serdeczną radość i podzię
kowanie za to, że oświadczono iż należy
odwołać się do siedmiu pierwszych sobo
rów, w czym znalazł wyraz punkt widze
nia niepodzielnego Kościoła katolickiego,
którego częścią jest Kościół rosyjski i ca
ły Kościół wschodni” . W epchnięci przez
dogmaty papieskie Watykanu w izolację
starokatolicy, zostali w ten sposób przy
jęci nie tylko d o wspólnoty starego kato
lickiego tronu metropolitalnego w Utrech
cie, lecz uzyskali także poparcie rozpow
szechnionych w całym świecie Kościołów
anglikańskiego i ortodoksyjnego, które po
dobnie jak i oni od stuleci trw ały w w ie
rze starokatolickiej. Kongres postanowił
zatem ustanowić komisję dla ponownego
zjednoczenia kościołów i wybrał na jej
członków 10 profesorów teologii katolic
kiej, którzy następnie swym przewodni
czącym obrali proboszcza kolegiaty von
Dollingera. Na ich polecenie zwołał Dollinger w 1874 r. i 1875 roku słynne bońskie konferencje unijne, w których obok
czołowych teologów starokatolickich udział
wzięło ponad 20 biskupów ortodoksyjnych
i ponad 60 anglikańskich, osiągając dale
ko idące porozumienie.
Najważniejszym
przedmiotem
obrad
kongresu było utworzenie własnego bis
kupstwa katolickiego, które okazało się
potrzebne. Jednogłośnie powołana została
tak zwana „kom isja biskupa” (przewodni
czył prof. von Schulte), która jako organ
centralny dla Niemiec otrzymała wszyst
kie pełnomocnictwa organizacyjne aż do
czasu, gdy ustanowiona zostanie regularna
jurysdykcja biskupa. Kom isji biskupiej
podlegało w szczególności przygotowanie
wyboru biskupa (przeprowadzone 4.06.
1873 r. w Kolonii), wyświęcenie biskupa
(dokonało się 11.08.1873 w Rotterdamie),
zabieganie o jego uznanie państwowe ja
ko biskupa katolickiego (osiągnięte w Pru
sach, Badenii i Hesji) oraz wypracowanie
zasad ustroju kościelnego (przyjęty przez
trzeci kongres w Konstancji w r. 1875 i
ratyfikowany przez 1 synod).

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich
Amersfoort, 9-11 lipca 1975 r.
Tegoroczne posiedzenie M ię
dzynarodowej Konferencji Bisku
pów
Starokatolickich
(MKBS)
odbyło się w Seminarium w
Am ersfoort (Holandia), w dniach
9— 11 lipca. Pod przewodnictwem
arcybiskupa Koka (Utrecht) uczestniczyli w nim biskupi z H o
landii, Republiki Federalnej Nie
miec, Austrii, Szwajcarii, Polski
i USA.
WYDARZENIA
OGÓLNOKOŚCIELNE
Po ubiegłorocznym posiedzeniu
MKBS obradował w Lucernie we
wrześniu X X I Międzynarodowy
Kongres Starokatolików. Biskupi
wyrazili
zadowolenie
z
jego
przebiegu. Sprawozdanie z K on 
gresu zawarte jest w pierwszym
zeszycie z 1975 r. „Międzynaro
dowego Czasopisma Kościelne
go”
(Internationale Kirchliche
Zeitschrift), które wychodzi w
Bernie. MKBS powitała też z za
dowoleniem 100 rocznicę istnie
nia
Chrześcijańskokatolickiego
Wydziału Teologicznego Uniwer
sytetu w Bernie, którego znacze
nie wzrasta w obrębie Staroka
tolickiej Wspólnoty Kościelnej i
w dziedzinie stosunków ekume
nicznych. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę na wkładkę do
..Internationale Kirchliche Zeitschrifit” , zatytułowaną: „Sto lat
Chrześcijańskokatolickiego
W y
działu Teologicznego Uniwersyte
tu w B em ie” (Hundert Jahre
christkatholischtheologische
Fa
kultet der Universitat Bem ), któ
ra ukazała się w grudniu 1974 r.

two zależnie od powołania i zlece
nia swych członków. Dlatego na przy
kład w Szwajcarii mamy do czynie
nia z utworzeniem grupy roboczej do
spraw odnowy kościelnej, a w H o
landii występuje zainteresowanie dla
rozszerzającego się ruchu charyzma
tycznego, jak i dla ogłoszenia roku
1975 rokiem zastanowienia się nad
sprawami liturgicznymi, duchowymi
i duszpasterskimi.
W spomnieć należy też problem y i
wydarzenia z życia poszczególnych
Kościołów starokatolickich. I tak, kler
w RFN uzyskał ubezpieczenie spo
łeczne, w Am eryce powstał dom star
ców i centrum młodzieżowe z szero
kim zapleczem, w Szwajcarii RFN,
Holandii i Austrii występują nowe
zjawiska liturgiczne, wszędzie, także
w Polsce, dokonuje się budowy i re
nowacji kościołów, często występuje
ożywiona działalność ekumeniczna, tu
i tam rewiduje się stosunki pom ię
dzy Kościołem a Państwem. VI Ogól
nopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego wybrał, na posiedzeniu w
dniu 15 maja 1975 r. we Wrocławiu,
biskupa T. R. Majewskiego na sta
nowisko
przewodniczącego,
a ks.
Wiktora Wysoczańskiego na stanowis
ko sekretarza Rady Synodalnej. No
wy zwierzchnik Kościoła Austrii, bis
kup N. Hummel, wziął po raz pierw

szy udział w posiedzeniu MKBS. P ol
ski Narodowy Kościół Katolicki w
USA i Kanadzie odbędzie swój Sy
nod na początku października br.
Misja Starokatolicka we Francji trosz
czy się o kadry duchowne, a misja
we Włoszech rozwija godną uwagi
działalność wśród bardziej lub mniej
odpadłych od Kościoła laików, wśród
których jest wielu młodych ludzi.
Międzynarodowe starokatolickie spot
kanie poświęcone problem om struk
tur kościelnych ma odbyć się na p o
czątku 1976 r. w Dorbirn (Austria).
Ponadto poszczególne K ościoły sta
rokatolickie udzielają poparcia angli
kańskiej działalności misyjnej w A f
ryce oraz uczestniczą w akcjach na
rzecz Trzeciego Świata.
O powyższych sprawach i w yda
rzeniach inform uje prasa poszczegól
nych Kościołów oraz znajdująca się
w Mannheim „Starokatolicka Mię
dzynarodowa Służba Inform acyjna”
(AKID
„Altkatholischer
internationaler Informationsdienst” ).
NOWY ROZWÓJ W JUGOSŁAWII
MKBS potwierdziła swą decyzję z
września 1974 r. i uznaje Chorwacki
Kościół Katolicki za kontynuatora
uznawanego dotychczas Kościoła Ju

Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW
STAROKATOLICKICH
Szwajcaria ma własny wydział teo
logiczny, natomiast w Republice Fe
deralnej Niemiec, obok Seminarium,
istnieje Starokatolicka Katedra (Lehramt) przy Uniwersytecie w Bonn. Na
uniwersytecie w Utrechcie utworzo
no niedawno starokatolicką profesurę,
która — obok wykładów m iędzywyz
naniowych i starokatolickich — ma
uzupełnić
wykształcenie
naukowe
starokatolickich studentów. W War
szawie
istnieje
międzywyznaniowa
Akademia Teologiczna, uwzględniają
c a specyficzne przedmioty konfesyj
ne. PNKK w USA i Kanadzie dys
ponuje
własnym
Seminarium
w
Scranton. W Austrii czyni się stara
nia o lepsze kształcenie teologiczne
przyszłych duchownych.

Uczestnicy tegorocznej sesji Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staroka
tolickich. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: bp W. Słowakiewicz — ordy
nariusz Diecezji Wschodniej PNKK, arcyb. emeryt, dr A. Rinkel, pierwszy
ksiądz biskup PNKK w USA i Kanadzie T. Zieliński, arcybp. M. Kok — prze
wodniczący MKBS, bp lic. teol. L. Gauthier — sekretarz, bp G. A. van Kleef
— ordynariusz Diecezji w Haarlem, bp T. .'Majewski — przewodniczący Rady
Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego oraz ordynariusz Diecezji Warszaws
kiej i Wrocławskiej. W drugim rzędzie od lewej stoją: ks. mgr W. W ysoczański — sekretarz Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego, bp P. J.
Jans — ordynariusz Diecezji w Deventer, bp J. Brinkhues — skarbnik MKBS,
bp N. Hummel z Kościoła Starokatolickiego w Austrii, bp A. Rysz — ordy
nariusz Diecezji Centralnej PNKK.

Także K ościoły starokatolickie zaj
mują się problemem nowego kształ
cenia teologicznego i urzędów du
chownych. I tak na przykład MKBS
przyjęła do wiadom ości wprowadze
nie tzw. drugiego sposobu kształce
nia tych duchownych w RFN i Aus
trii, którzy sprawują ten urząd ubocznie, jak i plany Kościoła szwaj
carskiego odnośnie wprowadzenia no
wych urzędów duchowTnych.

MARIAWICI
Starokatolicki Kościół Mariawitów
w Polsce wyraża życzenie, aby przy
jęto go do Starokatolickiej Wspólno
ty Kościelnej (Unia Utrechcka). Ofic
jalni przedstawiciele tego Kościoła i
Kościoła Polskokatolickiego spotkali
się 10 czerwca 1975 r. w Warszawie.
MKBS czyni starania o rozwiązanie
jeszcze istniejących problemów.

STOSUNKI EKUMENICZNE
W ramach istniejącej interkomunii anglikanie i starokatolicy
kontynuują teologiczny dialog. W
gruncie rzeczy chodzi tu o za
gadnienie katolickości, d o której
obie strony roszczą sobie prawo.
Anglikańskie dążenia d o zawar
cia interkomunii z metodystami
i uznania ordynacji kobiet łączą
się z zasadniczymi kwestiami,
które
rozważa
Cantertmry
i
MKBS.
Po wieloletnich pracach przy
gotowawczych, w dniach 19—30
sierpnia tor., w Prawosławnym
Centrum Patriarchatu Ekumenicz
nego w Chambesy k. Genewy,
odbędzie się pierwsze oficjalne
posiedzenie Mieszanej Kom isji
Prawosławno-Starokatolickiej do
Spraw Dialogu.
Starokatolicko - rzymskokato
lickie komisje do spraw dialogu
w Holandii, RFN i Szwajcarii
osiągnęły porozumienie odnośnie
pom ocy wzajemnej w duszpas
terstwie. Ze strony rzymskokato
lickiej projekt został zaaprobo
w any przez Sekretariat d o Spraw
Jedności Chrześcijan; musi go
jeszcze zbadać Kongregacja Dok
tryny W iary w Rzymie. W H o
landii i RFN istnieje już goto
wość wprowadzenia tego porozu
mienia w życie. W Szwajcarii p o
trzebna jest aprobata Rzymsko
katolickiej
Konferencji Bisku
pów i Chrześcijańskokatolickiego
Synodu Narodowego.
W nadchodzącym V Zgrom a
dzeniu Ogólnym Światowej Rady
K ościołów w Nairobi wezmą udział wszystkie K ościoły staroka
tolickie. W posiedzeniu będzie
też uczestniczyć przewodniczący
MKBS.
ROŻNE
Pod koniec września MKBS opubli
kuje
swoje
stanowisko
odnośnie
problemu ordynacji kobiet.
MKBS
zaleciła
Międzynarodowej
Starokatolickiej Komisji Liturgicznej
rozpowszechnienie propozycji w spra
wie
rewizji formularzy
święceń.
Pierwsze projekty są już dostępne.
K onferencja ma nadzieję, że w przy
szłym roku będzie mogła podjąć w
tej sprawie decyzję.
Międzynarodowa
Starokatolicka
K onferencja
Teologów
obradować
będzie w dniach 15—19 września br.
w
Ośrodku
Kształceniowym
w
Schwanberbu k. Wiirzburg (RFN).
Głównym tematem będzie zagadnie
nie autorytetu w Kościele.
Przyszłoroczne posiedzenie MKBS
odbędzie się w Austrii. Na rok 1977
zaproszono ją do Scranton (USA).

W różnych Kościołach starokatolic
kich, od dłuższego lub krótszego ok
resu czasu, działają św ieccy kateche
ci i świeckie katechetki. Utworzenie
Ogólnokościelnego Urzędu Kateche
tycznego w Szwajcarii stanowi w
tych ramach zarazem novum jak i
znak czasu.
Drugi sposób kształcenia, w prow a
dzenie nowych urzędów duchownych
i służby katechetycznej świadczą o
odnowie działalności kościelnej świec
kich, a tym samym są zgodne z pier
wotnym postulatem ruchu starokato
lickiego. Bowiem K ościół powszechny
sprawuje swe apostolskie posłannic

gosławii. Do czasu w yboru i konse
kracji biskupa przejm uje ona opie
kę episkopalną nad tym Kościołem.
Uznanie to nie wyklucza uznania in
nych K ościołów starokatolickich w
innych częściach Jugosławii.

w tym domu odbyła się wspólna agape, ną zakończenie sesji MKBS

* Niniejszy komunikat prasowy zos
tał opracowany przez bpa Leona
Gauthier — sekretarza MKBS.
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Człowiek żyje coraz dłużej. Statystyki wielu krajów
wykazują wzrost liczby osób, które przekraczają 80,
a nawet 90 rok życia. Składają się na to lepsze w a
runki pracy, lepsze odżywianie i mieszkanie, racjo
nalny odpoczynek, lepsze zaopatrzenie emerytalne,
znaczny postęp w organizacji opieki lekarskiej oraz
wynalezienie nowych środków leczniczych. Wszystko
wskazuje na to, że górna granica wieku ludzkiego,
osiągana w krajach o wysokiej stopie życiow ej, może
być jeszcze przesunięta w górę. Ludzie mogą i będą
żyli jeszcze dłużej niż dotychczas. Długie życie nie
jest w ięc czymś wyjątkowym , czymś w rodzaju w y 
granej na loterii. Przeciwnie, jest ono zjawiskiem
zupełnie naturalnym fizjologicznym . W łaściwy tryb
życia, a więc niezbędna harmonia między wypoczyn
kiem, pracą, rozrywką a snem, właściwa dieta i pie
lęgnacja, a w końcu odpowiednia opieka lekarska
umożliwia usunięcie albo złagodzenie wielu dolegli
wości związanych z podeszłym wiekiem.
Ludzie starsi — to pomost rzucony między dawne a
nowe czasy — to pomost łączący kulturę, naukę tra
dycje dawnych lat. Nikt tak jak ludzie starzy me po
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trafi cenić radości życia. Jest w tym zawarta mąd
rość i doświadczenie nagromadzone w ciągu długich
lat. Oczywiście, żaden dom opieki nie zastąpi ciepła
rodzinnego, ale niestety — znajdują się osoby starsze,
które albo nie mają bliższej rodziny, która mogłaby
się nimi zaopiekować, albo mają rodziny, które z róż
nych pow odów nie mog?«ropiekować się osobami star
szymi.
Kierując się serdeczną troską o ludzi w podeszłym
wieku, Polska Narodowa „Spójnia” współpracując
ściśle z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim
na lądzie amerykańskim już w 1911 r. utworzyła Fun
dusz Starców i Kalek, dzięki czemu w 1929 r. zaku
piono farmę w Waymart, Pa. i założono tam Dom
Starców i Kalek. Iież dobrego uczyniła „Spójnia” w
ciągu minionych 65 lat, można by napisać całe tomy.
Jakim jest ona dobrodziejstwem, rozumieją przede
wszystkim ci Polacy, któ,:ych losy rzuciły na obcą zie
mię i którzy nagle pozostali bez środków do życia.
Dom Starców „Spójni” ponad 40 lat spełniał swą
piękną rolę i dawał opiekę, serce i braterską atmos
ferę naszym rodakom. W związku z nowym i potrze-

bami w 1971 r. na sejmie „Spójni” i na synodzie
PNNK postanowiono wybudować nowy Dom Opieki
dla seniorów i seniorek w yznaw ców PNNK. Już w
1972 r. Komitet wykonawczy budowy nowego Domu
zorganizował wśród wiernych PNNK akcję zbiórki
pod nazwą „Krucjata 72” . A kcja przyniosła wspaniałe
rezultaty. Na rozpoczęcie budowy Polsko-Narodowa
Spójnia” oraz pierwszy biskup PNNK Tadeusz Zieliń
ski zadeklarowali sumę po 100.000 dolarów z fundu
szów ogólnych Kościoła i „Spójni” . Koszt budowy w y 
nosi ponad milion dolarów. Ofiary napływają dalej;
Żadna organizacja polonijna nie może się poszczycić
tak wspaniałym dziełem i tak serdeczną troską o lu
dzi. Jak podkreślił pan prezes Wincenty Yuskiewicz:
„D om Opieki dla starszych osób będzie domem praw
dziwej, serdecznej opieki nad starszymi ludźmi” .
Budowra nowego domu „Domu Złotej Jesieni” jest
już w stadium wysoce zaawansowanym (trwają prace
wykończeniowe). Jest to budynek o jednej kondygna
cji, ogniotrwały, ze stali i cementu. Posiada kaplicę,
36 sypialni, jadalnie, sale zebrań i rozrywek, pomiesz
czenia administracyjne, lekarskie i gospodarcze.

„D om Złotej Jesieni” stanowi jeszcze jeden doku
ment wielkiej, charytatywnej pracy kapłanów i w yz
nawców Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
w USA i Kanadzie.
1
Projekt „D om u złotej Jesieni” w Waymart, Pa.

2-3
Tak oto wyglądały prace wewnątrz budynku: montaż stalo
wych stropów oraz ścianek działowych

4
Uśmiechnięte twarze są najlepszym dowodem na to, że cał
kowite otwarcie „D om u Złotej Jesieni” nastąpi już nieba
wem. Na zd j.: pierwszy biskup PNKK w USA i Kanadzie
Tadeusz Zieliński w otoczeniu grupy wyznawców, być może
przyszłych pensjonariuszy budowanego domu

5
Porządkuje się plac w okół obiektu

6
Rezydenci Domu Starców w Scranton
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nning, jako pierwszy biskup
rzymskokatolicki zabrał głos
na
zgromadzeniu
ogólnym
Kościoła
Prezbiteriańskiego.
Jego przemówienie na temat
jedności przyjęto z ogromnym
uznaniem. Zdaniem obserwa
torów, stało się ono ważnym
krokiem w kierunku pojedna
nia podzielonych chrześcijan.

:n £ .|
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WYZNANIA W USA

Nowoczesne budownictwo sakralne na Florydzie

W OBRONIE PRAW
CZŁOWIEKA

i

W odczycie wygłoszonym na
uniwersytecie w Springfield
(O hio): „O gotowość cierpienia
w imię obrony praw człow ie
ka” — biskup Kościoła Luterańskiego w Chile H. Frenz
(Santiago-Chile) stwierdził, że
Kościół zbyt często zaniedbu
je obronę upośledzonych, wią
żąc się z możnymi bogaczami.
Frenz potępił chrześcijan w
USA i Europie, którzy w aha
ją się udzielić bezpośredniej
pom ocy uciśnionym. Biskup
wezwał wszystkich chrześcijan
do biblijnej solidarności ze
wszystkimi
cierpiącymi
na
świecie. Pojęcie „człow iek” i
„praw o” są nierozerwalnie z
sobą związane. Tam, gdzie ty
rania nie zna hamulców, za
nika
człowieczeństwo
tak
prześladowców, jak i ofiar.
Biskup Frenz zapytał słucha
czy: „Czy korzystacie z praw
kosztem innych? Dla chrześ
cijan jest to wielce zawsty
dzające cieszyć się prawami,
człowieka, gdy inni są tych
praw pozbawieni (...) Sprzeciw
w obec rządów tyranów jest
konsekwencją
wierności dla
Ewangelii” . Frenz oświadczył,
że chrześcijanie w Europie i
Ameryce Płn., którzy usiłują
teologicznie
usprawiedliwić
swą bierność wobec ucisku
bliźnich, udzielają tym samym
poparcia tyranom. Kościół mu
si upomnieć się o prawa uz
nane za obowiązujące przez
ONZ. Chilijski biskup dodał:
„M usim y być gotow i do cier
pienia w obronie praw czło
w ieka” .

68 Synod Kościoła R efor
mowanego we Francji obra
dował pod hasłem: „Zawsze
zdradzana Ewangelia — jest
jednak ciągle głoszona” . Sy
nod zajął się przede wszyst
kim aktualnymi oroblem ami
głoszenia Ewangelii oraz sze
regiem innych tematów, jak
np.: miejsce kobiet w Koście
le, niepokoje wywołane przez
rozwój energii nuklearnej we
Francji itp.

POSIEDZENIE ROBOCZEGO
STOWARZYSZENIA
PIEŚNI EKUMENICZNEJ

KONFERENCJA
BUDDYSTÓW
W PARYŻU

„R obocze
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Pieśni Ekumenicznej” pow oła
ne zostało w 1969 r. przez
Kościoły w krajach niemiec
kiego języka. Pracuje ono na
dal również po wydaniu „Z b io
ru Pieśni Kościelnych” (1972
'73). Tegoroczne posiedzenie
plenarne miało miejsce w
„Domu Szwajcara” w Hadersdorfie na peryferiach W ied
nia, gdzie spotkali się delega
ci, aby zasięgnąć opinii na te
mat dalszych wysiłków nad
zbiorem
pieśni chrześcijań
skich, m.in. zeszytu pieśni p o 
grzebowych. Jedna z podko
m isji pracuje nad książką ma
jącą tytuł roboczy „Ogólne
duchowne pieśni dla dzieci” .
W
posiedzeniach
wziął
udział, delegat . Stai'okatolickiego Kościoła RFN, Szwaj
carii i Austrii, ks. prof. Sigisbert K roft (Karlsruhe). Jest
on również członkiem 61-osobowej podkomisji, która za
jęła się opracowaniem eku
menicznego
śpiewnika
dla
dzieci.

Stowarzyszenie

SYNOD
KOŚCIOŁA
REFORMOWANEGO
WE FRANCJI

W Paryżu odbyła się kon

ferencja poświęcona buddyz
m owi tybetańskiemu z udzia
łem Lamy Sakcja-Pa oraz
przedstawicieli
społeczności
buddystów francuskich. Dys
kutanci zastanawiali się nad
różnymi aspektami doktryny
swego nauczyciela i omawiali
współczesne problem y bud
dyzmu.
ARCYBISKUP ATEN,
Z WIZYTĄ W S^RII
Arcybiskup ateński Serafin,
głowa
Greckiego
Kościoła
Prawosławnego, odbył podróż
do Syrii, gdzie się spotkał z
patriarchą Antiochii oraz pre
zydentem Syrii Assadem. W
komunikacie
wydanym
po
powrocie
podkreślono,
że
spotkania przyczyniły się do
„pogłębienia
tradycyjnych
w ięzów przyjaźni między na
rodem arabskim i greckim” .
RZYMSKOKATOLICKI
ARCYBISKUP
UCZESTNIKIEM SYNODU
KOŚCIOŁA
PREZBITERIAŃSKIEGO
Arcybiskup Glasgow, ks. W i-

Według Rocznika Kościoła
Rzymskokatolickiego na rok
1975, wydanego w Stanach
Zjednoczonych, mieszka w tym
kraju 48.701 tys. rzymskokatolików, co stanowi 28,8<)/o
ludności. Kraj liczy 168 die
cezji i 18,513 parafii. Działal
ność duszpasterską prowadzi
59 tys. księży, 9 min. uczniów
uczęszcza do szkół rzymsko
katolickich, a 420 tys. studen
tów do centrów uniwersytec
kich kierowanych przez Koś
ciół. Diecezja Chicago najlicz
niejszą rzeszę rzymskokatolików (2 min.). Katolicy rzym
scy stanowią pierwsze co do
liczebności wyznanie w USA.
Aczkolwiek protestantów jest
więcej, są oni zorganizowani
w wielu Kościołach. Do głów 
niejszych K ościołów protestan
ckich
należą:
Baptystyczny
(zorganizowany w 4 konwen
cjach),
Kościół
Luterański
(zrzeszony w 3 odrębnych or-

ganizacjach), Kościół Metodystyczny, Zjednoczony R e
form owany Kościół Kongregacyjny, Zjednoczony Kościół
Prezbiteriański oraz Anglikań
ski Kościół Episkopalny. P o
nadto w USA działają pra
wosławne (grecki, amerykań
ski, słowiański i Syryjski) oraz
w schodnie: ormiański, jakobicki i nestoriański.
TEMATYKA
CHRZEŚCIJAŃSKA
W TELEWIZJI
W Brighton (Anglia) odbył
się IV międzynarodowy festi
wal programów telewizyjnych
0 tematyce chrześcijańskiej, z
inicjatywy stowarzyszeń mię
dzynarodowych d.s. radia i
telewizji: katolickiego (UNRA)
1 protestanckiego (WACC). W
festiwalu wzięło udział 300
przedstawicieli z 4 kontynen
tów. Nadano 54 program y w
5 grupach tem atycznych: prog
ramy dla dzieci i rodzin, po
jednanie, praca
kulturalna,
teatr TV, człowiek w poszuki
waniu Boga,
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o
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W poszukiwaniu wspólnoty
Sekcja (III)

Chrześcijanie pojm ują wspólnotę jako dzia
łanie Boga wśród ludzii za pośrednictwem
Jezusa Chrystusa. Wierzą, że Syn Boży stał
się człowiekiem dla ludzi wszystkich epok i
kultur. W Nim i przez Niego miłość Boża
i plan zbawienia obejm ują cały świat.
A le szukanie definicji i modeli wspólnoty
nie jest bynajmniej tylko przywilejem i za
daniem chrześcijan- Przedstawiciele różnych
religii, kultur i ideologii objęci są wspólnie
niebezpieczeństwami i nadziejami szybko roz
w ijającej się i regionalnie współzależnej cy
w ilizacji technicznej. Toteż muszą oni szu
kać osobistych wartości i modeli wspólnoty,
które nie utrudniają swobodnego rozwoju
oraz nie zmuszają d o zerwania z przeszłością
lub przystosowania się d o teraźniejszości.
W szyscy popadamy coraz badziej w spo
łeczną, polityczną, ekonomiczną i uwarunko
waną środowiskowo współzależność. Na ca
łym świecie ludzie zaczynają sobie uświada
miać, że ich oczekiwania i odpowiedzialność
są wspólne. Chrześcijanie i niechrześcijanie
są zmuszeni do współżycia i też to czynią.
Sekcja III V Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów zajmie się bliżej wspólnym dąże
niem przedstawicieli różnych religii, kultur i ideo
logii do wspólnoty. Wymieni się w niej doświad
czenia oraz poczyni konkretne propozycje odnośnie
rozpoczęcia lub kontynuowania dialogu i w spół
pracy. Trzeba tu będzie uwzględnić, iż w świecie
istnieje wiele różnych sytuacji. Wymiana doświad
czeń i wspólna refleksja mogą pom óc w dojściu do
poznania, jakie problem y są wspólne dla odmienly ch sytuacji. Trzeba ustalić, jakie są praktyczne
tiożliwości i duchowe podstawy współżycia K oś
ciołów i przedstawicieli różnych religii.

K im jest Jezus Chrystus dla nas? Proble
mem tym zajęto Się -podczas pewnej konsul
tacji, która odbyła się w Bangkoku, w 1973
roku. Próbę odpowiedzi starali się dać teolo
gowie wyw odzący się z całkiem różnych tra
dycji. Przedstawiciele Afryki stwierdzili na
ten temat:
Gdy Afrykanin spotyka Chrystusa, to ma
nadzieję, iż znajdzie w Nim wypełnienie sw e
go religijnego doświadczenia. Jego doświad
czenia religijne obracają się w ok ół funda
mentalnego problemu przeznaczenia człow ie
ka i sensu życia na ziemi. Przy tym A frykańczykowi nie chodzi tylko o to, by zrozu
mieć życie i śmierć. Problem polega raczej
na ujęciu tajemnicy życia i śmierci.
Gdy Afrykanin spotyka Chrystusa, widzi w Nim
Syna Bożego, Pana życia i śmierci, Tego, który
zna ostateczną prawdę o sensie życia i śmierci,
Tego, który odnosi ostateczne zwycięstwo nad
śmiercią. Widzi w nim także Chrystusa, Syna
Człowieczego, który upodobnił się do nas. Trzeba
poważnie potraktować tajemnicę inkarnacji. Chrys
tus przyjął naszą postać w czasie i przestrzeni,
m ów i naszym językiem i dzieli nasz los wraz ze
wszystkimi konkretnymi przeżyciami codziennymi.
W konkretnym wydarzeniu — lecząc chorych, kar
miąc biednych, wskrzeszając zmarłych, odpuszcza
jąc grzechy i wreszcie przez własną śmierć i
zmartwychwstanie — daje On świadectwo o zw y
cięstwie nad śmiercią.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Konferen
cji K ościołów Europejskich w Nyborgu, w
1971 roku, obradującego pod hasłem: „Słudzy
Boga — sługami ludzi” , podstaw owy referat
w ygłosił biskup ewangelicki z Magdeburga,
W erner Krusche. Stwierdził on m. in.:

W europejskim polu napięcia mamy prawo do
diakonii społecznej i politycznej oraz szansę, aby
potraktowano nas przy tym poważnie w ogóle tyl
ko wtedy, gdy jako K ościoły zrealizujemy między
Kościołami różnej wielkości, różnego wyznania
i różnego typu coś w rodzaju modeli %vspółżycia,
postępowania z sobą i współpracy, zgodnych ze
„służbą pojednania” . Na wszystkich płaszczyz
nach — lokalnej, regionalnej i europejskiej — m u
simy zaangażować całą fantazję i namiętność dla
stworzenia takich modeli, które przez instytucje i
organizacje społeczne m ogłyby zostać uznane za
wzorowe. Dla Kościołów nie może istnieć tylko k o
egzystencja; toteż przykłado%vo będą one musiały
pokazać, jak może wyglądać proegzystencja.

Najtrudniejszy problem, przed którym sto
ją K ościoły w sytuacji europejskiej polega
na tym, że większość z nich żyje w dwóch
przeciwnych sobie systemach społecznych.
Przeciwieństwa tego nie mogą one igno
rować, „Antagonistyczne” Kościoły byłyby
najbardziej skrajnym zaprzeczeniem dzieła
zbawczego Chrystusa, przekraczającego wszel
kie granice. K ościoły nie mogą także rozu
mieć siebie za „trzecią siłę” . W tej trudnej
sytuacji pełnienia diakonii społecznej, będą
musiały zw rócić
uwagę na następujące
sprawy:
Służbę sw oją spełniają one w swoim
społeczeństwie i dla swego społeczeństwa.
Człowiekowi służą wówczas, gdy przyczynia
ją się, że dochodzi on do swych praw. Po
nieważ w obu systemach społecznych sytua
c je są zbyt różne, dlatego Kościoły muszą
każdorazowo działać samodzielnie. Służba
Kościoła będzie musiała zawsze być jedno
cześnie konstruktywną i krytyczną, o ile
pragnie być służbą odpowiedzialną. W ypo
wiedzi społeczne-krytyczne Kościoła na temat
określonych zjawisk i procesów na własnym
obszarze społeczno-politycznym narażone są
łatwo na podejrzenie i zarzut obcej inspira
cji, zwłaszcza wtedy, edy wykorzystywane
są propagandowo na innym obszarze spo
łeczno-politycznym i używane jako broń w
zimnej w ojnie. W związku z tym wyłania się
pytanie: czy istnieją możliwości obrony przed
tymi nadużyciami propagandowym i?
Do zadań, za które K ościoły europejskie ponoszą
wspólną odpowiedzialność, należy zabezpieczenie
pokoju w Europie i w świecie. Kościołom nie w ol
no nigdy wypowiadać się za zaostrzeniem sprzecz
ności. Swój rząd będą one popierać zwłaszcza
wtedy, gdy ten, w interesie pokoju i odprężenia,
zrezygnuje z metod silnej ręki i poczyni niepopu
larne kroki.

Opr.: K.K.

R. Panikkar, teolog rzymskokatolicki i do
miary znawca hinduizmu, żyjący w Indiach,
gdzie spotykają się różne religie, tak pisze o
dialogu między ich przedstawicielami.
Spotkanie religii jest dziś rzeczą nieuniknioną.
Chcielibyśmy sformułować zasadę, jak powinno
wyglądać spotkanie religii i jakie z tego należy
wyciągnąć konsekwencje. Zasada ta brzm i: spot
kanie religijne musi mieć naprawdę religijny cha
rakter. Z powyższego wynika, że spotkanie religij
ne musi być wolne od apologetyki. Jeśli chrześci
janin, buddysta lub przedstawiciel jakiejkolwiek
innej religii wchodzi w kontakt z innowiercą z za
miarem obrony swej religii za pom ocą wszelkich
możliwych środków, wówczas będzie mieć miejsce
cenna obrona jego religii i gorąca dyskusja, ale
nie będzie m ow y o dialogu ani o prawdziwym
spotkaniu między religiami. Apologetyka ma swoje
m iejsce — ale nie przy dialogu.

Religia nie jest sprawą prywatną. Nie jest
ona tylko łącznikiem z Absolutem, lecz rów 
nież łącznikiem z ludzkością, ma ona tradyc
ję i wym iar historyczny. Spotkanie religijne
nie jest spotkaniem dwóch lub trzech p oje
dynczych ludzi bez tradycji, każdy prawdzi
wie religijny człow iek nosi też brzemię i b o 
gactw o dziedzictwa ojców . Jest on żywym
członkiem wspólnoty i jako taki wkracza w
spotkanie.
Spotkanie religijne jest czymś więcej niż koś
cielnym przedsięwzięciem. Dialog między religiami
może się odbywać na różnych płaszczyznach. Każ
da płaszczyzna ma swoją specyfikę. Konieczne są
spotkania między przedstawicielami różnych religii.
Ale sprawy, które na takich spotkaniach dochodzą
do głosu są inne niż w dialogu, który w rzeczy
wistości odbywa się na najniższej płaszczyźnie.
Dostojnicy kościelni zobowiązani są do strzeżenia
tradycji i muszą liczyć się z ogółem wiernych, za
których ponoszą odpowiedzialność. Spotkanie reli
gijne, które mam na myśli, chce utorować drogę
do takiego spotkania kościelnego, ale jego cha
rakter musi b yć odmienny — stwierdza w kon
kluzji R. Panikkar.
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Receptę na szczęśliwe małżeństwo usiło
wali wym yślić już ludzie od zarania istnie
nia małżeństwa. Wskazówki dotyczące p o
stępowania przy w yborze małżonka czy mał
żonki, zachowania gwarantującego najbar
dziej udane pożycie, możemy znaleźć w róż
nego typu dokumentach i materiałach pocho
dzących sprzed kilku nawet w ieków. Dąże
nie bowiem do pełnej gwarancji sukcesu w
małżeństwie jest jedną z form pogoni czło
wieka za szczęściem. Wynika ona z pojm o
wania pożycia małżeńskiego i współżycia
rodzinnego jako podstawowego źródła szczęś
cia. Równolegle z usiłowaniem znalezienia
„recepty na małżeńskie szczęście” popular
ny jest pogląd, że dobry mąż lub dobra żo
na są dziełem przypadku, szczęśliwym zbie
giem okoliczności, niezależnym od wiedzy i
w oli zainteresowanych osób. Jest to dość
fatalistyczny pogląd — przez co zupełnie nie
przeszkadza on w poszukiwaniu gwarancji
szczęśliwego małżeństwa. Zmienia się jedy
nie, w miarę upływu wieków, treść podkła
dana pod pojęcie szczęścia w ogóle czy szczę
ścia małżeńskiego. Koncepcja szczęścia jest
bowiem wartością zmieniającą się wraz z
epoką.
Przeglądając zbiory przysłów ludowych
stwierdzamy, że wiele miejsca zajmują w
nich opisy i wskazówki dotyczące kojarzenia
się małżonków,, obowiązków męża i żony itp.
Przysłowia te, pochodzące z VI i VII w.
mówią o mniejszej wartości kobiety, w yni

kającej z podporządkowania jej mężczyźnie:
Chceszłi m ieć coś tajemnego, nie zwierzaj
się żonie z tego.
Łaska pańska, gust kobiety, pogody je 
sienne, wszystko odmienne.
Konia nie pożyczaj, a żony na gody nie
puszczaj.
Im surowiej mąż żonę traktuje, tym w ię
cej ona męża miłuje.
Nie brak również poglądów, jakie zalety
powinna posiadać żona:
Dobra niewiasta, a cudna jest okrasa m ę
żowi swemu.
Dobra gospodyni ma zawsze pełno w
skrzyni.
W iele z przytoczonych przysłów znaleźć
można w aktualnie wypowiadanej mądrości
ludowej, co oznacza, że nie straciły dotąd
przydatności. Recepta na szczęście w mał
żeństwie, zawarta w tych porzekadłach, p o
lega na znalezieniu partnerki — panny uro
dziwej, skromnej, ponętnej, wiernej, uległej,
domatorki, gospodarnej. Podobne elementy
zawarte są w ideałach postulow anych. przez
współczesnych mężczyzn. Zastanawiający w y 
daje się jednak fakt, że w przysłowiach lu
dowych brak jest charakterystyki mężczyzn.
Oznaczałoby to, że większość przysłów, p o
rzekadeł i powiedzonek form ułowali sami
mężczyźni, a więc nie chcieli i nie potrze
bowali siebie charakteryzować.
Jest tyle rozwodów, krytykuje się w spół
czesne kobiety, podkreśla się zniewieściałość
mężczyzn — a jednak.... coraz w ięcej mło
dych par wchodzi na ślubny kobierzec. W
naszych bardzo nerwowych czasach ludzie
niemal powszechnie szukają ,odprężenia i
wypoczynku w kręgu rodzinnym. Istnieje na
turalna tęsknota do traktowania małżeństwa
jako spokojnej przystani, chroniącej przed
wirem życia.
Małżeństwa zawierane z pow odów mająt
kowych, prestiżowych lub oparte jedynie na
pociągu płciowym nie rokują nadziei, że bę
dą małżeństwami szczęśliwymi. Posłuchajmy
wypowiedzi pewnej żony. W ypowiedź ta
świadczy o nieodwracalnym rozkładzie mał
żeństwa z chwilą, kiedy wygasł pociąg płcio
wy łączący tę parę: „...Sama jego obecność
w pokoju zatruwa życie. W każdej chwili
wiem, co on teraz zrobi. Niby nie patrzę, a
wiem, że w tym momencie bierze papierosa
do ręki i zaczyna rozglądać się na zapałka
mi, szuka, denerwuje się... Ja wiem, gdzie
one są, ale nic nie mówię, tylko udaję, że
pilnie czytam. I cieszę się, że on się męczy...
Jesteśmy sobie zupełnie obcy, bo przecież
wydaje mi się, że każdy przechodzień na
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ulicy jest mniej od niego obcy, ciekawszy.
A on jest mi znany na w ylot i zupełnie nie
ciekawy. Sama nie wiem, kiedy i jak to się
stało... Czyja w tym w ina? Po kolei umiera
ły wszystkie wspólne tematy, zainteresowa
nia, dążenia, ciepło uczucia. Czy można to
wskrzesić? Nigdy. Można było w porę za
trzymać to, co się działo... Odrobić się już
nie da” .
W powiedź ta jest na pewno dość szoku
jąca, ale godna zastanowienia i przemyśle
nia. Również duże różnice w poziomie in 
telektualnym kandydatów do związku mał
żeńskiego przeważnie nie rokują szczęścia.
Gdy pierwszy poryw uczucia minie, w spół
małżonek o wyższym poziomie umysłowym
dochodzi do wniosku, że żona — „jest głupią
gęsią” lub mąż — „prostakiem” , co raz
stwierdziwszy, zaczynają zazwyczaj poszu
kiwać bardziej odpowiedniego dla siebie n o
wego partnera. Niekiedy małżeństwa o niewyrównanym poziomie umysłowym trwają
dość długo dzięki istniejącej więzi fizycznej,
ale trudno je wówczas nazwać w pełni
szczęśliwymi.
Dobór małżonków, jeśli chodzi o wiek, w y 
daje się, że korzystny jest wówczas, kiedy
kobieta jest o kilka lat młodsza od m ężczyz
ny. Uzasadnić to można tym, że kobiety d oj
rzewają fizycznie i psychicznie o kilka lat
wcześniej niż mężczyźni, a pełna ich w ydol
ność seksualna kończy się przeciętnie o 10
lat wcześniej niż u mężczyzn.
W praktyce rzadko bierze się pod uwagę
następne, bardzo ważne kryterium doboru
małżonków, jakim są ich temperamenty.
Najkorzystniejszy jest dobór osób posiada
jących jednakowe lub przynajmniej podobne
temperamenty, natomiast ludzie posiadający
biegunowo różne temperamenty nie są dla
siebie dobrymi kandydatami.
Do uczucia miłości prawdziwej, która jest
zasadniczą więzią związku małżeńskiego,
trzeba dojrzeć. Dojrzałość ta przychodzi wraz
z wiekiem, dlatego małżeństwa zawierane w
zbyt młodym wieku nie są zazwyczaj trwałe.
Niedojrzałość uczuciowa kandydatek lub
kandydatów do stanu małżeńskiego przeja
wia się m.in. w traktowaniu ich przez ro
dziców jako jeszcze dzieci, które wym agają
opieki. Z dojrzałością uczuciową wiąże się
ściśle altruizm, czyli dążenie do dobra
współmałżonka i do sprawiania mu przyjem 
ności nawet za cenę własnych wyrzeczeń —
tkwi tutaj właśnie istota szczęścia małżeń
skiego.
Bardzo ważna w pożyciu małżeńskim jest
postawa gotowości do wzajemnego rozumie

nia się, w szczególności małżonkowie pow in
ni starać się zrozumieć pewne odrębności w
rozw oju osobowości kobiet i mężczyzn, a
w ięc cenić w yżej zalety współmałżonka niż
jego wady. Okazywanie czułości żonie przez
męża w niczym nie pomniejsza jego autory
tetu, tak jak przez żonę mężowi — jej god
ności. Nieokazywanie sobie czułości rodzi w
małżonkach mniemanie, że nie kochają się,
skoro ich miłość nie uzewnętrznia się — m o
gą oni w ten sposób żyć obok siebie, ale nie
ze sobą.
W zajem ne zaufanie jest następnym, bardzo
ważnym warunkiem szczęśliwego pożycia
małżeńskiego. Podejrzliwość burzy szczę
ście małżeńskie. W ścisłym związku z zaufa
niem pozostaje szczerość w stosunkach mię
dzy małżonkami. Uprawiana niekiedy gra
wobec współmałżonka, która rzekomo ma
podtrzymać, a nawet wzniecać miłość mał
żeńską dowodzi, że nie istnieje w danym mał
żeństwie prawdziwa miłość. Miłość tę należy
stale podtrzymywać, kultywować. — W w ięk
szym stopniu kobieta, a w mniejszym męż
czyzna, ale i on również, pragną być na no
w o zdobywani, stale dla siebie atrakcyjni.
Innym sposobem podtrzymywania uczuć mał
żeńskich jest walka z wkradająca się z cza
sem między małżonkami nudą. Stąd w ypły
wa konieczność uczestniczenia małżonków w
życiu kulturalnym, co daje im stałe tematy
d o wym iany myśli i poglądów.
Prawdziwa miłość małżeńska polega m.in.
na świadomym wyborze małżonka, którego
otacza się uczuciem wyjątkowym , jakiego nie
można kierować jednocześnie do drugiej oso
by. Taka miłość istnieć może tylko w mał
żeństwie monogamicznym, w zasadzie nie
rozerwalnym mimo różnych trudności, które
uczucie to z natury rzeczy przechodzi. T yl
ko instytucja małżeństwa taką miłość zabez
piecza i pozwala się jej w pełni rozwijać.
Dlatego, jeśli małżonkowie z góry dopuszcza
ją możliwość wygaśnięcia ich miłości, to
znaczy, że traktują swój związek jako nie
poważny i nie są połączeni ze sobą uczuciem
prawdziwej miłości.
Miłość wiążąca m ałżonków pozwala im na
wzajemne zaspokajanie swych potrzeb, prze
de wszystkim emocjonalnych. Każdy lubi być
kochany, dodatnio wyróżniany spośród in
nych i stara się podobnym i uczuciami od
wzajemniać się temu, kogo kocha. W mał
żeństwach szczęśliwych, które nie myślą o
rozwodzie, występuje u współmałżonków
zgodność wyobrażeń idealnej żony i idealne
go męża.
M.S.

Piękno Ziami Ojczystej

Minęło lato, z mazurskich je
zior w racają turyści i żeglarze,
ale nadal w iele białych żagli krą
ży. po tych najpiękniejszych w
Polsce jeziorach. Turyści prze
mierzają lasy zachwycające bar
wami jesieni, napełniają kosze
grzybami, czerpią z tego w ielkie
go obszaru lasów i jezior siły do
dalszej pracy.
Jesienną wyprawę na Mazury
z moim synem rozpoczęliśmy od
przyjechania dp Piszu, miasta
położonego nad dużym jeziorem
Roś, z którego bierze początek
przecinająca miasto rzeka Pisa.
Pisz leży w dawnej ziemi galindzkiej, w południowo-wschod
niej części Mazur, skolonizowa
nej przez polskich osadników
głównie w X V wieku i na prze
łom ie X V —X V I w. Około roku
1341 Krzyżacy wybudowali na
północnym skraju puszczy za
mek obronny Johanisburg, a osiedlający się wokół niego bart
nicy. i rybacy dali początek osa
dzie, będącej zaczątkiem miasta.
W 1367 komtur belgijski nadał osadzie pierwszy przywilej, poz
walający osadnikom
uprawiać
rybołów stw o na pobliskich jezio
rach oraz łow iectw o w Puszczy

Piskiej. Z upływem lat mała osada przekształciła się w miasto.
Od 1814 roku zaczęła się tu roz
wijać żegluga rzeczna. Od roku1845 obserwuje się ożyw iony roz
wój miasta. W tedy to został prze
kopany kanał żeglugowy stano
wiący najkrótsze połączenie je 
ziora Roś z jeziorem Sniardwy.
Od tego czasu datuje się wzrost
poziomu
rolnictwa,
powstają
młyny parowe, browary, piece
wapienne, rozw ija się przemysł
drzewny, a na 9 jarmarkach
prowadzono handel bydłem i
końmi oraz wyrobami rzemieśl
niczymi. W czasie II w ojn y świa
towej miasto zostało zniszczone
w 70%. Po zakończeniu działań
wojennych Pisz na powrót staje
się kwitnącym miastem. W roku
1961 liczył już około 7 500 miesz
kańców- Miasto wyposażone jest
w e wszystkie urządzenia komu
nalne, ma szpital powiatowy, 3
szkoły podstawowe, szkołę zaw o
dową, liceum ogólnokształcące,
dom kultury oraz schronisko tu
rystyczne i przystań Żeglugi M a
zurskiej.
Statkiem Żeglugi Mazurskiej
popłynęliśmy z Piszu do Miko
łajek, przez jeziora: Roś, Sniard

wy, Tałty i Mikołajskie. Mikołaj
ki leżą właśnie nad jeziorami
Tałty i Mikołajskim. Tu też
krzyżują się szosy: Pisz-Giżycko
oraz Ełk — Olsztyn. Mikołajki
położone na terytorium plem ien
nym pruskich Bartów i Galindów, zostały skolonizowane przez
Mazurów w X V wieku. M iejsco
wość
prawdopodobnie
wzięła
nazwę od kościoła św. Mikołaja.
Pierwsza wzmianka o M ikołaj
kach jako o wsi kościelnej p o
chodzi z 1444 roku. Prawa miejs
kie otrzymały M ikołajki z rąk
Fryderyka Wilhelma w 1722 ro
ku. Miasto nie podlegało żadnym
władzom prowincjonalnym, lecz
bezpośrednio królowi. Podstawo
wym zajęciem mieszkańców zaw 
sze było rybołówstwo, handel
drzewem, flisactwo oraz prace
leśne. Dziś M ikołajki są kwitną
cym ośrodkiem turystyki żeglar
skiej. Wyposażone jest w e w szy
stkie urządzenia komunalne. Tu
znajduje się wiele dom ów w cza
sowych i baz campingowych,
przystani żeglarskich i kajako
wych. Linde Żeglugi pasażerskiej
łączą M ikołajki, przez jeziora z
Piszem, Giżyckiem i Rucianem.
M ikołajki słyną z doskonałej,
delikatnej ryby sielawy, poszu
kiwanej przez smakoszy w całej
Europie.
Z M ikołajek udaliśmy się do
Rucianego. To bardzo pięknie p o
łożona osada nad jeziorami Guzianką i Nidzkim. Tereny te sko
lonizowali osadnicy mazurscy w
X V I wieku, dawna polska naz
wa Rucianego brzmiała Radczany. Pierwsze wzmianki o założe
niu w sercu Puszczy Piskiej osa
dy leśnej Radczany pochodzą z
X IX wieku. W . czasie II w ojny
światowej Ruciane zostało dosz
czętnie zniszczone, w roku 1945
było w Rucianem zaledwie 200
mieszkańców.
Po
zakończeniu
działań wojennych Ruciane szyb
ko się odbudowało. W roku 1961
liczyło już 2560 mieszkańców.
Walory turystyczne i krajobrazo
w e ściągają d o Rucianego turys
tów nie tylko z całej Polski, ale
również z . Czechosłowacji i NRD.
Osiedle Ruciane nazywane jest
.,perłą jezior mazurskich”, w
okresie letnim przewija się przez
Ruciane około 400 tysięcy turys
tów.

Z Rucianego pojechaliśmy do
pięknego miasteczka Ryn, położo
nego na przesmyku między dw o
ma systemami jezior mazurskich:
na południu jeziora: Ryńskie,
Tałty, Mikołajskie, Bełdany i
Sniardwy; na północy jeziora:
Ołów i Orło. Ryn leży w środko
wej części Mazur, kolonizowanejprzez Polaków od początku X V
wieku. W latach 1283— 85 teren
ten został podbity przez Krzyża^
ków, którzy w połowie X IV w ie
ku zbudowali tu wielki zamek.
W tedy to połączono podziemnym,
dzaiś istniejącym kanałem, oba
systemy jezior, a największy na
Mazurach spadek w ód wykorzys
tano jako siłę napędową do tar
taków i m łynów zamkowych. Po
roku 1410 zamek ryński należał
do księcia mazowieckiego, a po
sekularyzacji Prus w 1525 roku
zamek stał się siedzibą staros
twa. Okres międzywojenny to
czasy rozwoju Rynu jako m iej
scowości uzdrowiskowo-kuracyjnej. Wtedy to powstało 6 hoteli,
kąpieliska i łaźnie. Obecnie w
zamku z X IV wieku, przebudo
wanym w X IX w. mieści się
schronisko turystyczne.
W Rynie powiedziano nam, że
koniecznie trzeba pojechać do
Srokowa, by zwiedzić tam koś
ciół z X V I wieku z figurą Ma
donny z X V wieku. Więc poje
chaliśmy. Piękny kościół znisz
czony był w X V II wieku, a p o
nownie odbudow any w 1824 r.
Oprócz kościoła w
Srokowie
zwiedziliśmy barokowy ratusz,
zbudowany w latach 1775—1778
w m iejsce starego ratusza pocho
dzącego z 1455 roku oraz zabyt
kow y spichlerz.
Czas było kończyć przepięk
ną w ędrów kę po Mazurach. Mój
dziewięcioletni syn zapamiętał z
niej zapewne bardzo wiele. Z ie
mia Ojczysta stała mu się bliż
sza, a nazwy zwiedzanych miejsc
nie będą już dla niego tylko pus
tymi nazwami geograficznymi,
' lecz budzić będą wspomnienia
wielu przygód i przeżyć.
M.K.
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fabryce na utrzymanie rodziny i
załamuje się pod ciężarem pracy
i odpowiedzialności przekracza
jącej jego chłopięce siły. Buntu
je się, rzuca fabrykę i wyrusza
w świat, by przeżyć sw oją w iel
ką pierwszą przygodę, by poczuć
się wolnym człowiekiem. To au

Wzory osobowe bohaterów młodzieży
Od wielu pokoleń niezmiennie
bohaterami literackimi młodzieży
są
najczęściej
„silni
ludzie” ,
sprawdzający hart swego charak
teru wt zmaganiu z przyrodą, w
zmaganiu z przeciwnościami lo 
su. Takich właśnie bohaterów
znajdujem y w twórczości literac
kiej Jacka Londona. W ostatnim
czasie na półkach księgarskich
ukazało się w znow ienie „N ow el”
Londona, nakładem wydaw nic
twa „Iskry” .
Jack London, właściwe naz
wisko John Griffith, żył w la
tach 1876— 1916. Pochodził z bied
nej rodziny trapera z San Fran
cisco. Bieda zmusza go do pracy
od najwcześniejszego dzieciństwa,
jako
kilkunastoletni
chłopiec
sprzedaje gazety, w czternastym
roku życia pracuje w fabryce
konserw. Te smutne doświadcze
nia dzieciństwa opisał w szesna
ście lat później w wstrząsającym
opowiadaniu
„Odszczepieniec” ,
które znajduje się m iędzy inny
mi w e wspomnianym tomie n o
wel. Jest to historia czternasto
letniego chłopca, który pracuje w

tobiograficzne opowiadanie dos
konale obrazuje los młodzieży w
kraju bezwzględnego kapitaliz
mu. London miał bardzo trudne
życie;
dzieciństwo i młodość
upłynęły pod znakiem ciężkiej
pracy — pracował w pralni jako
niewykwalifikowany
robotnik,
był majtkiem okrętowym, poszu
kiwaczem złota, i jednocześnie
uczył się. Obok czerpanej z włas
nych obserwacji i doświadczeń
wiedzy o życiu zdobywał grun
towne oczytanie w literaturze.
Przez pewien czas związany był
z postępowym ruchem robotni
czym, później załamuje się jego
wiara w skuteczność działań ru
chu robotniczego, staje się skraj
nym indywidualistą, załamanym i
pesymistycznym. Napisał ogółem
około 150 nowel, opowiadań i
powieści, opiewających zacięte,
pełne trudu i uporu życie ludzi
w zmaganiach z surową przy
rodą i nie mniej trudne życie w
świecie niszczącej cywilizacji. Je
go bohaterowie — prawi, spra
wiedliwi, bezkompromisowi, p eł

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Profesor
W ilczur
— A bo to jednego razu tak nakrzyczała na mnie, że nie wiem. Nawet grozi
ła, że się panu profesorow i poskarży. Że
ja niby do pana doktora jakieś flirty ro
bię. Potrzebny mi on akurat. Niech go
sobie ma. Ja nie dla niego, on nie dla
mnie. Ale pierwszy raz słyszę, żeby się
nie było wolno śmiać. Pan profesor też
nieraz ze mną się śmieje.
Wilczur chrząknął w zamyśleniu.
— Pewno, że wolno.
— No, właśnie. Ja wiedziałam z góry,
że pan profesor na mnie się nie będzie
gniewał.
— Na nikogo się nigdy nie gniewam,
drogie dziecko — westchnął Wilczur, za
siadając do przygotowanej herbaty. — No,
a cóż tu poza tym nowego? U P roko
pa wszyscy zdrowi?
•
— Co nie m ają być zdrowi? Dziadzio co
dzień mnie pyta, czy od pana profesora
wiadomości nie ma o powrocie.
— Z początku to przychodził, ale ostat
nimi czasy to się czegoś na pannę Łucję
boczy i tu nie zagląda.
Wilczur zdziwił się:
— Dlaczego się boczy?
•
— A bo on doktora Kolskiego nie lubi,
Powiada, że nie wiadomo po co pan pro
fesor pozwolił mu tu zostać. Coś nie przy
padł dziadziowi do smaku. A sama nie
wiem dlaczego, bo to bardzo sympatyczny
człowiek. Kiedy w zeszłym tygodniu pan
doktor chciał konie wynająć, to mu nie
dał.
' — A po cóż m u były konie?
— A do konnej jazdy. Bo pan doktor
z panną Łucją to często konno jeżdżą. K o 
nie w ynajm ują teraz od jednego staro-
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ni
najpiękniejszych
ludzkich
uczuć są pożądanymi wzoram i
osobowości dla młodzieży. Utwo
ry literackie Londona cechuje
wiara w dobro człowieka, opty
mizm, ogromne poczucie spra
wiedliwości. Dlatego też są szcze
gólnie polecane starszym dzie
ciom i młodzieży, a dorośli rów 
nież w „N owelach” Jacka Lon
dona znajdą wiele interesujących
spraw i wartości.

Pięć opowiadań wybitnej prozaiczki austriackiej, znanej w
Polsce z książki „M alina” . Opo
wiadania są wariantami tematu
mężczyzna — kobieta, przy czym
niewielu pisarzy tak wnikliwie
i z takim doświadczeniem potra
fi temat ten poruszać, jak właś
nie I. Bachmann.

Nowele, Jack London, Iskry 1975,
s. 264, cena 16 zł.

Krzyk przez sen, Dębnicki K.,
powieść, wyd. 2, Czytelnik 1975
s. 325, cena 25 zł.

Co nowego w księgarniach?
O Melchiorze Wańkowiczu. K u
rzyna M. Pax, 1975, s. 304, tabl.
cena 70 zł.
Książka jest próbą spojrzenia
na życie i tw órczość wielkiego
pisarza polskiego Melchiora W ań
kowicza, człowieka, który był
świadkiem i uczestnikiem zasad
niczych wydarzeń w życiu nasze
go narodu. Książka ilustrowana
jest bogato fotografiami.
Pokolenie Czeszko B. Czytelnik
1975, s. 252, cena 22 zł.
W znowienie popularnej pow ie
ści o trudnych i tragicznych lo
sach młodzieży polskiej w Okre
sie okupacji.
Symultanka, Bachmann I. opo
wiadania tłum. z niemieckiego.

wiera z Nieskupy, a siodła od rymarza
W ojdyłły z miasteczka. O tu leżą —
wskazał kąt w sieni.
— Rzeczywiście leżą.
— A teraz to pewno doktór będzie m u
siał wracać do Warszawy, bo i miejsca
dla niego tu nie ma. Chyba żeby w sieni
tu spał, albo w operacyjnym. Tak widzę,
że i z tych im ienin nic im nie w yjdzie
— nie bez pewnej złośliwości zakończyła
Donka.
—• Z jakich imienin?
— Z imienin pani Pawlickiej. Mieli tam
pojutrze jechać d o jej majątku. Pani Paw 
licka tu sama była i zapraszała jeszcze w
poniedziałek. Tam będzie duży bal. Panna
Łucja nawet sobie nową sukienkę szy
kuje. Taką niebieską przybraną tiulem.
Ach, żebym to ja sobie mogła taką zro
bić.
Profesor dopił herbatę i siedział m il
czący. Donka kręciła się p o pokoju, a
w yjrzaw szy oknem zawołała:
— O, o. Już wracają. Jakoś dziś wcześ
niej. Niech pan profesor zobaczy. Przez
p łot przełażą.
W ilczur zbliżył się d o okna. Istotnie
[przez płot odgradzający dziedziniec od p o 
la przełaził Kolski. Zeskoczył i w yciąg
nął ręce, pom agając Lucji. Nie było sły
chać ich rozmowy, lecz widocznie byli
rozbawieni i w doskonałym humorze. Za
rumieniona twarz Ł ucji promieniowała
wesołością. Śmieli się patrząc sobie w
oczy, po czym w oln o ruszyli ku dom ow i,.
trzymając się za ręce. Raz po raz przy
stawali i teraz było już wyraźnie słychać
ich śmiech.
W ilczur cofnął się od okna. Już nie miał
najmniejszych wątpliw-ości, jakie rezulta
ty dała przygotowana przezeń próba. N aj
chętniej zamknąłby się teraz, b y ich nie
widzieć. Było to jednak, niemożliwe.
Drzwi się otw orzyły weszła najpierw
Lucja, a za nią Kolski. W pierwszej ch w i
li zatrzymali się zaskoczeni widokiem
Wilczura Łucja* krzyknęła:

Czytelnik 1975,
275, cena 22 zł.

Seria

Nike,

s.

Powieść
opisująca
przeżycia,
autora w czasie w alk partyzanc
kich w Górach Świętokrzyskich,
ukazane w konfrontacji z sytuac
ją po dwudziestu latach.
Siedemnaście
mgnień
wiosny,
Siemianow J., powieść, tłum. z
rosyjskiego, MON 1975 r., s. 330,
cena 22 zł.
Sensacyjno-szpiegowska
p o
wieść o losach radzieckiego w y
w iadow cy Isajewa, wcielonego w
postać Standartenfuhrera Stirlitza, znana w Polsce z serialu
telewizyjnego.
Uwaga
Powyższe książki można naby
wać we wszystkich księgarniach
Domu Książki, lub zamawiać pod
następującym
adresem:
P ow 
szechna Księgarnia Wysyłkowa,
ul. N ow olipie 4, 00-150 Warszawa.

— Profesorze! W rócił pan!
W ilczur zmusił się d o uśmiechu:
Pomim o serdeczności w powitaniach
przejaw iła się nutka ogólnego zażenowa
nia. Gdy zasiedli d o kolacji W ilczur z
przesadną rozwlekłością opowiadał co ro 
bił w Wilnie, opowiadał o tamtejszych
stosunkach w świecie lekarskim, a gdy
ten temat się wyczerpał, przystąpił do
równie obszernego opisu operacji Dobra
ni ecki ego.
Natychmiast po kolacji W ilczur pow ie
dział:
— Zrobi mi pan tę łaskę, kochany ko
lego, i zostanie jeszcze kilka dni. Nie będę
pana ruszał z miejsca, a sobie urządzę
legowisko w operacyjnym.
— O, nigdy się na to nie zgodzę, panie
profesorze — niezręcznie odpowiedział
Kolski. — Nie wiem, czy nie sprawię kło
potu tym, że pozostanę, jeżeli pan profe
sor pozwoli. A le w żadnym razie nie m o
gę zajm ow ać nadal pańskiego pokoju.
Mnie w operacyjnym będzie zupełnie w y
godnie.
Natychmiast po urządzeniu posłania dla
Kolskiego i p o przeniesieniu jego rzeczy,
profesor tłumacząc się zmęczeniem po
podróży, pożegnał się i udał się na spo
czynek.
Z e smugi światła, która do późnej nocy
padała z okna ambulatorium, mógł się do
myślić, że Łucja i Kolski nie poszli spać,
lecz rozmawiali.
Rozmawiają o czym?... Czy już doszli
d o porozumienia? Czy Łucja przyjęła jego
oświadczyny?... Jeżeli tak jest, naradzają
się teraz, w jaki sposób ma się ona uw ol
nić od zobowiązań w obec starego, poczci
w ego profesora. W jaki sposób zakomuni
kow ać m u o zmianie swoich uczuć?...
W ilczurow i w ydało się to nieprawdopo
dobne. Aczkolwiek wszystka, co tu zastał
dobitnie świadczyło, o zbliżeniu się Łucji
do Kolskiego.
(117) cdn.

Odpowiedzi na powtarzające się pytania Czytelników
@ Kuria Biskupia Diecezji K ra
kowskiej, ul. J. Sarego 11,
.31-047 Kraków.

Warunki członkostwa w Kościele
Polskokatolickim
Wielu naszych Czytelników za
pytuje, jakie warunki należy
spełnić, żeby zostać członkiem
Kościoła Polskokatolickiego, py
tają o adres najbliższej ich m iej
scu zamieszkania polskokatolickiej parafii, chcieliby gościć u
siebie w domu kapłanów polskokatolickich i prosić ich o w yjaś
nienie wielu wątpliwości natury
religijnej.
Drodzy Czytelnicy! Za mało
jest miejsca w naszej rubryce
„R ozm ow y z Czytelnikami”, aże
byśmy wszystkim Wam udziela
li odpowiedzi na łamach naszego
tygodnika na powtarzające się
często pytania. Zwracajcie się
w ięc osobiście lub listownie do
Kurii Biskupiej Kościoła Polsko
katolickiego pod
następującymi
adresami:
@ Kuria Biskupia Diecezji War
szawskiej, ul. Szwoleżerów 4
(róg Czerniakowskiej), 00-464
Warszawa,
@ Kuria Biskupia Diecezji W roc
ławskiej,
ul.
Oławska
19,
50-123 W rocław

Na Wasz list otrzymacie ser
deczną odpowiedź delegowanego
kapłana, który wyznaczy W am
spotkanie w kancelarii parafial
nej lub złoży W am wizytę w do
mu, wyjaśniając — o ile sobie
tego życzycie — jakie są warun
ki członkostwa w Kościele P ol
skokatolickim.
Studia w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej
M łodzieńcy po maturze mogą
się poświęcić zaszczytnej pracy
kapłańskiej w Kościele Polskoka
tolickim w kraju i wśród Polonii
zagranicznej, odbywając uprzed
nio studia na Sekcji Teologii Sta
rokatolickiej w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warsza
wie. Kandydaci do stanu duchow
nego powinni się odznaczać głę
boką wiarą, umiłowaniem pracy
na rzecz Kościoła i bliźnich oraz
nienaganną opinią społeczności
kościelnej i otoczenia.
Podania o przyjęcie na studia
w
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej w Warszawie nale
ży składać do Rady Synodalnej
Kościoła Polskokatolickiego (ul.
Wilcza 31, 00-544 Warszawa).

Lekarz radzi
Higiena pracy umysłowej

^

Sprawność naszej pamięci i ogólnie pracy umysłowej zależy cał
kowicie od sprawności funkcjonowania kory m ózgowej, a ta znów
od odpowiedniego odżywienia, a więc od krążenia i składu krwi.
Stąd wielkie znaczenie dla pracy mózgu ma świeże powietrze, głę
bokie oddychanie oraz racjonalne i pełnowartościowe odżywianie.
Sprawne funkcjonowanie mózgu oczywiś’cie zależy także w znacz
nym stopniu od ogólnego stanu zdrowia i sił organizmu. Stąd w y 
pływa konieczność higienicznego trybu życia, regularnych godzin
snu, ruchu, gimnastyki. Nie znaczy to jednak, że na przykład po
bardzo intensywnym treningu sportowym dobrze pójdzie nauka,
bowiem zmęczenie mięśni w pewnym stopniu udziela się też ko
mórkom mózgowym. Każde zmęczenie powoduje przede wszystkim
zmiany zachodzące w składzie krwi, co odbija się na jakości pracy
umysłowej. Zmęczenie wyw ołuje zawsze podobne skutki: utrudnia
koncentrację uwagi, pow oduje zniechęcenie utrudnia zapamiętywa
nie, a wreszcie wzmaga drażliwość i nerwowość. W efekcie zmęcze
nie obniża w ydajność każdej pracy.
Zmęczenie może być wywołane monotonią zajęcia i trudnością
skupienia nim uwagi. Jest to rodzaj zmęczenia, które określamy ja 
ko znużenie. Przyczynę jego znajdziemy zwykle w nieracjonalnej
metodzie pracy i w osobistym negatywnym nastawieniu do w yko
nywanej pracy. Dużo szybciej bowiem męczy i nuży praca, której
nie lubimy, i którą wykonujem y pod przymusem.
A by opóźnić wystąpienie zmęczenia należy zadbać o właściwe
warunki do pracy um ysłow ej; a więc dobre oświetlenie miejsca
pracy, odpowiednią temperaturę pomieszczenia, w którym pracuje
my, dobre powietrze i spokóji I wreszcie odpowiednie przerwy w
pracy i odpoczynek. Gdy czytamy, piszemy, czy rysujem y przy świet
le dziennym, stół nasz w stosunku do okna powinren być tak usta
wiony, by światło padało nań z lewej strony. Jeśli pracujemy przy
sztucznym świetle, to nie może ono być ani za jaskrawe, ani za sła
be. Najlepsze są lampy skupiające światło bezpośrednio na stole czy
biurku, gdzie mamy rozłożone książki lub zeszyty. Najlepszą tempe
raturę w pokoju w którym pracujem y jest 17—18 stopni. Duszne,
zadymione powietrze szybko powoduje zmęczenie, dlatego też jeśli

Jak zaprenumerować ..Rodzinę” ?
Wielu Czytelników zapytuje,
dlaczego w najbliższym kiosku
„Ruchu” nie mogą otrzymać na
szego tygodnika i co zrobić, żeby
móc „Rodzinę” otrzymywać sys
tematycznie. — Tylko prenume
rata „Rodziny” zapewnia jej sys
tematyczne otrzymywanie. Za
prenumerować „Rodzinę” m ożna:
@ u listonosza,
© w najbliższym urzędzie pocz
towym.
Szczegółowe warunki prenume
raty podane są na str. 2 w każ
dym numerze „Rodziny” . Cena
prenum eraty:
% kwartalnie — 26 zł.
% półrocznie — 52 zł.
© rocznie — 104 zł.
Prenumeruj
„Rodzinę”
gro
madź poszczególne numery w
roczniki, a roczniki oprawiaj.
Oprawione roczniki „Rodziny”
stanowią dla wszystkich pożytecz
ną lekturę zawierającą cenne ar
tykuły o Bogu i Kościele, o ro
dzinie, wychowaniu i życiu co
dziennym człowieka.
Gdzie nabyć kwartalnik
teologiczro-filozoficzny
„Posłannictwo” ?
„Posłannictw o” to kwartalnik
teologiczno-f ile 7of iczny wydawa

ny pod redakcją ks. Wiktora W ysoczańskiego w Zakładzie „O dro
dzenie” w Warszawie. Kto sys
tematycznie
czyta
„Posłannic
tw o” , ten pogłębia swą wiedzę
religijną staje się światłym i
świadomym swej wiary chrześ
cijaninem.
Pojedyncze numery „Posłan
nictwa” można zamawiać bez
uprzedniej wpłaty należności w
Zakładzie W ydawniczym „O dro
dzenie” (ul. W ilcza 31, 00-544 War
szawa). Wysyłka następuje za za
liczeniem pocztowym. Cena po
jedynczego numeru (ok. 100 stron
druku) wynosi 5 zł. Prenumera
tę „Posłannictwa” można zamó
w ić wyłącznie za pośrednictwem
„Ruchu” , w płacając na konto
PKO Warszawa nr 1-6-100020
Centrala
Kolportażu
Prasy
i
W ydawnictw RSW „P K R ” , ul.
Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
Gdzie kupić Pismo Święte?
W ydawaniem i wysyłką Pisma
św. zajm uje się w Polsce przede
wszystkim Brytyjskie i Zagra
niczne Towarzystwo Biblijne (ul.
Nowy Świat 40, 00-363 Warsza
wa). Na żądanie można otrzymać
katalog posiadanych na składzie
różnych wydań Biblii i zamówić
potrzebną pozycję. Wysyłka na
stąpi za zaliczeniem pocztowym.

tylko to możliwe, pracujm y przy otwartym oknie, albo przynajmniej
w dobrze Wywietrzonym pomieszczeniu.
Jeśli chcemy się skupić na przedmiocie, którym się zajmujemy,
musimy mieć spokój. Hałas, głośne rozmowy, głośna muzyka, roz
prasza naszą uwagę. Niektóre osoby przyzwyczajone są pracować
lub uczyć się przy muzyce — to już kwestia indywidualna. W każ
dym razie muzyka powinna być ściszona, nawet dla tych „przyz
wyczajonych” .
Planowanie pracy na dłuższą metę i jej usystematyzowanie po
trzebne jest nie tylko dla lepszej jakości pracy, ale również ze
względu na konieczność przerw i wypoczynku. Mają one szczególnie
duże znaczenie dla osób uczących się, przyswajających nowy ma
teriał. Po paru nocach skróconych do 3— 4 godzin snu, nauka nie
wiele jest warta, a zapamiętywanie wybitnie osłabione. Spędzając
10 godzin nad książką nie nauczymy się więcej niż w ciągu 6—7
godzin.
Po godzinie skoncentrowanej pracy umysłowej konieczna jest
5— 10 minutowa przerwa. Najlepiej wówczas wstać, zrobić parę
ćwiczeń gimnastycznych, czy po prostu... przeciągnąć się, podejść do
okna i w ykonać kilka głębokich w dechów i wydechów. Po paru
godzinach pracy konieczne jest przerwanie jej przynajmniej na pół
godziny, na posiłek czy krótki spacer.
Najlepszym wypoczynkiem po pracy jest sen, a ponieważ pod
czas snu zapamiętany materiał nie tylko nie zaciera się, lecz prze
ciwnie utrwala, słusznie postępuje więc ten, kto przed udaniem się
na spoczynek przegląda najtrudniejsze czy najważniejsze punkty
sw ojej pracy. Mówiąc o odpoczynku warto dodać, że dla sprawno
ści pamięci nie jest obojętne w jaki sposób spędzamy w olny czas.
Każdy brak umiaru prędzej czy później da się w e znaki. Miarą zaś
doskonałości wypoczynku jest zapas sił i chęci, z jakimi wracamy
do pracy.
Jeśli się czegoś uczymy, najlepsze rezultaty osiągamy przez częste,
lecz niezbyt długie ćwiczenia. Na przykład przy nauce maszynopi
sania więcej pożytku dadzą cztery półgodzinne ćwiczenia, niż jedno
dwugodzinne. Reguła ta ma tym większe znaczenie, im bardziej ob 
cy jest nam dany przedmiot, lub im nudniejsze wydają się nam
ćwiczenia.
Dobrze jest zaprzyjaźnić się na co dzień z zegarkiem i kalenda
rzem. Sztuka życia to także mądre wykorzystywanie czasu!
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miał przywrócić całemu światu łaskę Bożą i pokazać drogę do i.ieba włas
nym życiem i śmiercią, a zaczęli pocieszać współrodaków, że gdy przyjdzie
ów Mąż obiecany przez Boga, poderwie naród do walki z okupantem, prze
pędzi Rzymian z granic Palestyny, a sam będzie królował nad potężnym pań
stwem żydowskim. Dlatego też nie chcieli uznać w Jezusie Chrystusie zapo
wiedzianego Mesjasza, bo Pan Jezus nie zbroił swoich uczniów i nie naw oły
wał do powstania, lecz uczył o Bogu i wiecznym życiu człowieka.
By sprostować błędne pojęcie kapłanów żydowskich odnośnie powołania
mesjańskiego, zapytał ich, czyim Chrystus jest synem — według ich mniema
nia. Odpowiedzieli zgodnie z prawdą, że będzie to syn Dawida. Ale była to
tylko część prawdy. Chrystus miał być nie tylko synem Dawida, ale przede
wszystkim Synem Bożym. Dlatego Pan Jezus stawia drugie pytanie: Jeśli
Chrystus jest synem Dawida, to dlaczego król Dawid nazywa Go swoim Pa
nem, m ów iąc: „Rzekł Pan (Bóg) Panu m em u: siądź po prawicy m ojej?”
Król przecież nie ma nad sobą żadnego Pana prócz samego Boga. Chrystus
jest więc prawdziwym Bogiem, który stał się Człowiekiem, przyjąwszy ciało
z Matki Najświętszej pochodzącej z pokolenia Dawidowego. Syn Boży przy
szedł zbawić wszystkich ludzi, a nie tylko naród żydowski.

Pewnego razu Pan Jezus wskazując na siebie zapytał także swoirh uczniów:
„A w y za kogo mnie macie?” Odpowiedzi udzielił święty Piotr. Apostoł, na
tchniony przez Ojca niebieskiego, zawołał z głęboką wiarą i przekonaniem:
„P anie! Tyś jest Chrystus, Syn Boga żyw ego!” Była to odpowiedź na piątkę
z plusem. Pan Jezus pochwalił Piotra za to wyznanie wiary.
Identyczne pytanie stawia Pan Jezus każdemu człowiekowi — dorosłym
i dzieciom. Za kogo mnie masz, Stanisławie, W ojciechu, Marysiu, Anno? —
pyta Jezus codziennie. Może uważasz, że byłem tylko człowiekiem, synem
króla Dawida — jak to myśleli kapłani żydow scy? Byłem na ziemi w ludz
kiej postaci, a potem wróciłem do Ojca w niebie i nigdy mnie nie widziałeś.
Może w ięc sądzisz, że się nie interesuję tobą i innymi ludźmi, bo nie zaw
sze wysłuchuję wszystkich twoich próśb i zachcianek? A może w ogóle o
mnie nie myślałeś, a na religię chodziłeś w kratkę lub nie uczęszczałeś w ca
le, niby dlatego, że przedmiot mniej ważny? Czekam na twoją odpowiedź
szczerą i prawdziwą. Jeśli odpowiesz tak jak święty Piotr, będę się bardzo
cieszył, a jeśli jeszcze mnie dobrze nie znasz, ucz się i szukaj mnie wokół
siebie. Ja jestem zawsze bardzo blisko każdego dziecka. Pozostałem na zie
mi w każdym kościółku pod postacią Chleba i czekam na Ciebie, byś przy
szedł na rozmowę, wspólnie z kolegami na Mszę świętą w niedzielę, a tak
że prywatnie w niektóre dni tygodnia, gdy będziemy w kościele tylko ty
i ja. To ja podaję ci pokarm i odzienie rękami twoich rodziców, uczę cię
ustami nauczycieli, jestem w uśmiechu twojego braciszka, cierpię w twoim
chorym przyjacielu, jestem rówTnież w tobie samym !
Czy teraz wiesz kim jestem? — Tak, Panie! Tyś jest Chrystus, Syn Boga
żywego!
KSIĄDZ ŁUKASZ

Starsze dzieci wiedzą z nauki historii, że w dawnych czasach w każdym
kraju rządzili królowie. I dziś jeszcze niektóre państwa mają swego króla
lub królową, tak jest na przykład w Belgii lub w Anglii. Gdy stary król
umiera, na jego m iejsce wstępuje najstarszy syn albo córka, a jako oznakę
władzy otrzymuje berło i koronę. Dopóki żyje król, wszyscy muszą go słu
chać, nawet rodzeni bracia i siostry.
Naród wrybrany, który przechowywał obietnicę Boga, że w jego krainie
przyjdzie na świat Zbawiciel miał również wielu królów i wodzów, z któ
rych do dnia dzisiejszego najbardziej ceniony jest przez swoich rodaków
król Dawid. Dawidowi przypisuje Pismo św. ułożenie lub zebranie 150 prze
pięknych psalmów, czyli pieśni na cześć Boga. Niektóre z tych
psalmów,
śpiewamy również my w czasie nieszporów. Dawid był nie tylko królem, ale
i prorokiem, bo zapowiadał przyjście Mesjasza-Zbawiciela podobnie jak czy
nili to w ielcy mężowie boży, tacy jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel
i inni. Kapłani żydow scy na podstawie pism proroczych uczyli, że Chrystus
przyjdzie na świat właśnie jako potomek króla Dawida.
Za czasów Chrystusa naród żydowski jęczał w niewoli rzymskiej. Duchow
ni żydow scy zapomnieli wtedy o prawdziwej misji obiecanego Mesjasza, który

Rzeki Pan do Pana mego łaskawym
Swym głosem : Siądź mi przy boku prawym ,
A ż wszystkie Tw oje zuchwale wrogi
Dam za podnóżek pod T w oje nogi.
Berło Tw ej m ocy wydam z Syjonu,
Świat cały padnie u Twego tronu!

Do nieba patrzysz w górę,
A nie spojrzysz w siebie.
Nie znajdzie Boga,
K to Go szuka tylko w niebie.
(A. Mickiewicz)

Cała historia zaczęła się w 1964 r. We wsi Grzawa, pod Pszczyną, stał od
1921 roku wiatrak, który do pierwszych lat pow ojennych służył okolicznym
mieszkańcom; nagle coś się w nim zacięło, pękło i poczerniałe od wiatru
skrzydła stanęły. Wiatrak na pewno uległby zniszczeniu, gdyby ktoś „o d p o 
wiedni” w porę go nie dostrzegł i wiatrak przeprowadził do północnej części
Wojewódzkiego Parku Kultury i W ypoczynku w Chorzowie. I tak rozpoczęła
się historia największego w Europie skansenu położonego na obszarze 25 ha
w którym znajdzie się ponad 100 zabytków architektury ludowej. W chwili
obecnej znajduje się już 3 zabytkowych drewnianych budynków. Skansen po
dzielono na 6 okręgów : Beskid Śląski, podgórski, gorzowski, pszczyńsko-rybnicki, lubliniecki i zagłębiow ski; znajdą się tam wśród zagród i chat „gar
barnia, młyn wodny <nad rzeką), kuźnia, karczma i ...areszt sołecki.
Całość skansenu ma b yć obrazem życia wsi polskiej w połowie X IX w.,
z zachowaniem charakterystycznych różnic społecznych, a więc w yekspono
wanie zagród bogaczy i ubogich chłopów i robotników wiejskich, zw iedzający
będą mogli odbywrać przejażdżki po skansenie konną bryczką.
Pierwszy na świecie skansen powstał w 1891 r. w Szwecji. Podobne miejsca
pod gołym niebem powstały również w innych krajach. W Polsce mamy
obecnie szereg skansenów: w Zubrzycy, Opolu, Woli Gustowskiej, we Wdzy
dzach, Sanoku i Olsztynku. Jednak chorzowski będzie z nich największy i naj
piękniejszy.
ZBIGNIEW RACŁAWICKI

Budownictwo z X IX w ieku: stodoła z Grzawy, pow. Pszczyna

