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KRAJ ŚW IA T
Lepsza i wydajniejsza praca 

oraz zwiększenie gospodarności 
charakteryzują k lim at rosnącej 
aktywności produkcyjnej w zakła
dach pracy przed VII Zjazdem 
partii. Czyn zjazdowy załóg do
tyczy przede w szystkim  zobowią
zań zm ierzających do poprawy 
zaopatrzenia rynku , a także wzro
stu produkcji eksportowej.

W Warszawie odbyło się wspól
ne posiedzenie prezydiów Polskie
go Społecznego Kom itetu Bezpie
czeństwa i W spółpracy w Europie 
oraz Ogólnopolskiego Komitetu 
Pokoju. Omówiono wyniki kon
ferencji europejskiej i wnioski 
płynące z przyjętych tam  doku
m entów dla dalszej pracy  polskich 
organizacji społecznych.

W tegorocznych poznańskich 
M iędzynarodowych Targach Je 
siennych wzięło udział ponad
1,5 tys. firm  zagranicznych z 33 
krajów  oraz ok. 5 tys. kupców i 
przemysłowców. W artość podpisa
nych kontraktów  handlow ych jest 
znacznie wyższa niż w roku 
ubiegłym.

50-lecie powstania i 30-lecie dzia
łalności w Polsce Ludowej ob
chodziła we w rześniu słynna Wyż
sza Oficerska Szkoła Lotnicza w 
Dęblinie, z k tórą  związane są 
wszystkie pokolenia lotników pol
skich.

W stolicy ZSRR odbyły się we 
w rześniu „Dni W arszawy”, cie
szące sie ogrom nym  zaintereso
waniem  m oskiew skiego społeczeń
stwa. Czynne były m .in. dwie 
w ielkie w ystaw y: „Warszawa
30 lat’” i ,,Rew olucyjne tradycje  
W arszawy” .

Uczestnicy paryskiej sesji Ko
m itetu  W ykonawczego UNESCO 
potępili gwałcenie praw człowieka 
w Chile i przestępczą działalność 
chilijskiej ju n ty  w ojskow ej. Poda
no liczne przyk łady  m ilitaryzacji 
oraz zam ykania  w yższych  uczelni, 
masowych zw olnień w ykładow 
ców, zm niejszania liczby studen
tów, aresztowań oraz krw aw ych  
porachunków ju n ty  Pinocheta. 
W skazano również na faszyzację  
ku ltury  chilijskiej.

W  ostatnim  czasie nadal u trzy 
mywało się napięcie i dochodziło 
do incydentów  zbrojnych w  Liba
nie m iędzy ugrupowaniami m u 
zułm ańskim i i chrześcijańskim i. 
Obie strony używ ały  broni m aszy
nowej, moździerzy, rakiet. Do 
w zrostu napięcia przyczyn iły  się 
przypadki porywania i zabijania 
zarówno chrześcijan, ja k  i m uzu ł
manów przez obie walczące 
strony.
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W Warszawie odbył się kolejny 
Festiwal Muzyki Współczesnej 
„W arszawska Jesień”. W ykonano 
ponad 80 kom pozycji twórców z 
całego świata, w tym  27 dzieł pol
skich. Wiele z nich to praw yko
nania światowe.

W Katowicach obradował XXIV 
Zjazd Fizyków Polskich. Omawia
no takie zagadnienia, jak  fizyka 
i technika reaktorów  atomowych, 
w ykorzystanie prom ieni słonecz
nych jako źródła energii, nad 
przewodnictwo a energetyka lase
rowa, synteza term ojądrowa. Jed 
na z sesji poświęcona była sp ra 
wom nauczania fizyki w szkołach 
średnich i na wyższych uczel
niach.

W arszawę odwiedziło w tym  ro 
ku  około 5 milionów turystów. 
Największą grupę zagraniczną sta 
nowią rodacy z USA, Kanady i 
Francji. W zrasta liczba turystów  
skandynawskich.

M ieszkańcy Chojnic — niewiel
kiego m iasteczka na pograniczu 
Borów Tucholskich — obchodzą 
700-lecie jego istnienia. Dziś Choj
nice to nie tylko historia. Stają 
się one coraz prężniejszym  ośrod
kiem  przemysłowym woj. bydgo
skiego. W mieście otwarte są w y
stawy obrazujące historię Chojnic 
i jego osiągnięcia społeczno-gospo
darcze w okresie ostatnich 30 lat.

Dzień u  października w USA 
był uroczyście obchodzony jako  
„Dzień Pułaskiego”. Prezydent 
Ford ogłosił specjalną proklam a
cję, w której przypom niał, iż  Ka
zim ierz Pułaski p rzybył w  roku  
1777 do A m eryki, przyłączył się do 
armii rew olucyjnej Jerzego W a
szyngtona, brał udział w  bitwie 
pod Brandywine i został m iano
w any przez Kongres USA genera
łem. Zginął on od ran odniesio
nych w  bitwie pod Sawannah w  
dniu 11 października 1779 roku.

15 września w W ielkiej B ryta
nii odbyły się obchody 35 rocz
nicy bitw y pow ietrznej o Anglię.
O w ielk im  wkładzie polskich p i
lotów w bitwie o Anglię p rzypom 
niał w ielonakladowy dziennik lon
dyńsk i „News o f the W orld”. Co 
ósm y w śród broniących Anglii 
załóg m yśliw skich  był Polakiem. 
Polscy piloci zostali uhonorowani 
186 krzyżam i lotniczym i i 342 in 
nym i b ry ty jsk im i odznaczeniami 
w ojskow ym i. Spośród 139 polskich  
pilotów latających w czasie bitwy
o Anglię na m yśliw cach typu  
,,Spitfire” i „Hurricane” dotych
czas ży je  40.

O

Polsko-irańskie stosunki gospo
darcze wchodzą w  etap in tensyw 
nej współpracy. Niedawno odbyła 
się druga sesja polsko-irańskiego  
podkom itetu  do spraw handlu. 
Polska wystawiła bogatą ekspozy
cję na Targach Teherańskich.
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CEŃMY CZAS PRACY
Proces powszechnej poprawy warunków życia naszego spo

łeczeństwa, dokonujący się w ostatnim pięcioleciu, nie ma 
precedensu w naszej najnowszej historii. Średnia płaca real
na wzrastała dwukrotnie szybciej niż przewidywały to zało
żenia planu, a w obecnym roku kształtuje się na poziomie 
około 40 proc. wyższym niż w 1970 roku. Regulacje płac 
objęły wszystkich zatrudnionych, podwyższono płace mini
malne. Polityka pełnego zatrudnienia wpłynęła _w  istotny 
sposób na wzrost dochodów ludności, polepszenie sytuacji 
wielu rodzin, umacniając poczucie bezpieczeństwa socjalnego 
i pewności jutra ludzi pracy. Rodziny wielodzietne, o stosun
kowo niskich dochodach, skorzystały z wydatnego podwyż
szenia zasiłków rodzinnych, ogół emerytów i rencistów ko
rzysta ze świadczeń średnio o 35 proc. wyższych niż w 1970 
roku. Zwiększyły się dochody rolników, którym obecnie przy
sługuje r 'y7'>*:er bezpłatna opieka lekarska.

Szybki postęp społeczny stał się możliwy dzięki ogromne
mu przyspieszeniu rozwoju gospodarczego kraju, rozwój zaś 
ten — dzięki aktywizacji przytłaczającej większości społe
czeństwa. Czy miara naszych osiągnięć jest pełna? Czy nie 
istniały potencjalne możliwości uzyskania efektów poważ
niejszych? Zaprzepaszczone możliwości są sumą tego, czego 
nie zrobili określeni ludzie na różnych stanowiskach. Są to 
ludzie, którzy nie zrobili i nie robią wszystkiego co do nich 
należy — z lenistwa, z pa-sożytnictwa. „Po co się wysilać, 
inni zrobią to za mnie” — mówią. Nieuczciwi ludzie to 
mniejszość w naszym społeczeństwie, ale mniejszość, która 
często szkodliwie oddziaływa na innych, demoralizuje tych, 
co pragną pracować rzetelnie, kradnie cenny czas pracy, roz
luźnia dyscyplinę pracy. Ci ludzie powodują straty w związ
ku z przestojem maszyn, zakłóceniami w kooperacji, opóź
nioną dostawą dokumentacji itp.

Z wszystkich czynników, od których zależy dalszy dyna
miczny rozwój naszej gospodarki, najdonioślejszymi jest czas 
i jakość pracy. Pełne wykorzystanie czasu pracy jest warun
kiem właściwego wykorzystania potencjału produkcyjnego. 
Właściwe wykorzystanie kapitału ludzkich kwalifikacji, 
wiedzy i umiejętności jest warunkiem efektywnego wyko
rzystania materiałów i surowców, warunkiem opanowania 
produkcji wyrobów wysokiej jakości. Wykorzystanie czasu 
pracy urasta dziś do rangi problemu ogólnospołecznego.

W zakładach pracy na terenie całego kraju dobiegł końca 
powszechny przegląd stanu dyscypliny pracy i wykorzysta
nia czasu pracy. Jest sprawą ogromnej wagi, aby wszystkie 
zgłoszone w  toku przeglądu krytyczne uwagi znalazły prak
tyczne zastosowanie. Przegląd winien się stać punktem  
zwrotnym w ustosunkowaniu się społeczeństwa do ludzi nie 
przestrzegających dyscypliny pracy. Musi być przełamany 
dotychczasowy często tolerancyjny stosunek do nadużyć 
wszelkiego rodzaju pasożytów społecznych. Trzeba skutecz
niej przeciwdziałać marnotrawstwu czasu pracy, stworzyć 
zaporę przeciw demoralizatorskiemu oddziaływaniu na sto
sunki międzyludzkie tych, którzy demonstrują brak posza
nowania dla pracy, dla swych towarzyszy pracy, dla kolek
tywów. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się praktykom 
niektórych kierowników i mistrzów, którzy tolerują i ukry
wają kilkudniowe nawet „bumelki” i  nie wyciągają wnios
ków wobec ludzi w cyniczny sposób lekceważących obowiąz
ki swej pracy.

Niewiele już dni pozostało do końca roku — ostatniego 
roku pięciolatki. Ceńmy czas pracy, pracujmy jak najrzetel
niej. Idzie o rzecz najważniejszą — o dalszy dynamiczny 
rozwój kraju i wzrost pomyślności nas wszystkich, całego 
narodu.

Wydawca Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zakład W ydawni
czy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. Adres Redakcji i Adm inistracji: 
ul. Wilcza 31, 00-544 W arszawa. Telefony R edakcji: 29-32-75, 28-64-91 do 92, 
wewn. 3 i 19. W arunki p renum eraty : Prenum eratą na k raj przyjm ują 
urzędy pocztowe, listonosze oraz oddziały i delegatury „Ruch” . Można 
również dokonywać wpłat na konto PKO nr 1-6-100020 — Centrala Kolpor
tażu Prasy  i W ydawnictw RSW „PRK”, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, 
Prenum eratę przyjm uje się do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego 
okres prenum eraty. Cena prenum eraty : kw artalnie — 26 ił, półrocznie —

52 zł, rocznie — 104 zl. Zlecenia na wysyłkę „Rodziny” za granicę p rzy j
m uje oraz wszelkich inform acji na ten tem at udziela Biuro Kolportażu 
W ydawnictw Zagranicznych RSW „PKR” ul. W ronia 23, 00-840 Warszawa. 
Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca oraz 
zastrzega sobie prawo dokonywania form alnych i stylistycznych zmian 
w treści nadesłanych artykułów . D ruk: PZGraf. „Prasa-K siążka-R uch”, 
W arszawa, ul. Smolna 10, n r zam. 1387. B-99.

Na okładce: Katedra Ormiańskiego Apostolskiego Kościoła w Eczmiadzynie  
k. Erewania (Armenia).
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Kościół wobec zagadnienia polityki
„Oddajcie więc Cezarowi to, co 

należy do  Cezara, a  Bogu to, co 
należy do Boga” (Mt. 22, 21).

Z acytow ana n a  w stępie w ypo
w iedź Jezusa w prow adza nas 
n iejako autom atycznie w  zagad
nienie „Kościół i polityka”, k a 
żąc jednocześnie zastanow ić się 
nad tym, czy Kościół pow inien 
zajm ow ać się polityką, czy pow i
nien angażować się w  spraw y 
doczesne, czy...? Tu re jestr py
tań  m ożna mnożyć niem alże w  
nieskończoność.

Trzeba przyznać, że szukanie 
jednoznacznej odpowiedzi n a  te  
py tan ia w ydaje się być z góry 
skazane n a  niepowodzenie. Za
gadnienie bow iem  jest złożone i 
trudne. I od w ielu wieków, a  
w łaściwie to  już  od w ystąpienia 
Jezusa, od chwili pow stania 
Ewangelii, chrześcijanie potykali 
się o to  zagadnienie, dalej się 
potykają i — jak  określa jeden 
ze znanych współczesnych teolo
gów M.D. Chenu — „potykają 
się dość n iezgrabnie”. W czym le
ży trudność?

Od samego początku chrześci
jan ie  zajm ow ali różne stanow iska 
w  stosunku do zagadnienia „Ko
ściół — polityka”. Jedni sta li na 
stanowisku^ że w  Ewangelii, zn a j
dują się gotowe recepty i w ska
zówki przeprow adzania wszelkich 
akcji politycznych, gospodarczych 
i społecznych, że Kościół jest 
upraw niony do tego, aby  rządzić 
św iatem  itp. T aką m niej więcej 
opinię znajdziem y od IV w ieku 
u takich  Ojców Kościoła jak  św. 
Ambroży, św. A ugustyn czy św. 
Ja n  Chryzostom. Poniew aż Ko
ściół stosunkowo szybko uzyskał 
praw o i przyw ilej religii panu ją
cej, d latego myśli Ojców z IV 
w ieku są  skw apliw ie przechw y
tyw ane później przez św. G rze
gorza Wielkiego, a  naw et przez 
takiego m yśliciela średniowiecza, 
jakim  był św. Tomasz z  Akwinu. 
Kościół doszedł do władzy. I tak  
jak  do III w ieku każdy chrześci
jan in  był w  m niejszym  lub w ięk
szym stopniu w rogiem  politycz
nym państw a, ta k  później role 
odm ieniły się — każdy poganin, 
każdy niew ierny, to  w róg poli
tyczny, którego trzeba było zw al
czać wszelkim i środkam i. Augu
stiańska myśl polityczna tak  da*- 
lece zaw ażyła n a  umysłowości 
chrześcijan, że przez' w iele w ie
ków  chrześcijaństw o znajdow ało 
się pod jego wpływem. Ja k  dale
ce różni m yśliciele i p rzedsta
w iciele różnych Kościołów chrze
ścijańskich byli przekonani, że 
ideał ewangeliczny pow inien sta 
nowić źródło natchn ien ia dla 
w szelkiej działalności politycznej, 
św iadczy choćby i to, że w  okre
sie reform acji tak ie poglądy po
dzielał Erazm, L uter i Kalwin. 
Pod koniec X IX  w ieku papież 
Leon X III w  encyklice „Im m or- 
tale D ei” (z dnia 1X1.1885 r.) za
pewniał, że „żaden system  nie 
sprzyja w  równym  stopniu tw o
rzeniu i k ierow aniu państwem , 
jak  rozkw it doktryny ew ange

licznej”. N a początku XX w ieku 
papież Benedykt XV w  encyklice 
„Ad beatissim i” (z dnia l.X I. 
1914 r.) w prost dom agał się i żą
dał, aby  w  nauce zaw artej w 
„K azaniu n a  górze” szukano 
wskazówek do organizow ania ży
cia politycznego, gospodarczego i 
społecznego.

Jakże in n e  stanow isko zajęło 
w ielu  teologów z la t sześćdzie
siątych naszego w ieku. H. Goll- 
w itzer w  roku 1966 p isa ł: „Nie 
m a polityki chrześcijańskiej, tak  
ja  n ie  m a m edycyny chrześcijań

skiej, a  jedynie chrześcijanie, 
k tórzy tkw ią w  środowisku dzia
łającym  politycznie, gdzie obec
ność ich je st zresztą równie po
trzebna jak  n a  przykład w  m e
dycynie”. Paul R icoeur nieco 
wcześniej stw ierdził: „Nie m a 
polityki, chrześcijańskiej. Każda 
polityka, k tó ra  wywodzi się z 
Credo, zaczyna kuleć. Wszelka 
polityka musi opierać się na em 
pirycznej ocenie h isto rii -i na de
cyzjach, które wchodzą w  skład 
tej decyzji”.

Przytoczone wyżej wypowiedzi, 
k tóre m ożna w  pew nym  sensie

uznać za  wypowiedzi k ie runku ją
ce, stanow ią dla Kościołów i ich 
wyznawców pew ien drogowskaz 
w  rozw iązyw aniu zagadnienia
ustosunkow ania się  chrześcijan 
do zagadnień politycznych. Po
m ocną tu  też jest bardzo „anali
za rzeczywistości politycznej” 
m inionych wieków. Przez k ilka
dziesiąt w ieków prowadzono po
litykę Według s ta re j zasady im 
peratorów  rzym skich: dziel i p a 
nuj. Polityka w  takim  ujęciu by
ła  terenem  ustawicznego ściera

nia się wrogich sił, Polityka by
ła  nieodłącznie zw iązana z egoiz
mem; pychą, tw ardością i chytro- 
ścią. Obce jej były tak ie  pojęcia 
jak  spokój i delikatność, a  tym  
bardziej łagodność, uprzejmość 
czy szlachetność. Takim  też zasa
dom hołdował przez w iele w ie
ków  Kościół. I choć to  może być 
dla w ielu chrześcijan bolesnym 
odkryciem, to  jednak  n ie  można 
tych fak tów  przemilczać. Poza 
nielicznymi bardzo odosobniony
mi wypadkam i, rzeczą norm alną, 
a  n aw et godną w szelkiej po

chwały, było posługiwanie się 
ogniem i mieczem wtedy, gdy za
chodziła konieczność „obrony 
w iary” lub gdy „niew ierni poga
n ie” byli zbyt ociężałymi w  
przyjm ow aniu chrześcijańskich 
zasad w iary. A jak  dalece za
szkodziło chrześcijaństw u, a  jesz
cze bardziej poszczególnym naro
dom i państw om  uzurpow anie 
sobie przez l^ościół w ładzy de- 
tronizow ania cesarzy i  królów  
czy organizow ania w ypraw  krzy
żowych, nie mówiąc już o 
w szechwładzy „świętej inkw izy
cji” ? A nalizując działalność po
lityczną Kościoła na przestrzeni 
wieków, m a ją  chyba rację ci 
wszyscy myśliciele, k tórzy  pod 
adresem  chrześcijaństw a kiero
w ali ostre oskarżenie. W iele też 
racji i słuszności należy przyznać 
tym, którzy sto ją  n a  stanowisku, 
że przy pomocy „Ojcze nasz i 
nauki zaw artej w  K azaniu na 
górze” n ie  m ożna rządzić św ia
tem.

Po tych w stępnych myślach 
m ożna zap y tać : w  tak im  razie 
jak i stanow isko pow inny zajm o
wać Kościoły w  spraw ach poli
tycznych? Czy Kościoły m ają 
stać n a  uboczu i  bezw iednie przy
glądać się tem u, co dzieje się na 
świecie? Czy Kościoły pow inny 
być obojętne wobec ta k  w ażkich 
problemów, jakim i są bez w ą t
pienia problem y głodu czy po
koju?

Analiza działalności Jezusa 
Chrystusa i nauki zaw artej w  
Ewangelii, a  zwłaszcza kardf^nal- 
ne wypowiedzi Jezusa w  in tere
sującej nas spraw ie — „Oddajcie 
więc Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga”, oraz „Królestwo moje nie 
jest z tego św iata” — pozwoli 
nam  n a  wyciągnięcie wniosku, że 
ta k  jak  Chrystus Pan w  całej 
swej działalności był w yraźnie 
apolityczny, choć nie prowadził 
swojej polityki, n ie  w ykładał 
doktryny społecznej na tem at 
różnorakich ustro jów  eknom icz- 
nych, społecznych i gospodar
czych, choć n ie chciał, aby Jego 
Ew angelia zaopatryw ała nas - w 
jakieś „m odele” i gotowe recepty 
n a  wszystko, to  jednak  był we 
wszystkich spraw ach doczesnych 
mocno zaangażowany. Również 
Kościoły — będąc apolityczny
mi — m ają  jednocześnie odpo
wiedzieć nie tylko n a  w ezwanie 
rzucane przez Słowo Boże, ale 
także n a  wezwanie rzucane w  
obecnym  momencie historycznym  
przez świat, zwłaszcza ten świat, 
który nadal cierpi głód, który 
pragnie pokoju i sprawiedliwości 
społecznej..

KS. TOMASZ WOJTOWICZ
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U roczy słość 
parafialna

w fC©liO¥iy1©
W zwykły, powszedni 

dzień, w dniu 8 września, w 
uroczystość Narodzenia Naj
świętszej Maryi Panny, para
fia polskokatolicka w Kotło- 
wie koło Ostrowa Wielkopol
skiego, obchodziła swą do
roczną uroczystość parafial
ną. Zgromadziła ona kilka 
tysięcy wiernych, którzy o- 
choczo przybyli do świątyni 
w Kotłowie, aby u stóp ołta
rza podziękować Bogu i Jego 
Matce za otrzymane łaski, a 
także by w pokorze prosić o 
dalsze błogosławieństwo i o- 
piekę.

Na tę uroczystość przybył 
do Kotłowa ks. biskup TA
DEUSZ MAJEWSKI — prze
wodniczący Rady Synodal
nej, ks. mgr WIKTOR WY- 
SOCZANSKI — sekretarz 
Rady Synodalnej, ks. mgr
ANTONI PIETRZYK — Wi
kariusz Generalny diec. 
wrocławskiej, ks. dziekan
Wiesław Skołucki — kanc
lerz Kurii Biskupiej diec. 
wrocławskiej, ks. dziekan
mgr TOMASZ WOJTOWICZ 
z Warszawy, ks. dziekan
CZESŁAW JANKOWSKI z 
Radomia, ks. dziekan RO
MAN SKRZYPCZAK z Poz
nania, ks. jubilat TEODOR 
ELEROWSKI z Łodzi, ks.

proboszcz mgr JÓZEF OF- 
TON z Torunia, ks. proboszcz 
HENRYK BUSZKA z Biel
ska-Białej, ks. proboszcz 
ALEKSANDER BIELEC z 
Tarłowa, ks. proboszcz HIE
RONIM GÓRECKI z Bydgo
szczy, ks. proboszcz JÓZEF 
SOBALA z Jastkowie, ks. 
proboszcz WACŁAW GOŹ- 
DZIEWSKI z Gozdnicy, ks. 
proboszcz ROMAN MAR
SZAŁEK z Sieradza, ks. pro
boszcz mgr TADEUSZ PIĄ
TEK z Gore, ks. proboszcz 
BOLESŁAW EWERTOWSKI 
ze Stargardu Szczecińskiego, 
ks. proboszcz JAN SOŁTY- 
KIEWICZ z Boguszowa, ks. 
proboszcz STANISŁAW Fi- 
LEWSKI z Żar k/Żagania, ks. 
proboszcz WINCENTY'
SZEWCZYK z Brzegu n/Od
rą, ks. wikariusz mgr STA
NISŁAW BOSY ze Szczecina 
i ks. DANIEL OLESIŃSKI z 
Gozdnicy.

Od samego rana wierni 
przybywają do Kotłowa. Od 
samego też rana kapłani ce
lebrują przy głównym ołta
rzu Msze Święte, podczas któ
rych wierni licznie przystę
pują do Komunii św. Z póź
niejszej relacji miejscowego 
proboszcza ks. dziekana ZYG
MUNTA KORALEWSKIEGO
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wynika, że w tym dniu do 
Komunii św. przystąpiło po
nad trzy tysiące wiernych. 
Liczba ta  mówi sama za sie
bie i świadczy, że dla tych. 
którzy przybywają w tym 
dniu do Kotłowa jest to dzień 
nie tylko tradycyjnej uro
czystości maryjnej, ale prze
de wszystkim dzień uczty eu
charystycznej, dzień ich spot
kania z Jezusem i Jego Mat
ką.

Im bliżej było godziny
11.30 — im bliżej było chwili 
rozpoczęcia centralnej uro
czystości, tym liczniejszy sta
wał się tłum wiernych, który 
wypełniał szczelnie świąty
nię, plac wokół kościoła i 
drogę doń wiodącą. Ci, co 
byli na zewnątrz kościoła 
mieli wzrok skierowany na 
plebanię. Wszyscy bowiem o- 
czekiwali na procesjonalne, 
uroczyste wyjście ks. bisku
pa i duchownych.

Punktualnie o godzinie
11.30 ks. biskup T. MAJEW
SKI, ubrany w szaty ponty- 
fikalne, poprzedzany orsza
kiem księży, wyruszył z ple
banii w kierunku świątyni. 
Orkiestra parafialna zagrała 
pieśń „Serdeczna Matko”. Po 
dojściu do drogi prowadzącej 
bezpośrednio do kościoła, 
idący szereg duchownych 
został zatrzymany. Umilkły

y  ież  dźwięki orkiestry. Nastą- 
piło powitanie Dostojnego 
Gościa i wszystkich księży. 
Deklamacja wierszy, wręcze
nie wszystkim duchownym 
wiązanek kwiatów i procesja 
duchownych, a z nią tłum 
wiernych, z pieśnią maryjną 
na ustach rusza w kierunku 
kościoła, by po chwili wejść 
w jego prastare podwoje. 
Jednak świątynia nie po
mieściła wszystkich. Tym ra
zem i plac kościelny okazał 
się za mały.

W kościele zapanowała 
dziwna, modlitewna atmos
fera. Biskup i . duchowni klę

kają przed ołtarzem, oddając 
hołd uwielbienia Jezusowi. W 
tym samym momencie o 
sklepienie starej świątyni, 
przenikając jej mury, uderza 
śpiew Hymnu Wiary Kościo
ła Polskokatolickiego „Do 
Ciebie przyszlim, Boże nasz” 
w wykonaniu miejscowego 
chóru parafialnego, któremu 
towarzyszą organy i dźwięki 
orkiestry. Dynamizm, siła i 
potęga płynących podczas te
go nabożeństwa melodii w 
wykonaniu zespołu wokalno- 
instrumentalnego, liczącego 
ponad 40 osób, którym kie
ruje pan Antoni Orłowski, u- 
skrzydlała serca uczestników 
tej uroczystości.

Po odśpiewaniu Hymnu, 
proboszcz parafii ks. dziekan 
ZYGMUNT KORALEWSKI 
przywitał ks. biskupa, du
chownych, pielgrzymów 
przybyłych z dalszych i bliż
szych okolic. Szczególnie ser
decznie wita tych, którzy do 
Kotłowa przybyli po raz 
pierwszy. W dowód szczegól
nego podziękowania za otrzy
mane łaski i wstawiennictwo 
NMP, ks. proboszcz prosi 
Radę Synodalną Kościoła 
Polskokatolickiego w imieniu 
własnym i całej parafii kot- 
łowskiej o ułożenie specjal
nego formularza Mszy Świę
tej na tę właśnie uroczystość, 
która dla parafian z Kotłowa 
oraz wiernych z okolic jest 
uroczystością Matki Boskiej 
Kotłowskiej. • Ks. proboszcz 
podziękował też ks. biskupo
wi za odznakę Towarzystwa 
Niewiast Adoracji Najświęt
szego Sakramentu, która ma 
być umieszczona przy obra
zie Matki Bożej jako votum 
i jednocześnie kieruje gorącą 
prośbę, abv wszyscy zanosili 
częste modły w intencji pa
rafii kotłowskiej i w intencji 
rozwoju całego Kościoła Pol
skokatolickiego.

Po przemówieniu ks. pro
boszcza rozpoczyna się cele

bra uroczystej, pontyfikalnej 
Mszy Świętej przez ks. bis
kupa T. MAJEWSKIEGO. 
Podczas Mszy Świętej kaza
nie wygłosił Wikariusz Gene
ralny Diec. Wrocławskiej ks. 
mgr A. PIETRZYK, który 
zwrócił uwagę na rolę i w ar
tość matki w życiu człowie
ka, ukazał charakterystyczne 
rysy życia duchowego Maryi 
i zachęcił wszystkich obec
nych do tego, aby Jej foto
grafię, fotografię Jej życia 
zabrali ze sobą i przenieśli na 
własne życie, to osobiste, ro
dzinne i społeczne.

Bezpośrednio po Mszy 
Świętej przemówił od ołta
rza ks. biskup, który we 
wstępie podziękował za ser
deczne przywitanie i gorące 
przyjęcie. Mottem przemó
wienia, podczas którego ks. 
biskup rozwinął kilka myśli, 
były słowa pieśni maryjnej 
„Królowo nasza, Królowo je
dyna... Pod Twą obronę, 
przyjmij naród cały...”. W 
tej części przemówienia bis
kup w krótkich, zwięzłych i 
jasnych słowach podał teolo
giczne uzasadnienie kultu i 
hołdu składanego Bożej- Ro
dzicielce. W dalszej zaś częś
ci nawiązał do trudnej, ale i 
odpowiedzialnej pracy rolni
ka, zwracając przy tym uwa
gę na to, że owoc jego mozol
nej pracy zależy też i od bło
gosławieństwa Bożego. Tak 
jak rolnik w pocie czoła orze 
i sieje — mówił biskup — 
tak również biskupi i kapłani. 
Kościoła Polskokatolickiego, 
posłuszni wezwaniu Bożemu, 
sieją ziarno Boże, ziarno peł
ne pokoju i miłości, ziarno 
wiary. I w tej pracy misyj
nej, w siejbie Bożej nic i 
nikt Kościoła naszego nie 
powstrzyma.

Ponieważ na zakończenie 
uroczystości przewidziane 
było odznaczenie wytypowa
nych przez proboszcza nie
wiast odznakami Towarzys
twa Niewiast Adoracji Naj
świętszego Sakramentu, dla
tego biskup w swym prze
mówieniu zwrócił też uwagę 
na to, że ośrodkiem kultu, 
sercem Kościoła jest Eucha
rystia. A ponieważ Maryi 
zawdzięczamy Jezusa, przeto 
tej, która dała światu naj
wyższy dar, biskup złożył ta
ką odznakę jako votum przed 
Jej obrazem. Odznaka ta ma 
świadczyć — zaznaczył bis
kup — o naszej wierze w 
Eucharystycznego Pana, o 
naszej czci dla Maryi, o na
szej obecności w tym koście
le dziś, jutro i po wsze cza
sy-

Końcową część przemówie
nia biskup poświęcił uwy
pukleniu roli niewiasty w 
Kościele, jej zadaniach w pa
rafii, w rodzinie i w życiu 
społecznym.

Po przemówieniu biskupa 
odbyła się procesja eucharys
tyczna, którą poprowadził ks. 
mgr WIKTOR WYSOCZAŃ- 
SKI. Procesja w Kotłowie 
dostarczyła wszystkim nieza
pomnianych przeżyć i w ra
żeń. Wtedy, gdy kapłan za
intonował pieśń „Twoja 
cześć, chwała” i zaczął zstę
pować po stopniach ołtarza, 
wówczas huknęły z całej mo
cy organy, a pieśń ku czci i 
chwale Pana Zastępów po
płynęła ze wszystkich serc i 
ust. Tłum wiernych zakoły- 
sał się i ruszył zwartą ławą 
za kapłanem, który mocno 
dzierżył w swych dłoniach 
wspaniałą, w całości wykona
ną ze srebra monstrancję z 
Eucharystycznym Panem. I 
wtedy właśnie wydawało się, 
że słońce, które w tym dniu 
zalewało swymi promieniami 
całą okolicę, teraz rozgorzało 
z całą mocą nad głowami u- 
czestników uroczystości, pły
nąc zwolna wśród gęstwy 
nieprzeliczonej, wśród świa
teł palących się świec, wśród 
kadzielnego dymu, wśród 
bieli dziewcząt sypiących 
kwiatki i mieniących się 
barw asysty procesyjnej, 
wśród słów pieśni i dźwię
ków orkiestry.

Pomału procesja schodziła 
ukośną serpentyną w dół, po
zostawiając hen w górze koś
ciół otoczony wałami, by póź
niej wspinając się w górę 
wejść znowu do kościoła. I 
tak jak na początku i w trak
cie trwania procesji płynęła 
potężna pieśń, tak teraz na 
jej zakończenie, cały kościół 
zgodnym chórem, z taką sa
mą mocą, zaniósł Panu hymn 
uwielbienia — „Ciebie Boże 
chwalimy! Ciebie Panie wy
sławiamy!”

Wspaniałą i podniosłą w 
nastroju uroczystość para
fialną w Kotłowie zakończył 
akt dekoracji kilkudziesięciu 
niewiast odznakami TNANS.

Trwająca ponad trzy go
dziny uroczystość dobiegła 
końca. Wszyscy wracali do 
swych domów na pewno zmę
czeni, ale też i z pewnością 
zadowoleni, gdyż przeżyli 
wielką ucztę duchową, która 
wszystkim uczestnikom do
dała siły, wiary i otuchy, po
zostawiając w ich sercach, 
duszach i umysłach trwały 
ślad.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ



PROROK 
OZEASZ

Prezentacją postaci Ozeasza rozpoczynamy 
w dzisiejszym numerze „Rodziny” omawia
nie działalności i spuścizny literackiej tzw. 
proroków mniejszych. Było ich dwunastu: 
Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Mi- 
cheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, 
Zachariasz, Malachiasz.

Określenie „prorocy m niejsi” pochodzi od 
łacińskich Ojców Kościoła. Posługiw ał się 
nim  m.in. św. Augustyn, k tóry  zm arł w  roku 
430 po Ohr. Term inem  tym  Ojcowie Kościoła 
wym ienionych dw unastu  proroków  odróżnia
li od poprzedzających-ich au torów  obszerniej
szych ksiąg prorockich. Chodzi, jak  się może 
domyślamy, o  Izajasza, Jerem iasza, Ezechie
la  i Daniela. W ymienionych proroków  Ojco
w ie Kościoła nazyw ali „prorokam i w ięk
szym i”.

Liczbę dw anaście uzyskujem y oczywiście z 
prostego w yliczenia ksiąg Starego Testam en
tu  od Ozeasza do M alachiasza. W arto nad
mienić, że w  Biblii spotykam y także w zm ian
kę o tej konkretnej liczbie jedynie w  księdze 
M ądrości Syracha, czyli E klezjastyka: „A ko
ści dw unastu  proroków  niech wypuszczają 
tędy ze swego grobu, pocieszyli bowiem J a 
kuba (t.j. Izraela — przyp. moje) i w ybaw ili 
go przez niezawodną nadzieję” (49,10).

Przypom nijm y sobie przynajm niej bardzo 
ogólne wiadomości o  prorokach. Z apam iętaj
my je. Pomogą nam  one zrozumieć refleksje, 
które towarzyszyć nam  będą przy czytaniu 
kolejnych artykułów  n a  tem at „proroków 
m niejszych”.
— Sam Bóg pow ołuje proroka, czasam i n a 

w et w brew  jego woli.
— P rorok  zawsze przem aw ia w  im ieniu Bo

ga (jest Jego heroldem ), obwieszcza zain
teresow anym  nagrodę za  dobre uczynki i 
w ierność dla Boga, zaś niechybną karę za 
odstępstw a lub ' za sprzeniew ierzenie się 
Jego sprawie.

— Swojem u posłannictw u są w ierni bez resz
ty. Swoje w ybraństw o opłacają ogrom ną 
ceną: n arażają  się na pośm iewisko (por. 
charakterystyczną scenę, kiedy to  z Eli
zeusza w yśm iew ają się naw et dzieci, w o
łając za nim : „Przyjdź no, łysku! Przyjdź 
no, łysku” 2 K ri 2, 23).
O ddają życie za swoje przekonania.

— Bóg wyposaża ich w  szczególne charyz
maty. N ierzadko dokonują cudów, najczę
ściej . „cudow nych” czynów karzących 
grzesznika za to, że nie posłuchał proro
czych gróźb, wypowiedzianych w  im ieniu 
Boga.

— Nieszczęśliwe koleje losów narodu izrael
skiego czy poszczególnego człowieka, w ią
żą prorocy z karą  za odstępstw a od p raw 
dziwej w iary, k tórej reguły i założenia 
strzegą osobiście prorocy

— Za nieposłuszeństwo Bóg karze naw et pro
roka (por. 1 K ri. 13, 11).

Prorok Ozeasz działał w  latach 760—730 w 
północnym państw ie izraelskim , za czasów 
kró la Jeroboam a II. M niej więcej w  tym  sa 
mym czasie w  państw ie północnym działał 
inny prorok  mniejszy, Amos, a w  królestw ie 
judzkim  (południowym) m isję proroczą speł
n ia li Izajasz i Micheasz.

Ozeasz w  Biblii znany  jest jedynie ze swej 
księgi, z  k tórej dow iadujem y się, że poślubił 
nierządnicę. U starożytnych Hebrajczyków 
tego rodzaju m ałżeństw o było rzeczą hańb ią
cą. To jego m ałżeństw o było czynem, które 
weszło w  zakres jego posłannictw a. Co cie
kawe, że to  sam. Bóg każe m u wziąć za żo
nę „córę K oryntu” : „Idź, a  weź za żonę ko
bietę, co upraw ia nierząd, i bądź ojcem  dzie
ci n ierządu; k ra j bowiem  upraw iając n ie
rząd, odw raca się od Jahw e” (Oz 1, 2).

W ybranka sprzeniew ierzyła się miłości 
Ozeaszowęj, skoro Bóg rozkazuje m u przyjąć 
ją  pow tórnie do dom u: „Jahw e rzekł... Poko

chaj jeszcze raz kobietę, k tó ra  innego kocha, 
łam iąc w iarę  m ałżeńską” (Oz 3, 1). P rorok 
bez nam ysłu przyjm uje z  pow rotem  do swego 
domu do cna zepsutą kobietę. Po prostu  boi 
się Boga, k tóry  i jem u może wymierzyć karę 
za nieposłuszeństwo! W szystkie spraw y pro
roka, naw et jego szczęście osobiste, są  w ła
snością Boga.

Na tle swojego m ałżeństw a (niektórzy w 
tym  m ałżeństw ie u p a tru ją  przenośnię, inni w i
dzą w  nim  tylko literackie tw orzyw o dla n a 
kreślenia teologii Ozeaszowej) Ozeasz mówi
o  miłości Jahw e do narodu wybranego. N a
ród ten  upodabnia się do nierządnicy: na po
dobieństwo upadłej żony odw raca się od Ob
lubieńca — Boga. To podobieństwo dało moż
ność prorokow i-pisarzow i w skazać n a  błędy 
narodu  wybranego.

Aby nie streszczać w spom nianej księgi 
Ozeasza (Czytelnik m a z pewnością okazję 
przeczytać tę  księgę w  całości, do czego za
chęcamy), pow iem y tylko, że au to r w skazuje 
na ogólne zepsucie narodu. K arci naw et 
kapłanów . Pam iętać tu  należy, że to, co pro
rok m ówi ze stanow iska swojego poselstwa, 
je s t słowem  Bożym. Oto zdaniem  naszym, in 
teresujący fragm ent tego karcenia : „N ikt nie 
powinien sądzić ani też n ik t ganić — a jed
nak  przeciw  tobie, kapłanie, skargę podno
szę! Ty się potykasz w e dnie i w  nocy, w raz 
z tobą potyka się prorok  — do zguiby pro
wadzisz swój naród” (Oz. 4, 4—6).

Za w zgardzenie Bożej miłości naród w y
brany  czeka kara . Bóg odwróci się od niego. 
K ara od trącenia n ie  będzie trw ać  jednak  zbyt 
długo, bowiem Bóg zapała  ponownie do na
rodu w ybranego miłością. Miłość, k tó rą  Bóg 
otacza Izraela, w edług proroka, w ypłynęła 
z upodobania. Składnikiem  tego upodobania

jest spraw iedliw ość (nagradzająca), dobroć i 
miłosierdzie.

Na zakończenie tej części artykułu  przy
pom nijm y jeszcze, iż prorok Ozeasz mówi o 
wyższości miłości wobec Boga, niż krwaw ej 
ofiary: „Miłości pragnę, nie krw aw ej ofia
ry, poznania Boga bardziej niż całopaleń” 
(Oz. 6, 6). Do wypowiedzi tej naw iązuje 
Chrystus Pan w  momencie, gdy powołuje 
celnika M ateusza do grona apostołów  i gdy 
faryzeusze zarzucili Mu, że jad a  w spólnie z 
celnikam i i grzesznikami. W tedy to Zbawi
ciel odpowiedział im : „Nie po trzebują leka
rza zdrowi, lecz ci, którzy się źle m ają. Idź
cie i s ta ra jc ie  się zrozumieć, co znaczy: Chcę 
raczej m iłosierdzia n iż  ofiary. Bo n ie przy
szedłem powołać spraw iedliw ych, ale grzesz
ników ” (Mt. 9, 12).

Człowiek w  swej słabości Chętnie akcep
tu je  praw dę, że Bóg jest miłosierny. Idea te 
go m iłosierdzia w ystępuje w  sposób już w y
bitny  w  księdze Ozeasza. Rzecz oczywista, 
że w  nauce Jezusa wypowiedzi o tym  m iło
sierdziu są w prost urzekające. Próbę takiej 
wypowiedzi naszego Zbawiciela przytoczy
liśm y powyżej.

Jednak  praw dy o Stw órcy należy uwzględ
niać w  ten  sposób, b y  nie pom ijać tego, o 
czym m ówi pełny te k s t b ib lijny: Bóg w  sw o
jej spraw iedliw ości również za  grzechy karze. 
W kalkulujm y to w  wolne decyzje także na
szego, konkretnego życiowego posłannictwa.

Postaw ie proroka Ozeasza w arto  się p rzy j
rzeć. Również i nam  Bóg jakąś rolę w  życiu 
wyznacza. Nie obaw iajm y się narazić, gdy 
idzie o praw dę i sp raw y dotyczące dobra, ża 
którym  tęsknią wszyscy ludzie dobrej woli.

KS. KAZIMIERZ BONCZAR
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O potrzebie misji 
Kościoła Polskokatolickieao

wagi swoje na powyż
szy tem at rozpocznę od 
w yjaśnienia znaczenia 
słow a — m isja. Otóż 
w yraz ten  pochodzi od 
słow a łacińskiego „mis- 
sio” i oznacza dosłow
nie : posyłanie, czyli
m isja — to posłannic
two.

Jak ie  jest posłannic
tw o Kościoła Polsko- 
katolickiego? Jak ą  ma 
on do spełnienia rolę 

w  świecie dzisiejszym, w śród współczesnych 
ludzi? Jak ie  przed tym  Kościołem leżą zada
n ia i jak a  jest jego m isja? — Oto ogólnie 
u ję te  pytania, n a  które postaram  się odpo
wiedzieć.

Kościół Polskokatolicki jest Kościołem 
chrześcijańskim , ponieważ jako organizacja 
relig ijna posiada wszelkie znam iona Kościoła 
Chrystusowego. Jest jeden, bo jeden jest je 
go Założyciel — Jezus Chrystus, jedna w  nim 
nauka oraz jeden d la wszystkich w iernych 
cel ostateczny. Kościół Polskokatolicki jest 
święty, gdyż zadaniem  jego jest uświęcanie 
w iernych przy pomocy świętych środków. 
Środkam i tym i są: przede w szystkim  Msza 
św. i Sakram enty  św. Msza św. jest O fiarą 
Nowego Testam entu, w  której Ofiarnikiem  
jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Sakram enty, 
to szczeble drab iny  Jakubow ej (w znaczeniu 
porównawczym), przy pomocy których osią
gnąć możemy niebo i bliskość Boga. K olejne 
znam iona Kościoła Polskokatolickiego to  pow 
szechność i apostolskóść. Kościół nasz jest 
powszechny, czyli katolicki, bo podaje za
sady Chrystusa przeznaczone dla wszystkich, 
szczególnie dla Polaków. I wreszcie Kościół 
nasz jest Kościołem apostolskim , ponieważ 
podaje i przekazuje czystą naukę Apostołów 
Jezusa Chrystusa. Naukę tę  przekazuje z po
kolenia n a  pokolenie w szystkim  ludziom  do
brej woli. I to  miejsce jest szczególnie god- 
o-.e podkreślenia przy om awianiu tego tem a- 

rfrtu. Je st to  środek krzew ienia w iary wśród 
/ z  ludzi poprzez ducha apostolatu naszego św ię

tego Kościoła. Kościół Polskokatolicki ukazu
je  w iernym  Jezusa Chrystusa jako Drogę, 
P raw dę i Życie. Drogę pew ną i niezawodną, 
drogę w iary  w  Boga, P raw dę i Ewangelię — 
a nie w  ludzkie wymysły. P raw dę najw yż
szą, piękną i Bożą. Życie szczęśliwe tu  na zie
mi, gdy go nie będzie kazić grzech i szczę
śliwe w  niebie. Kościół nasz n ie  jest zgro
m adzeniem  ludzi świętych, lecz jego zada
niem  jest uczyć i prowadzić ludzi do św ię
tości. Posłannictw em  Kościoła Polskokatolic
kiego jest m.in. to, aby dbać o wysoki po
ziom wiedzy religijnej swoich w iernych.

Kościół powszechny dzisiaj stoi w  obliczu 
x  wielkich przeobrażeń św iata i  w spaniałych 

osiągnięć geniuszu ludzkiego. Kościół Polsko
katolicki, k tóry jest cząstką Kościoła pow
szechnego, znajdu je się dzisiaj wobec takiego 
samego problem u, ale jego działalność, jego 
m isja zw iązana jest przede wszystkim  z n a 
rodem  polskim  i tu  m a do spełnienia po
w ażną rolę, w ielką misję. W Kościele Polsko- 
katolickim  podkreślana jest z naciskiem  jego 
polskość. I ta  polskość przejaw ia się nie ty l
ko w  polskim  języku liturgicznym , co ma 
niem ałe znaczenie, ale także w  powiązaniu 
z interesam i naszej Ojczyzny, k tó r ą je s t  Pol
ska. Dobry polski kato lik  — to także dobry 
Polak i obyw atel swojego państw a. M isja Ko
ścioła Polskokatolickiego obejm uje swoim  za
kresem  także działalność w  w ychowywaniu 
w iernych n a  dobrych synów Boga i Ojczyz
ny. Bóg i Ojczyzna — to sta re hasło, które 
poprzez stulecia zw iązane było z dziejam i 
Polski. To hasło było w ew nętrznym  godłem 
każdego wierzącego Polaka; jednak  to  h a
sło dzisiaj zostało naruszone przez tę  część 
katolików, k tórym  narzucono rzym ską in 
gerencję w  spraw y duszy polskiej. Kościół 
rzym skokatolicki w czasie długich wieków

w paja ł w  duszę P olaka obcą ingerencję W a
tykanu i suprem ację papieską.

W łaśnie n a  tym  polu nasz Kościół ma 
w ielką do spełnienia misję. M isją tą  jest 
w łaściw y i lo jalny stosunek do w ładzy pań
stwowej, zgodny z interesem  naszego ludo
wego państw a. M isja ta  — to pobudzenie 
polskich i katolickich sum ień do jednolitego 
fron tu  n a  rzecz pokoju w  całym  świecie i w 
naszym  kraju . Kościół Polskokatolicki wiąże 
swoje losy ściśle z narodem  polskim  i jego 
Ojczyzną, dzieląc jego radości, zw ycięstwa i 
klęski. Zadaniem  tego Kościoła jest w  tym  
zrozum ieniu uczyć ludzi n ie  tylko miłości 
Boga i bliźniego, lecz także miłości Ojczyz- 
ny, ku ltu ry  i ideałów  narodowych, uczyć 
przyw iązania do ziemi, n a  k tórej żyli, cier
pieli i um ierali nasi przodkowie. „W ielką ra 
cją istnienia Kościoła Polskokatolickiego — 
pisał ks. senior Edw ard N arbutow icz — jest 
zbieżność interesów  religijnych i narodo
wych. Tysiąc la t rzymskiego katolicyzm u w  
Polsce — to  tysiąc la t zm agań i konfliktów  
między polską rac ją  stanu a interesem  poli
tyki w atykańskiej, to tysiąc la t upokorzeń 
naszej godności i dumy narodow ej” („Zbu
duję Kościół m ój”).

isja  — to posłanie, po
w iedzieliśm y n a  w stę
pie. My więc, jako m i
sjonarze polskiego k a
tolicyzmu, jesteśm y po
słani przez Chrystusa 
do ludu, by wśród n ie
go spraw ow ać godne 
poselstwo miłości, po
koju i b rate rs tw a 
wśród naszych braci i 
sióstr — niezależnie od 
przekonań religijnych 
i światopoglądów. To 

nasze poselstwo m a n a  uw adze przede wszy
stkim  zbliżenie się do człowieka i zrozumienie 
go. Najw iększy M isjonarz Ziemi — Jezus 
Chrystus — pokazał sylwetkę wzorowego m i
sjonarza n a  w łasnej Osobie. Był z ludźm i i 
dla ludzi. S tara ł się zrozumieć człowieka i po
dać m u pomocną rękę. Zrozumieć jego bo
lączki i poznać jego w arunki. M ało: do po
mocy Chrystus powołał Apostołów. Założył 
Kościół i dał m u żywe filary, aby się rozw ijał 
i zdobywał, i nauczał. „Najważniejszym  zada
niem, posłannictw em  Jezusa Chrystusa, po
dług Jego własnego św iadectw a i św iadectw a 
Jego uczniów i najw iększych proroków  Izrae
la, było głoszenie i założenie K rólestw a Bo
żego n a  ziemi... Tę m isję podjęli Apostoło
w ie i ich bezpośredni następcy i dla niej 
cierpieli i um ierali — śm iercią męczeńską, ale 
dalsze pokolenia często zapom inały o n ie j” — 
pisał ks. bp Franciszek H odur („Słowa P raw 
dy, Pociechy i Zachęty”).

Kościół Polskokatolicki, k tóry  jako Kościół 
Jezusa Chrystusa swoje początki wywodzi z 
W ieczernika, m a również rozw ijać się, zdo
bywać i nauczać. Nie trzeba chyba rzucać 
hasła, że każdy kapłan  polskokatolicki m a 
być m isjonarzem , ale należy zwrócić uwagę

n a  to,, żeby jak  najbardzie j zachęcać w ier
nych do apostolatu, by wszyscy — w yznaw 
cy i sym patycy byli m isjonarzam i Kościoła 
Polskokatolickiego.

Gdyby, skrom nie biorąc, każdy nasz w y
znaw ca w  ciągu roku  pozyskał Kościołowi 
jednego tylko człowieka (a to chyba n ie p rze
ra s ta  możliwości) — Kościół Polskokatolicki 
w  Polsce powiększyłby podw ójnie liczbę swo
ich wyznawców w  ciągu roku. Ju ż  z samego 
faktu, że życie każdego człowieka jest w  
pewnym  sensie posłannictw em  — m ożna w y
ciągnąć wniosek, że skoro jest on członkiem 
pewnej społeczności, to  m a względem niej 
nie tylko upraw nienia, ale i pew ne obo
wiązki.

Kościół Polskokatolicki — pragnąc sw oje
go rozw oju w  oparciu o przekonanie swej 
słusznej idei — chce sobie pozyskać jak  n a j
większe rzesze zwolenników i sympatyków, 
zwłaszcza wśród tych, k tórzy nie znają jesz
cze dokładnie założeń Polskiego Kościoła i 
nie są dostatecznie uświadom ieni religijnie. 
Stąd też Kościół Polskokatolicki bardzo do
cenia znaczenie swoich misji. W śród szero
kiego w achlarza tem atu  o misyjności nasze
go Kościoła n iebagatelne znaczenie m a rów 
nież w yjaśnianie pięknych założeń ideolo
gicznych polskiego katolicyzm u oraz poszcze
gólnych elem entów  reform y relig ijnej prze
prow adzanej przez nasz Kościół. W tych m i
sjach przedstaw iam y też tło historyczne i 
szczegóły z dziejów  Kościoła narodowego po
przez wieki, od samego zaran ia istn ienia n a 
rodu polskiego. Dalszym celem m isji jest ta k 
że zaznajom ienie zainteresow anych z organi
zacją w ew nętrzną Kościoła. M isje te  w resz
cie prostować m ają  różnego rodzaju  k łam 
stwa, insynuacje tendencyjnie rozsiewane 
przez Kościół rzymski., pod adresem  Kościoła 
Polskokatolickiego.

Godłem Kościoła Polskokatolickiego jest 
o tw arta  księga Ewangelii — sym bolizująca 
naukę Jezusa Chrystusa jako fundam ent re- 
ligii chrześcijańskiej w sparta  o krzyż — ja 
ko znak chrześcijaństw a i palm ę — symbol 
pokoju, n a  tle  prom ieniującej tarczy słonecz
nej, k tóra jest symbolem św iatła Ewangelii. 
U zupełnieniem  tego godła jest w stęga z n a
pisem  „Praw dą, P racą, W alką Zwycię
żymy!”. Napis ten stanow i zasadnicze hasło 
Kościoła. Kościół Polskokatolicki poprzez 
praw dę, pracę i w alkę dojdzie do zwycię
stwa. Kościół Polskokatolicki n ie  w alczy jed
nak  z. żadnym  innym  Kościołem, z żadnym  
wyznaniem . Jego m isja nacechow ana jest 
głęboką to lerancją w  stosunku do wszystkie
go i wszystkich. Ale Kościół nasz walczy i 
walczyć będzie ze złem  i wszelkim i .jego 
przejaw am i. W alczy i walczyć będzie o p raw 
dziwy hum anitaryzm  człowieka. Kościół Pol
skokatolicki będzie walczył o duchową su
werenność i o praw dziw y katolicyzm  w  naro
dowym obrządku. T aka jest jego misja.

KS. TEODOR ELEROWSKI
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U braci spod Araratu
A rm enia to k ra ina  zna jdu jąca  się między wyżyną 

m ałoazjatycką i perską, położona n a  wysokości 700— 
2200 m  nad poziomem m orza. Najwyższy szczyt h is
torycznej A rm enii — Ibilblijny A ra ra t — m a wysokość 
5156 m, góra Sipan — 4434 m, A ragac — 4094 m. P ięk 
na i m alownicza jest wyżyna arm eńska. K raj' skalis
ty, prastary . Na każdym-'-kroku odczuw a się dostojeń
stwo dawnych, odległych wieków. K lim at kontynental
ny: upalne la ta  i ostre zimy. W śród gór — w iele je 
zior. Jednym  z najw iększych wysokogórskich jezior 
św iata jest jezioro Sewan, znajdujące się na wyso
kości 1916 m i zajm ujące obszar 1416 k:m2.

Archeologiczne w ykopaliska wykazały, że wyżyna 
arm eńska je s t jedną z najstarszych kolebek ludzkości. 
W połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą pół
nocno-zachodnią część wyżyny arm eńskiej zam ieszki
w ał związek plemion, który później dał początek n a 
rodowi orm iańskiem u (arm eńskiem u). W pierwszym  
tysiącleciu pne. na wyżynie arm eńskiej istniało pań
stw o U rartu  (880—585), nazyw ane przez współczesne 
mu sąsiednie narody A raratem . Po upadku państw a 
U rartu  miejscowe plem iona łączą się w  jeden naród 
orm iański. Pow staje  nowe państwo, cesarstwo, lecz 
wkrótce upada. W II i I w. pne. istn iało  tam  dość 
silne cesarstw o pod nazw ą W ielki Ajk.

W IV w ieku naszej ery A rm enia popada w zależ
ność od P ersji, B izancjum  i A rabii. W 885 roku zys
kuje niepodległość. Pow staje państw o arm eńskie ze 
stolicą Ani. Trudno, jednakże O rm ianom  — przy n ie
korzystnym  geograficznym  położeniu ich ojczyzny — 
utrzym ać sw ą niezależność.

W połowie X III w ieku, w raz  z naporem  tatarsko- 
-mongolskim, zaczyna się d la  narodu orm iańskiego 
najbardziej m roczny okres jego- historii. Z powodu n a
jazdów  i prześladow ań w iększa część narodu zm uszo
na była opuścić sw ą ojczyznę, w yjeżdżając do K on
stantynopola, na K rym , udając się do Mołdawii, a ta k 
że do1 Polski.

Przy końcu XV w. napadają na A rm enię Turcy 
i Persowie, dzieląc kraj pomiędzy siebie. Przez trzy 
wieki naród  orm iański prowadził bohaterską, krw aw ą 
walkę o  sw ą wolność z  tureckim  i perskim  najeźdźcą. 
W 1829 roku część Arm enii przeszła pod panow anie 
Rosji carskiej.

Najcięższa' dla O rm ian była niew ola turecka. W la 
tach I wo-jny św iatow ej (1914—1916) Turcy w ym ordo
w ali około 2 milionów Ormian, pustosząc całkowicie 
A rm enię Zachodnią. Ci z Orm ian, którzy z rzezi tu 
reckiej ocaleli, schronili się w Arm enii W schodniej, na 
Zakaukaziu, wyem igrowali do Egiptu, Libanu, Syrii, 
Iraku oraz Ameryki.

Przełom ową datą w  historii A rm enii był rok 1920 — 
pow stanie A rm eńskiej Socjalistycznej Republiki R a
dzieckiej, k tórej terytorium  wynosi ok. 30 tys. km 2 i 
którą zam ieszkuje 2 m iliony 554 tys. mieszkańców 
(dane z  1970 r.).

Stolicą republiki jest Erew ań, m iasto  liczące dziś 
ponad 900 tys. m ieszkańców, jedno z najstarszych 
miast św iata. O jego istnieniu m ów ią dane historycz
ne sprzed 6 tys. lat. M iasto piękne, sta le rozw ijające 
się, praw dziw a ch luba Orm ian. Przez okres władzy ra 
dzieckiej oblicze A rm enii zm ieniło się całkowicie. N a
ród orm iański po raz pierwszy odetchnął praw dziw ą 
wolnością, a będąc z natu ry  pracowitym , w krótkim  
czasie uczynił swój k raj 'bogatym, wysoko rozwiniętym  
w dziedzinie rolnictw a, przemysłu, budow nictw a i ku l
tury.

* *

Jak  głosi tradycja, św iatło Ewangelii przynieśli do 
Armenii apostołow ie św. Tadeusz i św. Bartłom iej. 
Całkowite naw rócenie A rm enii na chrześcijaństw o 
miało m iejsce na początku IV w. A rm enia była pierw -

Ogromne znaczenie dla Kościoła ormiańskiego m ia
ła działalność św. Grzegorza Oświeciciela (301—325), 
który w  Arm enii' w zniósł pierwszą, chrześcijańską 
św iątynię (301—303) w  Eczmiadzynie, ustanaw iając 
tam  patriarszą stolicę, będącą odtąd hierarchicznym  
centrum  Kościoła ormiańskiego. P atria rcha W asken I, 
zasiadający obecnie na stolicy w  Eczmiadzynie, jest z 
kolei 130 katolikosem (zwierzchnikiem) Kościoła.

Orm iański Kościół zalicza -się do starych Kościołów 
Wschodu. W odległych, pierwszych w iekach chrześci
jaństw a Kościół ten się zrodził, organizow ał i rozw i
jał. Od początku —■ zgodnie z autentycznym i zasadami 
chrześcijaństw a — był Kościołem sam oistnym , auto
kefalicznym, narodowym. W swej , dogmatyce opiera 
się na Biblii, k tóra na język orm iański została prze
tłum aczona przez ojca piśm iennictw a orm iańskiego Mes- 
ropa M asztoca już n a  początku IV wieku, na staro- 
kościelnej tradycji i na .kanonach trzech pierwszych 
ekum enicznych soborów. W chrystologii Kościół o r
m iański trzym a się doktryny św. Cyryla o jednej na
turze Chrystusa. W sakram entologii przyjm uje — jak 
większość chrześcijańskich Kościołów — siedem sa
kram entów  świętych.

Apostolski Kościół O rm iański cieszy się obecnie ca ł
kow itą swobodą. W swym centrum  w  Eczmiadzynie, 
odległym o ok. 20 km  od stolicy Erew ania, posiada 
własne sem inarium  duchowne oraz w ydaw nictw o li
tera tury  religijnej. M atką św iątyń orm iańskich jest 
katedra w Eczmiadzynie. Tu b ijŁ serce religijnego ży
cia w ierzących Orm ian w  kraju  i tych, których los 
rzucił daleko poza granice ojczyzny. O rm ianie miesz
kający za granicą często przyjeżdżają w  odwiedziny 
do m atki Arm enii. W czasie swej wizyty zawsze przy
byw ają do swego narodowego i religijnego sank tua
rium  w  Eczmiadzynie. Nie brak  tam  zresztą pielgrzy
mów innych narodowości, wśród których znalazłem  się 
i ja, szczerze wzruszony s ta rą , czcigodną liturgią, urze
czony m uzyką i arch itek turą , chłonący atm osferę p ie r
wotnego chrześcijaństw a i zbudowany pobożnością o r
m iańskich braci spod A raratu.

FELIKS KROTOWICZ

szym na św iecie państwem , w którym  religia chrześ
cijańska ogłoszona zastała oficjalnie religią państw ową 
(301 r.). Kościół orm iański —!• -(założony przez aposto 
łów i okrzepły duchowo 4 4 ‘Jki ich męczeńskiej śm ier
ci — jest jednym  z najstarszych Kościołów chrześci
jańskich i dlatego słusznie od samego początku nosi 
nazwę Świętego Orm iańskiego Apostolskiego Kościoła.
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W nętrze bazyliki św. Pawła w Londynie

WIZYTA SŁOWACKIEGO 
BISKUPA W NRD

P rasa  pro testancka in fo r
muje, że profesor d r J a n  Mi
ch alko biskup generalny
Ewangelickiego Kościoła Wyz
nan ia  Anglikańskiego Słowa
cji, przebyw ając z w izytą w 
NRD, n a  zaproszenie tam te j
szych w ładz kościelnych, w y
głosił szereg w ykładów  i re
feratów , m iędzy innym i na 
U niw ersytecie K arola M arksa 
w  L ipsku oraz w  M aile i  Je 
nie.

Biskup J. M ichalko jest w y
bitnym  teologiem pro testanc
kim, działaczem ekum enicz
nym  i gorącym  zwolennikiem 
pokoju n a  całym  świecie. 
P iastu je  stanow isko w icepre
zydenta Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej, jak  rów 
nież jest przedstawicielem  
Kościołów w schodnioeuropejs
kich w  Zarządzie Centralnym  
Światowej Federacji Luters- 
kiej. Ze względu na w ybitną 
działalność naukow ą i ekum e
niczną o trzym ał w  ubiegłym 
roku dok to rat honoris causa 
Chrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej w  W arszawie.

DIALOG EKUMENICZNY 
W AUSTRALII

W A ustralii rozpoczął się 
oficjalny dialog ekum eniczny 
m iędzy Kościołem rzym skoka
tolickim  a luterańskim . Roz
mowy rozpoczęły się w  kw iet
n iu  br. w  Luterańskim  Sem> 
narium  Teologicznym w Ade- 
laidzie. Obecnie przygotowy
w ane są referaty  n a  tem at 
sakram entu  chrztu.

MIĘDZYNARODOWE 
SEMINARIUM 

EKUMENICZNE 
W EISENACH

M iędzynarodowe Sem ina
rium  Ekum eniczne w  Eise- 
nach (NRD) poświęcone zosta
ło om ówieniu zadań pracow 
ników  Kościoła w  kontekście 
jedności i odnowy ekum enicz
nej. Spotkanie zorganizował 
K om itet Regionalny Św iato

wej Federacji Luterskiej w 
NRD. Zaproszono 60 duchowr- 
nych i  teologów ze w szystkich 
większych w yznań chrześci
jańsk ich  z 14 k rajów  europejs
kich i 3 zam orskich. Podczas 
tygodniowej sesji wygłoszono 
w iele interesujących refera
tów. Podczas dyskusji w ypo
w iadano się o możliwości do
puszczenia do spraw ow ania 
urzędu kościelnego kandyda
tów  nie posiadających pełnych 
kw alifikacji teologicznych oraz 
żądano zm iany ograniczeń 
przy  ordynacji.

PROJEKT UTWORZENIA 
RADY KOŚCIOŁÓW 

ETIOPII

W Addis Abebie odbyło się 
sem inarium  przedstaw icieli 
w iększych organizacji w yzna
niowych w  Etiopii poświęcone 
polepszeniu stosunków  m ię
dzywyznaniowych, a  w  szcze
gólności tem atowi „Chrześci
jaństw o  a  socjalizm ”. W se
m inarium  wzięło udział 70 
przedstaw icieli z 4 Kościołów 
krajow ych. Uczestnicy w ysu
nęli propozycję utw orzenia 
stałej Rady Ekum enicznej 
Etiopii, k tó ra  zajm ow ałaby się 
całokształtem  zagadnień koś
cielnych i międzykościelnych 
w  tym  kraju . Istn ienie tak iej 
instytucji jest konieczne za
równo ze względu n a  zm iany 
polityczne, jak  i społeczne do
konujące się ostatn io  w  Etio
pii.

LUTERAŃSKI ZAKON 
FRANCISZKANÓW 

W SZWECJI

Dążenie protestantów  d oży 
c ia  pełnego prostoty, pow 
ściągliwości, radosnego, w  zes
pole ludzi bliskich sobie z 
usposobienia i w yznania ist
n iały  już dawno. Dowodem te 
go jest słynny protestancki 
k lasztor w  Taize (Francja) 
o raz brytyjskie Stowarzysze
nie A nglikańskie św . F ran 
ciszka. Przed około 4 la ty  800 
Szwedów, 'którzy w  części byli 
członkam i brytyjskiego stow a
rzyszenia, założyli w łasny za

kon, pozostając jednak  w  ścis
łej więzi ze Szwedzkim Koś
ciołem Luterańskim .

STULETNI JUBILEUSZ

Niem iecka gm ina ew ange- 
licko-lu terska Syndham  w 
Londynie obchodzi w  br. ju 
bileusz stulecia. G m ina ta  sły
nie m iędzy innymi, z tego, że 
w  latach 1933—35 proboszczem 
je j był pasto r D itrich Ben- 
hoffer — ofiara m ęczeństwa 
prześladow ań H itlera. Kościół 
tej gm iny został w  czasie II 
w ojny św iatow ej zburzony. 
Odbudowano go dopiero w. ro
ku 1959 i nadano m u nazwę: 
„Kościół D itricha B enhoffera”. 
Należy podkreślić, że w  czasie 
w ojny kościół ten stanow ił 
m iejsce azylu d la  w szystkich 
Niemców prześladow anych 
przez hitlerow skie władze. 
Obecnie gm ina liczy około 
1000 członków zam ieszkałych 
w  Londynie i  na jego połud
niowych przedm ieściach. Na 
terenie Anglii istnieje i działa 
30 gm in ewangelickich, k tó
rych członkowie używ ają ję
zyka niemieckiego.

1650 ROCZNICA I SOBORU 
POWSZECHNEGO W NICEI

Jak  pam iętam y, I Sobór 
Powszechny został zw ołany w  
roku 325 w  Nicei, za czasów 
K onstantyna, z oowodu błęd
nej nauki prezb itera aleksan
dryjskiego o  tym, że Syn Bo
ży n ie  jest jednej isto ty  z  Bo
giem Ojcem. Sobór w  Nicei 

Npotępił tę  naukę oraz ułożył 
symbol praw dziw ej w iary. Z 
okazji tej rocznicy w  prasie 
chrześcijańskiej zamieszczono 
szereg artykułów . Między in 
nym i p rasa  pro testancka pod
kreśla ekum eniczne w artości 
i znaczenie nicejskiego sym 
bolu w iary, jako uznawanego 
przez 'długie la ta  w  w ielu  Koś
ciołach chrześcijańskich, po
siadających ak tualnie różne 
tradycje i zajm ujących różne 
pozycje teologiczne.

DELEGACJA ŚRK 
W KOREI POŁUDNIOWEJ

Czteroosobowa delegacja 
Światowej Rady Kościołów 
odw iedziła Kościoły Chrześci
jańskie w  Korei Południowej. 
Celem tej podróży było zapoz
nanie się z sy tuacją Kościołów 
w  zw iązku z aresztow aniem  4 
koreańskich przywódców koś
cielnych przez w ładze. Nie
stety, delegacji nie udało się 
naw iązać kon tak tu  z areszto
wanymi. Uczestnicy delegacji 
z w ielkim  uznaniem  wypowie
dzieli się o bohaterskiej po
staw ie chrześcijan w  Korei 
Południowej.

NABOŻEŃSTWA
NIEKATOLICKIE
W WATYKANIE

O w yjątkow ym  zdarzeniu 
poinform ow ała agencja K ath- 
press1, podając że po raz 
pierwszy od czasów Reform a
cji grupa duchow nych n ieka
tolickich odpraw iła nabożeń
stwo n a  terenie W atykanu, a  
m ianow icie w  abisyńskim  (u- 
nijnym ) kościele św. Stefana, 
znajdującym  się w  obrębie 
m urów  w atykańskich. Byli to  
duchowni K ościoła Episkopal- 
nego, k tórzy w  składzie 75 
osób, pod przew odnictw em  
dziekana katedry  w aszyngtoń
skiej, ks. F. B. Sayre, w  to 
warzystw ie rzym skokatolickie
go arcybiskupa W illiam a 
Bauma, zostali przyjęci przez 
w atykański S ekretariat do 
sp raw  Jedności Chrześcijan, 
S ekretariat d la  N iechrześcijan 
oraz Kongregację Służby Bo
żej. Duchownych tych przy ją ł 
również papież Paw eł VI. Z 
przebiegu spotkań w ynika, że 
wizycie te j W atykan nadał 
duże znaczenie ekumeniczne. 
N aw iązanie dobrych stosun
ków  z am erykańskim  Kościo
łem Episkopalnym  leży w  in 
teresie W atykanu.

O podobnym zdarzeniu in 
form uje inna agencja praso
wa. Idzie tu  o  nabożeństwo 
praw osław ne w  W atykanie. W 
grotach w atykańskich, w  po
bliżu grobu św. Piotra, odpra
wili nabożeństwo koncelebro
w ane praw osław ny m etropoli
ta  leningradzki i nowogrodzki 
Nikodem, biskup astrachański 
M ichał oraz 4 kapłanów . Był 
to  pierwszy przypadek cele
brow ania nabożeństw a p raw o
sławnego w  podziemiach k a 
tedry  św. Piotra.



Prasa Zachodnia na temat porozumienia między 
Kościołem starokatolickim i rzymskokatolickim

w RFN

Znacznym  osiągnięciem  w  realizacji dekretu  „O ekum enizm ie” z 
1965 roku zgodnie z  ta k  zw anym  „D yrektorium ” jest „Porozum ienie
0 w arunkow ej i ograniczonej wspólnocie liturgicznej m iędzy Kościo
łem  rzym skokatolickim  i sta rokatolickim ” zaw arte dn ia  16 grudnia
1974 roku w  W iirzburgu przez N iem iecką K onferencję Biskupów  po 
prowadzonych od 1968 roku szczegółowych rokow aniach n ad  kw estia
mi zgodnymi i spornym i. (Pełny tekst porozum ienia został opubliko
w any w  „K irchlichen A m tsblatt fu r Diózese M unster” z  1 kw ietnia
1975 roku oraz w  „A lt-K atholischen In ternationalen  Inform ations- 
dienst”, n r  174 z 20 kw ietn ia  1975 roku). Poniew aż proces ra ty fika
cji porozum ienia zbliża się do końca m ożna więc obecnie poinfor
mować o poszczególnych jego dokum entach, n a  k tóre sk ładają się: 
zwięźle sform ułow any tekst „Porozum ienia” o pomocy duszpasters
kiej m iędzy Kościołem starokatolickim  i rzym skokatolickim  w  RFN, 
tekst dokum entu stanow iącego podstawę dialogu po rozpoczęciu w 
październiku 1968 roku rokow ań popartych przez W atykański Sekre
ta r ia t dcr»Spraw Jedności Chrześcijaństw a, a m ianow icie tzw. „Noty 
Zurychskiej” o raz tekst bardzo szczegółowych „W skazań dotyczących 
in te rp re tac ji i realizacji porozum ienia zaw artego między Kościołem 
starokatolickim  i rzym skokatolickim  w  RFN”.

Kościoły starokatolickie zjednoczyły się w 1889 roku w „Unii U trechckiej” 
skierowanej przeciw uchwałom  pierwszego soboru w atykańskiego. Kościoły 
starokatolickie istnieją  w Holandii, RFN, Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, 
Francji i Włoszech, a  także jako Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwaj
carii, PNKK w USA i Kanadzie oraz Kościół Polskokatolicki w Polsce,
1 wreszcie jako  Litewski Kościół Narodowy w USA pod jurysdykcją  P ierw 
szego Księdza Biskupa Tadeusza Zielińskiego. To rozproszenie Kościołów sta 
rokatolickich wywarło niem ały wpływ na przedłużenie się rokowań, które 
były prowadzone zasadniczo w trzech kom isjach — w Holandii, Szwajcarii 
i RFN. Ze strony rzym skokatolickiej w rokowaniach brali udział m iędzy in 
nym i: nieżyjący już obecnie kardynał Lorenz Jaeger, prof. Peter Blaser z P a 
derborn, prof. Heinrich Fries, prof. Erwin Iserloh oraz opat benedyktynów 
z Trewiru, L aurentius Klein.

POJĘCIE KOŚCIOŁA I URZĘDU

„A lt-K atholische Inform ationsdienst” określa porozum ienie jako 
„w arunkow ą i ograniczoną w spólnotę liturgiczną”, natom iast w  tekś
cie „Porozum ienia” mówi się  tylko o „pomocy duszpasterskiej” . Jed 
nak  Oba określenia są właściwe, ponieważ ich podstaw ę stanow i „da
leko idąca wspólność w  w yznaw aniu i rozum ieniu przekazanej przez 
tradycję w iary  katolickiej”, a  zwłaszcza w  tym  „co dotyczy boskiego 
Objaw ienia i  jego przekazyw ania przez św iadectwo P ism a Świętego 
i Kościoła, siedm iu sakram entów  i urzędów  kościelnych spraw ow a
nych w  oparciu  o sukcesję apostolską” (podobnie ja k  w  Kościele 
praw osław nym  — dodano w  tekście). W prawdzie „istnieją jeszcze za
sadnicze różnice nie pozw alające n a  całkow itą w spólnotę kościelną 
i eucharystyczną. Dotyczą one przede w szystkim  pojm ow ania urzędu 
papieskiego, z  czym zw iązane są  różne poglądy na Kościół, k ierow a
nie nim, jego nieomylność, jedność o raz współodpowiedzialność jego 
członków. N a razie żaden z obydwu Kościołów n ie w idzi możliwości 
rozw iązania tych  kontrow ersyjnych problem ów ”.

W razie „ciężkiej- sy tuacji duszpasterskiej” może być stosowana 
,  w zajem na pomoc przy zaw ieraniu  m ałżeństw a, a le  w tedy musi 'być 

ściśle przestrzegany obszerniejszy dokum ent jak im  są „W skazania do
tyczące in te rp re tac ji i realizacji porozum ienia”, zaw ierające pun k t po 
punkcie ustalenia przyjęte w  protokóle rokowań. Ważne przy  tym  
jest nie ty lko to, co m ożna odczytać w  tekście tego dokum entu, ale 
również i to, co pom ija on milczeniem.

W nauce o Piśm ie Świętym ustalono, że: a) obie strony uznają tę samą 
objętość kanonu Pism a Świętego; b) w nauce o natchnieniu Pism a Świętego 
obie strony są zgodne, pom inięto jednak problem  herm eneutyki; c) obie stro
ny uznają nieomylność Pism a Świętego w tym , co konieczne jest do zbawie
nia. Ale następnie mówi się, że: d) „obie strony uznają Pismo Święte jako 
świadectwo Bożego Objawienia oraz jako świadectwo Kościoła za norm ę w iary
i nauki Kościoła. W kwestii stosunku m iędzy Pism em  Świętym i Kościołem 
(brak jest pojęcia „ tradycji”) obie strony są zgodne w następujących pun k 
tach: a) cały Kościół „jako kolum na i opoka praw dy” otrzym ał od Chrystusa 
dar i zadanie przepowiadania praw dy wiary... Cały Kościół otrzym ał również 
zapewnienie pozostawania w prawdzie (!); b) wobec Pism a Świętego Kościół 
pełni funkcję in terpretacy jną; c) realizacji tego zadania służy ustanowiony w 
Kościele przez Chrystusa urząd apostolski; d) urząd ten  jest reprezentowany 
to znaczy w pełni obecny i w ykonyw any przez ogół biskupów jako następ
ców Apostołów; e) chociaż ten  specjalny urząd jest przeznaczony do służby 
wierze poszczególnych w iernych, to jednak wszyscy ochrzczeni jako członko
wie ludu bożego uczestniczą w prorockim  urzędzie C hrystusa i potw ierdzają 
treść w iary całego Kościoła” .

Dalej w tekście czytam y: „Niezależnie od stwierdzonych tu  zasadniczych po
glądów zgodnych nie m a jeszcze zgodności w poglądzie na  prym at ju rysdyk
cyjny i najwyższy urząd nauczycielski papieża”. Na jednym  z posiedzeń pod
czas rokowań stwierdzono: „Nie pom niejszając obejmującego wszystkich
ochrzczonych powszechnego kapłaństw a w iernych uznaje się specjalne posłu
giwanie urzędu, wywodzącego się z ustanowionego przez Chrystusa apostolatu. 
Urząd ten w ystępuje historycznie od drugiego w ieku jako urząd biskupi zwią
zany z prezbiteratem  i diakonatem  i jest przekazyw any przez nakładanie rąk. 
Bez pomniejszenia znaczenia tego urzędu wszystkich Apostołów dla Kościoła 
uznaje się szczególne posługiwanie prym atu nadanego przez Pana Kościoła 
Piotrowi i przejawiającego się w znaczeniu P io tra w Kościele pierwotnym.

Pom ijając kwestię, czy w Nowym Testamencie mówi się już o prym acie jako 
władzy jurysdykcyjnej i pełni urzędu nauczycielskiego, obie strony są zdania, 
że tylko na podstawie Nowego Testam entu nie da się w sposób dostatecznie 
jednoznaczny zdefiniować dogmatycznego określenia nauki: o prym acie i for
my jego praktycznej realizacji.”

„Obie uczestniczące w dialogu strony w różny sposób oceniają cały histo
ryczny rozwój prym atu  w Kościele Zachodu od powszechnie uznawanego 
prym atu w starym  Kościele do dogmatycznej doktryny pierwszego soboru 
watykańskiego. Obie strony wyraźnie dostrzegają niebezpieczeństwa jedno
stronnego rozwoju. Obie strony uznają jednak, że mimo zm ieniających się 
warunków sytuacji historycznej w dalszym ciągu ważne jest dla Kościoła 
pierwotne polecenie, aby prym at był posługiwaniem jedności w prawdzie i m i
łości. Historycznie prym at rozwijał się w ścisłym związku z urzędem  rzym s
kiego biskupa i był uznaw any przez ekumeniczne sobory pierwszych wieków, 
jako pierwszeństwo biskupa rzymskiego. W takim  też sensie prym at biskupa 
rzymskiego został uznany w deklaracji, z 24 września 1889 roku, konferencji 
biskupów starokatolickich w Utrechcie” .

POMOC DUSZPASTERSKA I SAKRAMENTALNA
Obie strony są zgodne w kwestiach sakram entu  chrztu i bierzmowania (oraz 

w dotyczących ich problem ach duszpasterskich). Również co do sakram entu 
pokuty udzielanego przez biskupów i kapłanów obie strony uznają naukę so
boru trydenckiego oraz obowiązek „wyznaw ania ciężkich grzechów” na spo
wiedzi. We „wskazaniach dotyczących interpretacji i realizacji porozumienia” 
mówi się wprawdzie, że w praktyce (starokatolickiej) przyjęła się obok spo
wiedzi indywidualnej również spowiedź powszechna na odpuszczenie ciężkich 
grzechów, przez co jednak spowiedź indywidualna nie została odrzucona. Jeśli 
chodzi o sakram ent eucharystii to nie m a „żadnych różnic w nauce o rzeczy
wistej obecności Chrystusa... oraz ofiarnym  charakterze mszy św iętej” , a także 
w nauce o eucharystii jako pam iątce Ostatniej Wieczerzy. Zastrzeżenia wobec 
pojęcia „ transsubstancjacji” nie były sprzeczne z postanowieniam i soboru try 
denckiego ani z pojęciem przeistoczenia. Podobnie obie strony są zgodne w 
kwestiach dotyczących sakram entu  namaszczenia chorych i kapłaństw a. Przy 
tym  brak  jest wzm ianki o tym, że Kościół starokatolicki zrezygnował z obo
wiązkowego celibatu. Może właśnie tego dotyczy pośrednio to, co mówi się 
w „Porozum ieniu” a  mianowicie, że „przy przyjęciu duchownego do innego 
Kościoła” (może ze względu na celibat duchownego rzymskokatolickiego do 
Kościoła starokatolickiego) „konieczne jest porozumienie między odnośnymi 
zwierzchnikami” (pierwotnie „wym agane jest”). W przypadku przejścia do 
innego Kościoła duchowny nie może pełnić funkcji w m iejscu dotychczasowej 
działalności.

W kwestii wspólnoty sakram entalnej, ewentualnie interkom unii, mówi się 
w „Nocie Zurychskiej” z podkreśleniem  pełnej wzajem ności: „katolicy mogą 
prosić duchownych starokatolickich o udzielenie im sakram entu  pokuty, eucha
rystii i namaszczenia chorych ^ilekroć istnieje ku  tem u ważna potrzeba lub 
wymaga tego rzeczywisty pożytek duchowy, a dostęp do duchownego katolic
kiego jest fizycznie lub moralnie niemożliwy»”. Pod tym i sam ymi w arunka
mi starokatolicy mogą być, jeśli sam i o to poproszą, dopuszczeni do tych 
sakram entów  przez duchownych katolickich. W każdym  przypadku zakłada 
się, że przystępujący do sakram entu  mógłby być dopuszczony do niego we 
własnym Kościele. Powyższy fragm ent „Noty Zurychskiej” został prawie do
słownie przyjęty w tekście „Porozum ienia” z Kościołem rzym skokatolickim  
w RFN, w którym  mówi się, że: „W ierni obydwu Kościołów mogą prosić du
chownych drugiego Kościoła o udzielenie im  sakram entu eucharystii oraz sa
kram entu pokuty i namaszczenia chorych, ilekroć istnieje ku  tem u ważna po
trzeba lub wym aga tego rzeczywisty pożytek duchowy, a kapłan  własnego 
Kościoła jest nieosiągalny...” . Należy przy tym  zwrócić uwagę, że według za
sad rzym skokatolickich osoby rozwiedzione, które zaw arły powtórnie związek 
małżeński nie mogą być dopuszczone do sakram entów . Ogólnie chodzi — jak 
stwierdza się w tekście niemieckiego porozum ienia — w „zakresie liturgicz
nym nie o pełną wspólnotę sakram entalną lecz o propozycję warunkowego
i konkretnego określenia współudziału i współuczestnictwa” .

W’ażnym  celem porozumienia jest wzajem na pomoc przy zaw ieraniu m ał
żeństw przez wiernych obu Kościołów. Małżeństwa takie są „dozwolone” i w aż
ne pod następującym i w arunkam i: zbadanie przez właściwego proboszcza 
przesłanek i stwierdzenie braku  przeszkód kanonicznych do zawarcia m ałżeń
stwa, oraz oświadczenia małżonków, że „w m iarę swoich sił przekażą własną 
wiarę swemu potom stw u” . Ślubowanie może być przyjęte w jednym  lub d ru 
gim Kościele, ale m usi być odnotowane w księgach parafialnych obydwu Koś
ciołów. Opieka duszpasterska powinna być dokonana wspólnie.^ Powtórne 
małżeństwo rozwiedzionych dopuszczalne w Kościele starokatolickim  zakaza
ne jest dla rzymskokatolików, podobnie jak  (o czym już wspominaliśmy) do
puszczanie do sakram entu  eucharystii rozwiedzionych, którzy zawarli powtór
nie małżeństwo. Należy tu  jeszcze zauważyć, że Kościół starokatolicki nie po
siada sądów kościelnych dla spraw  m ałżeńskich swoich wiernych. Przy za
chowaniu analogicznych warunków  pomoc duszpasterska może być również 
okazywana przy pogrzebach a nawet nauce religii oraz wzajem nym  udostęp
nianiu sobie pomieszczeń kościelnych.

JA K IE BĘDĄ NASTĘPSTWA EKUMENICZNE 
TEGO POROZUMIENIA?

Bardzo znam ienne w  tym  porozum ieniu jest to, że przy uznaw aniu 
różnic między Kościołem rzym skokatolickim  a  U nią U trechcką pom i
nięto w  nim  milczeniem oba dogm aty m ary jne — o Niepokalanym  
Poczęciu (z 1854 roku) i W niebowzięciu (z 1950 roku) — których Koś
ciół starokatolicki nie uznaje już choćby ze względu n a  krytykę dok
tryny o nieomylności papieża.

To milczenie trudno uznać za przypadkowe, podobnie jak  pominięcie kwestii 
obowiązkowego celibatu przy omawianiu sakram entu  kapłaństw a. Istotę bo
wiem porozumienia z Kościołem Starokatolickim  stanowi to, iż tworzy ono 
pom ost ze wspólnotą anglikańską, jako że w 1931 roku zostało podpisane m ię
dzy Unią Utrechcką i Kościołem A nglikańskim  porozumienie o „interkom unii” , 
które w 1958 roku K onferencja biskupów W spólnoty anglikańskiej w Lam beth 
ogłosiła jako porozumienie o „pełnej wspólnocie kościelnej” .

Być może to  o tw arcie Kościoła starokatolickiego ku C anterbury  bę
dzie m iało duże znaczenie d la  przyszłości.
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Zmiana 
otoczenia

Wszyscy rodzice pragną mieć zdrowe i m ą
dre dzieci. Chcą, aby dobrze uczyły się w  
szkole i w yrastały  n a  pełnowartościowych lu 
dzi. Nie wszyscy rodzice jednak  zdają sobie 
spraw ę z tego, że to oni przede wszystkim 
w pływ ają w  decydujący sposób n a  zachowa
nie i przyszłe losy swych dzieci, poczynając 
od najwcześniejszych lat. Niedocenianie pro
blem atyki wychowawczej wczesnego dziecięc
tw a stanow i zjawisko wręcz niepokojące. Czy 
wiem y dokładnie, czego należy oczekiwać i 
wymagać od dziecka w  poszczególnych latach 
jego życia?

Poważne błędy popełniane przez rodziców 
w  w ychow aniu małego dziecka nie są n a j
częściej skutkiem  ich złej woli i b raku  tro 
ski o dziecko, lecz z reguły stanow ią kon
sekwencję b raku  elem entarnej wiedzy o p ra 
w ach psychicznego rozwoju i potrzebach z 
tym  rozwojem  związanych.

W ielu rodzicom w ydaje się, że rozwój 
dziecka w  pierwszych latach jego życia jest 
niezależny od w pływ ów  otoczenia, że jest 
rozwojem  spontanicznym , rodzajem  pewnej 
„eksplozji” tkw iących w  dziecku sił n a tu ra l
nych. Często chaotyczna aktj^wność małego 
dziecka nie jest regulow ana żadnym i wpły
wami wychowawczymi, gdyż rodzice są prze
konani, że dziecko po prostu musi się w y
krzyczeć, wybiegać, wyszumieć, ponieważ te 
go wymaga jego natura . A naturze nie n a 
leży przeszkadzać, gdyż działa m ądrze i ce
lowo.

Inni rodzice w ierzą w  fatalistycznie pojętą 
potęgę dziedziczności. Widząc niewłaściw e za
chow anie dziecka i pierw sze objaw y zabu
rzeń w  jego charakterze, zaczynają się w za
jem nie obwiniać o to, w  kogo się wrodziło 
1 do rodziny którego z m ałżonków  jest po
dobne.

Niektórzy rodzice myślą, że w ystarczy po
siadać kilkoro dzieci, aby każde z nich roz
w ijało  się praw idłow o i nie w ykazywało cech 
aspołecznych. Są i tacy, którzy sądzą, że w y
starczy oddać dziecko do żłobka czy przed
szkola, aby załatw ić spraw ę jego psychicznego 
rozwoju i 'wychowania. Za wszelkie niedo
ciągnięcia w  tym  zakresie odpowiada w  ich 
odczuciu instytucja.

Istn ie ją  oczywiście zwolennicy i przeciw 
nicy przedszkola. Pomówmy dzisiaj o zwo
lennikach. Otóż rodzice często zastanaw iają 
się nad tym, co jest dla dziecka lepsze: dom 
czy przedszkole. Jak i rodzaj w ychow ania jest 
korzystniejszy d la jego rozw oju? Należy tu 
taj pam iętać, że żadna, naw et najlepsza in 
sty tucja wychowawcza nie zastąpi rodziców, 
nie zwolni ich od trudu i odpowiedzialności 
za w ychow anie dziecka. Żłobek i przedszkole 
odgryw ają w  w ychow aniu dziecka rolę b ar
dzo ważną, ale stanow ią raczej pomoc .w w y
chow aniu dziecka. W ychowanie w  rodzinie 
pow inno być oparte na podobnych zasadach, 
jakie obow iązują w  przedszkolu, z uwzględ- , 
n leniem nauczania w  toku rozmowy i zaba
wy. Tylko ten  przedszkolak będzie praw idło
wo rozw iniętym  dzieckiem, którego rodzice

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie 
języka, nie zna kierunku  ulic, nie zna praw  
i zw yczajów . N iekiedy samo rozejrzeć się 
woli; gdy trudno, prosi o w skazów kę i radę. 
Potrzebny przewodnik, który grzecznie od
powie na pytanie.

Szacunku dla jego niewiedzy!...”

(J. Korczak: W ybór pism, t. III, s. 412)

razem  z kierow nictw em  i wychowawczyniam i 
przedszkola troszczyć się będą o jego rozwój. 
(Z możliwości uczęszczania do przedszkola 
korzysta w  Polsce ok. 33«/» dzieci).

Bardzo istotnym  w arunkiem  wychowawczego suk
cesu jest wszechstronne oddziaływanie na dziecko. 
Dom rodzinny jest w stanie zdobyć się na  tego 
rodzaju metodę, jeśli spełnia podstawowe w arunki 
miłości, w tedy jego wpływ dom inuje nad innymi. 
Drugim warunkiem  jest stopniowe, system atyczne 
wciąganie dzieci do samowychowania. Dziecka nie 
można traktow ać na sposób urabianej przez a r ty 
stę gliny. W m iarę przybyw ania lat, dziecko staje 
się coraz to bardziej dorosłe i samodzielne, p rzy j
m uje na siebie najpierw  m ałą, a  z czasem większą
i wreszcie całkowitą odpowiedzialność za siebie. 
Stopniowe w pajanie w dziecko odpowiedzialności za 
siebie i przyuczanie do samowychowania ma szcze
gólnie ważne znaczenie wobec tej prawdy, że p ro
ces wychowawczy nie jest spraw ą raz na zawsze 
zakończoną, ale rozpoczęty w dzieciństwie trwa 
przez całe życie. I o tym  pam iętać powinni rodzice 
oddający dziecko do przedszkola.

L ata przedszkolne to  okres dalszego in ten 
sywnego rozwoju dziecka. W tym  czasie po
winno ono dorosnąć do poważnego obowiązku, 
k tó ry  je  czeka w  okresie następnym , a  m ia
nowicie do nauki szkolnej. Idąc do przed
szkola dziecko — oczywiście jeśli nie uczęsz
czało do żłobka — zm ienia całkowicie otocze
nie. Bawiąc się w  grupie m usi podporząd
kować się wym aganiom  wychowawczyni, w y
konywać na jej polecenie określony rodzaj 
działania, zharm onizow any z działaniem  in 
nych ludzi. Dzięki możliwości porozufniewa- 
n ia  się z dziećmi i dorosłymi dow iaduje się 
tam  o nowych dla siebie rzeczach, uczy się 
wierszyków i piosenek, przysw aja sobie pod
staw owe zasady w ychow ania muzycznego, 
rytm ikę, gimnastykę. To, czego w  domu nie 
są m u w  stan ie zapewnić rodzice w  zakresie 
kontaktów  z zorganizowaną grupą, uzyskuje 
w  przedszkolu.

Zaobserwowano jednak, że duży procent 
dzieci p rzejaw ia oznaki złego przystosowania 
się do nowego otoczenia (jakim  jest przed
szkole), w ykazując całkow ity b rak  podpo
rządkow ania się nakazom, agresyw ne zacho
w anie i wzmożoną pobudliwość nerwową. Co 
na to  w pływ a?

Ciągłe strofowanie, oskarżenia i w yrzuty 
czynione dziecku spraw iającem u trudności 
przez wychowawców i rodziców, a często n a 
w et domowników, sta ją  się przyczyną tego, 
że. żyje ono z poczuciem winy, rozgoryczenia. 
Z chw ilą przejścia do nowego otoczenia za
burzenia w  zachowaniu nasila ją  się, ponie
waż rosną wymagania, a dziecko nie jest w

stanie zapanować nad swą pobudliwością. 
W szelkie kary  i oskarżenia nie pow inny mieć 
w tedy miejsca. Jeśli natom iast dziecko znaj
dzie zrozum ienie i postępow anie z nim  będzie 
nacechow ane delikatnością, zm niejszy się mo
żliwość dalszego pogłębiania się zaburzeń w 
zachowaniu.

Bardzo dużo dzieci zupełnie zdrowych, nie 
m ających żadnych uszkodzeń organicznych, 
-odznacza się w yjątkow ą delikatnością, w rażli
wością i skłonnością do reagow ania zaburze
niam i w  zachowaniu. W szelkie odchylenia od 
s tanu  normalnego, p rzejaw iające się zaburze
niam i pokarm owym i, zaburzeniam i snu, lę 
kam i nocnymi, moczeniem się, połączonymi 
ze wzmożoną nerwowością, pow inny być bez
względnie uznane za powód wizyty u spe
cjalisty.

Niekiedy rodzice byw ają zaniepokojeni wy- ' 
stępującą u dziecka w  okresie przedszkolnym 
skłonnością do kłam stwa; zm iennością n a 
stroju, płaczłiwością. Może to  być reakcją na 
zm niejszone doznaw anie przez dziecko uczuć, 
k tórych okazywania oczekuje od w ychow aw 
ców (tak jak  od rodziców). Nie wolno zapo
minać, że u dziecka w  zakresie rozwoju uczu
ciowego w ystępują przełomy, z którym i sa
mo nie może sobie poradzić. Trudności te 
m ija ją  bez śladu, ale rodzice powinni trak to 
wać dziecko w  tych okresach szczególnie w y
rozumiale. Nie m ożna też zapominać o tym, 
że pozbywanie się cech niemowlęcych, takich 
jak  zależność od rodziców, ciągła szukanie 
aprobaty  i potrzeba doznaw ania przyjem nych 
w rażeń zmysłowych jest d la  dziecka w  wieku 
przedszkolnym  trudne. Dziecko zaczyna się 
przystosowywać do nowych d la niego sy tua
cji w  tej grupie rówieśników, w  jakiej się 
znalazło. W związku z tym  zmuszone jest 
zrezygnować ze swoich daw nych przyw ile
jów, a  now e nie równow ażą m u doznanych 
strat.

Opowiadanie przez dziecko o tym, co p rze
żywało w  przedszkolu, jak ie  zajęcia spraw iły 
m u najw iększą przyjem ność i czym im pono
w ały m u inne dzieci, dostarczy rodzicom do
datkowych źródeł inform acji o kształtującej 
się osobowości dziecka. Przeżywane przez nie 
konflikty z rówieśnikam i, dowodzą, że w  3 
i 4 roku życia rozw ijają się już zdolności do
konyw ania oceny w  kontaktach społecznych.

Um iejętnie prowadzone zajęcia wychowaw
cze w. pierw szym  roku uczęszczania dziecka 
do przedszkola są w  stanie osiągnąć znako
m ite rezultaty. Postępy, jak ie  robi w  tym  
w ieku dziecko poddane um iejętnem u i syste
m atycznem u wychowaniu, przerastają  nasze 
oczekiwania. W przedszkolu bowiem dzieci 
łatw iej niż w  dom u nabyw ają nawyków 
związanych z samoobsługą. Działa tu  przy
kład kolegów, chęć naśladow nictw a i zasłu
żenie n a  pochwałę wychowawczyni. Jeśli nie 
zadbam y o to, by pierw sze kontakty  dziecka 
z przedszkolem ułożyły się pomyślnie, to 
przez długi czas nie będzie się ono mogło 
w  nowym  środowisku zaadoptować.

Może się zdarzyć i tak, że style w ychow a
nia przedszkolnego i domowego są całkowicie 
różne. Dziecko szybko dostrzega i odczuwa 
tego rodzaju różnice i czuje się zagubione 
w  sprzecznościach. B rak  ścisłej w spółpracy 
rodziców z personelem  przedszkola może za
kłócić dotychczasowe oddziaływanie na roz
wój dziecka. Dlatego też w e wszystkich ty 
pach zaburzeń i kłopotach wychowawczych 
jest rzeczą bardzo celową i pożądaną, aby za
równo rodzice orientow ali się w  zadaniach 
i celach w ychow ania przedszkolnego, jak  i 
personel nastaw ił się na współdziałanie z ro 
dzicami.

Przebyw ając w  przedszkolu, dziecko z cza
sem nab iera  zaufania do swych sił i chęci 
do naw iązyw ania kontaktów  z innym i dzieć
mi. Są to  bardzo pozytywne cechy przyczy
n iające się do prawidłowego rozw oju jego 
osobowości. Nie - dajm y się więc zniechęcić 
pierwszym i niepowodzeniam i i kłopotam i w y
chowawczymi jak ie napotkam y z chw ilą pój
ścia do przedszkola naszego dziecka. Troskli
w a obserwacja, świadome postępowanie oraz 
kon tak t z wychowawczyniam i spowodują, że 
po pewnym  czasie kłopoty te  m iną bez śladu.

MAŁGORZATA SUDENIS
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Czytelnik z Warszawy, podpi
sujący się U.J. Psipkowski, nap i
sał do nas lis t pełen złośliwych 
uw ag pod adresem  ks. Fonfary, 
au to ra  kom entarzy do ksiąg S ta
rego Testam entu, i pozytywnej 
roli w ybranych bohaterów . Zda
niem  Czytelnika jest to  apoteo- 
zowanie narodu żydowskiego i 
jego biblijnych bohaterów , k tó
rych postępow anie nie zawsze 
było zgodne z norm am i m oral
ności (Mojżesz, Estera, Judyta), 
więc n ie  może być przykładem  
i wzorem  godnym naśladowania.

Nie będziemy tu ta j publikować 
wszystkich zarzutów, au to ra  li
stu. R edakcja „Rodziny” pro
ponując pisanie artykułów  n a  te 
m at postaci biblijnych Starego 
Testam entu, pragnęła w  ten  spo
sób zaznajomić Czytelników z 
Pism em  św. Bohaterowie biblijni 
byli żywymi ludźmi, m ającym i 
swTe wady i zalety, wzloty i u- 
padki. Dobre ich czyny należy 
naśladować, a  złe niech będą i 
dla nas przestrogą.

Otrzymaliśmy bardzo m iły list 
od Pana Tadeusza R. mieszkańca 
Świeradowa Zdrój, z którego tre 
ścią pragniem y zapoznać innych 
Czytelników. P an  Tadeusz pisze: 
„Od n iedaw na jestem  czytelni- 
i4iem tygodnika „Rodzina”. Muszę 
przyznać, że w  tym  tygodniku 
zna jdu ję  zawsze bardzo wiele 
ciekawych aktualności relig ij
nych. Zgadzam  się z W am i cał
kowicie oraz z ideologią Kościoła 
Polskokatolickiego. Bardzo w ielka 
szkoda, że w  Polsce jest jeszcze 
tak  m ało kościołów polskokato-

Rozmowy 
z 
Czytelnikami

lickicb- i są tak  rzadko rozsiane 
po naszym  kraju . Ja k  zauw aży
łem, to w  W aszym Kościele więź 
m iędzy duszpasterzam i a  w ierny
mi jest bardzo bliską i istnieje 
serdeczna współpraca. Nie spo
tyka się takiej więzi w  parafiach 
rzym skokatolickich. Ponieważ je 
stem  w yznania rzym skokatolic
kiego, więc praktycznie mogę to 
ocenić. Na zakończenie mego li
stu  zasyłam  całem u Zespołowi 
Redakcyjnem u „Rodzina” miłe 
i serdeczne pozdrow ienia oraz 
życzę w ielu milionów nowych 
czytelników tak  poczytnego kato
lickiego tygodnika, jakim  jest 
„Rodzina”.

Miły Czytelniku! Listy pełne 
pochw ał pod adresem  naszej Re
dakcji są d la  nas nie tylko za
p ła tą  za trudy  pracy publicy
stycznej, lecz także czułym baro
m etrem  rejestru jącym  nastro je 
w śród Czytelników, akceptu ją
cych lub negujących potrzebę u- 
kazyw ania im  prawdziwego ob
licza spraw  Bożych i ludzkich. 
Wierzymy, że przy  pomocy Pana 
zdobędziemy nowych, św iatłych 
Czytelników, którzy dopomogą 
nam , by w  najbliższej przyszłości 
spraw dziło się Pańskie życzenie. 
Tylko wówczas, gdy pozyskamy 
nowych czytelników, sym patyków 
i zwolenników  idei Kościoła Pol
skokatolickiego, zwiększy się 
liczba naszych św iątyń w  Pol
sce.

Niektórzy z Czytelników pro
szą nas o informację, czy można 
studiować zaocznie w  ChAT.
Często pow tarzają się py tan ia:

Czy po ukończeniu studiów  moż
na  poświęcić się pracy kap łań
skiej w  Kościele Polskokatolic- 
kim ?

Inform ujem y, że istn ieje możli
wość ubiegania się o przyjęcie 
n a  studia zaoczne w  ChAT pod 
w arunkiem , że ubiegający się o 
tak ie stud ia po trafią pogodzić 
sw oją pracę zawodową ze stud ia
mi i w  wyznaczonych term inach 
przyjeżdżać n a  w ykłady, konsul
tacje  i egzaminy. Zainteresow a
nym  proponujem y złożenie wizy
ty  księdzu biskupowi Tadeuszo
wi R. M ajew skiem u — przewod
niczącemu Rady Synodalnej oraz 
sekretarzow i R ady — księdzu 
m agistrow i W iktorowi Wyso- 
czańskiemu, którzy pragną poz
nać ew entualnych słuchaczy na. 
sekcji Starokatolickiej. W razie 
trudności związanych z osobi
stym  przyjazdem , można poro
zumieć się listow nie n a  ad re s : 
00-544 W arszawa, ul. W ilcza 31.

Pan Janusz B. z Kłobucka na
pisał do nas obszerny list, w 
którym opisuje swoje życie. Po
skończeniu szkoły zawodowej 
rozpoczął naukę w  Liceum  dla 
pracujących. Przed obrazem „Ma- 
tuchny Częstochowskiej” złożył 
ślubowanie, że po złożeniu m a
tu ry  zostanie Je j sługą — kap ła
nem. S tało się inaczej. Po m a
turze poszedł do wojska, a po 
powrocie do cyw ila rodzice do
radzali m u stan małżeński. I tak  
też P an  Janusz uczynił. Czytel
n ik  nasz do tej pory m a wyrzuty 
sumienia, że złam ał ślubowanie 
i zam iast zostać kapłanem , ożenił 
się. N aw et spowiedź w  Często
chowie i długa nauka spowiedni
ka Paulina, zakończona rozgrze
szeniem, nie uspokoiła sum ienia 
naszego korespondenta. Zapytuje 
nas, co m a uczynić. Z w ielką 
sym patią odnosi się do naszego 
Kościoła pisząc: „Jako w ielolet
n i czytelnik Waszego tygodnika 
spotkałem  się z napraw dę cieka
wymi in terpretacjam i niektórych 
spraw  i problem ów, których tłu 

m aczenie w  sposób przystępny i 
bezpośredni jest dowodem, że 
Kościół Polskokatolicki tak  jak  
Chrystus rozum ie potrzeby serca 
ludzkiego i jest w ielkim  przy ja
cielem człowieka. Może ze wzglę
du na rodzinę jestem  rzymsko- 
katolikiem , ale duchem  jestem  w 
Kościele Polskokatolickim , który 
jest bliższy ludowi, niż ten, k tó
rego jestem  wyznawcą. Jestem  
zwolennikiem  ekum enizm u i b a r
dzo przeżywam  w ypadki nietole
rancji, szkalow ania innych wyz
nań. Przesyłam  serdeczne pozdro
w ienia dla całego Kolegium  Re
dakcyjnego „Rodziny” oraz dla 
Rady Synodalnej — jej przewod
niczącego ks. biskupa Tadeusza 
R. M ajewskiego i sekretarza R a
dy — ks. m agistra W iktora Wy- 
soczańskiego”.

Panie Januszu! Dziękujemy za 
życzenia, szczerą wypowiedź i 
sym patię do Kościoła i Jego n a 
czelnych władz.

Ślubowanie przed obrazem  
M atki Boskiej Częstochowskiej to 
jeszcze n ie oznaka, że ktoś m a 
praw dziw e pow ołanie do stanu 
kapłańskiego. M łodzieniec po 
wojsku, z praw dziw ym  powoła
niem  do kapłaństw a, poszedłby 
za głosem swego serca, a  n ie  za 
radą swojej rodziny. Praw dziw e 
powołanie kapłańskie zrodziło się 
teraz. Nie jest ono w ynikiem  
przem yśleń popartych potrzebą 
chwilowej emocji, lecz długich 
przem yśleń popartych potrzebą 
serca. Może ostateczną decyzję 
podejm ie P an  po przeczytaniu 
naszej odpowiedzi. W naszym 
Kościele istn ieje możliwość otrzy
m ania święceń kapłańskich mimo 
m ałżeństw a, lecz trzeba ukończyć 
stud ia teologiczne.

Wszystkich Czytelników 
i Korespondentów 

gorąco pozdrawiamy
Ks. MARIAN LEWANDOWSKI

Odpowiedzi lekarza
W odpowiedzi dla Pana Józefa G. zamieszczonej w „Rodzinie” n r 36, z dnia 

7 września br. zaistniał p rzykry  błąd, zniekształcający sens zdania. Praw id
łowo zdanie powinno brzm ieć: „Idąc rów nym  krokiem , powoli wdycham y 

^ przez nos powietrze licząc w m yśli do sześciu, następnie staram y się w strzy
m ać oddech licząc w m yśli do sześciu, wreszcie, licząc znowu tak  samo, wy
dycham y powietrze wolno ustam i.” Przepraszam y Czytelnika za błąd, k tó ry  
spowodował niejasność odpowiedzi.

Pani M arta C. — Ruda SI. Leczenie choroby nadciśnieniowej jest jak  naj
bardziej prawidłow'e. Ja k  odpowiedzieliśmy już poprzednio innej Czytelniczce, 
w 38 num erze „Rodziny” poświęciliśmy tem u problemowi więcej miejsca 
w poradach lekarskich zatytułow anych „ Ja k  żyć m ając nadciśnienie?” .

Jeżeli idzie o sprawę bólu w nogach, to sądzę, że powinna się Pan i zwrócić 
do Poradni Ortopedycznej. Czasami wystarczy niewielka korekta ustawienia 
stóp (wkładki ortopedyczne), by  ból ustąpił.

Pan i Ania — Kraków. Pisze Pani do nas w sprawie grzybka tybetańskiego, 
stwierdzając, że w okresie używania go m iała Pan i w yraźnie obniżone ci
śnienie i odradza Pani używanie tego grzybka osobom o niskim  ciśnieniu. 
Za uwagi dziękujem y, ale raz jeszcze stwierdzam, że nie było żadnych badań 
nad tymże grzybkiem  i nauka nie, wypowiedziała się co do jego działania czy 
skutków  grzybkowej kuracji.

P an i M aria Sz. — Tarnowskie Góry. Poświęca list swój również sprawie 
grzybka. Stwierdza m iędzy innymi, że grzybek m usi być stale przechowywany 
w codziennie zmienianym mleku. Zauważyła także, że grzybek tybetański, 
którego używa cała rodzina, likw iduje bezsenność i dobrze wpływa na ogólne 
samopoczucie. Dziękujem y Pani za nadesłane uwagi.

Pani K arolina — Żary, Dom Rencisty. Dziękuję za przysłane życzenia. Po
czątkowo na pewno czuje się Pan i obco w nowym środowisku, ale niebawem 
pozna Pan i sym patyczne osoby i zaprzyjaźni się z nimi, czego serdecznie ży
czę. Co ważne — m a Pani opiekę lekarsko-pielęgniarską na miejscu. Życzę 
wszystkiego dobrego.

Pan Leopold G. — Gliwice. Odpowiedzi udzielam y tylko na łam ach „Ro
dziny” . Rwa kulszowa, czyli ischias, ma tendencje do nawrotów. Radzę przede 
wszystkim  dbać o ciepłą odzież w okresie zimna i wystrzegać się przem o
czenia ubrania oraz obuwia. Do nacierań można nabyć w aptekach wyciągi 
z gorczycy, które działają tak  samo jak  chrzan czy pokrzywa, to znaczy 
miejscowo rozgrzewają i wywołują przekrwienie. Skuteczne jest również sto

sowanie zabiegów z fizykoterapii, takich jak  nagrzewanie lam pą „Sollux” czy 
diaterm ia. W Gliwicach nie będzie Pan  miał chyba kłopotu z otrzym aniem  
skierowania do Zakładu Fizykoterapii.

Drodzy Czytelnicy
Niedługo przeczytacie ostatni odcinek powieści Tadeusza Dołę- 

gi-Mostowicza „Profesor Wilczur” . Wielu naszych Czytelników 
zorientowało się już, że druk  tej powieści w „Rodzinie” zbliża się 
ku końcowi. Od nich właśnie od pewnego czasu otrzym ujem y listy 
z propozycjam i drukow ania w odcinkach następnych powieści. Czy
telnicy proszą m iędzy innym i o drukowanie „K ariery Nikodema 
Dyzmy” Tadeusza Dołęgi Mostowicza, „Czarnych aniołów” F ran 
ciszka Mauriaca, „Luku trium falnego” Ericha M arii Rem arąua, „Po
wrotu do gniazd” Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Quo Vadis” 
Henryka Sienkiewicza i w ielu innych. Niestety, redakcja nie po
siada w swojej bibliotece tych  książek i  dlatego zwracam y się 
z prośbą do naszych Czytelników o nadsyłanie swoich propozycji 
wraz z załączonym egzemplarzem książki.

Wśród Czytelników, którzy do końca października br. nadeślą do 
redakcji książki z propozycją druku  w odcinkach, zostaną rozloso
wane atrakcyjne nagrody.

Przypom inam y nasz adres: Redakcja tygodnika „Rodzina” 
ul. Wilcza 31, 00-544 Warszawa.
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liganów i ludzi nieuczciwych spotyka zasłużona kara. Sprawiedliw ie 
postępują rodzice i wychowawcy wyznaczając, w  zależności od w y
ników  w  nauce i od zachow ania się, kary  lub nagrody dla dzieci.

Każde dziecko pow inno również ćwiczyć ■ się w  spraw iedliw ym  po
stępow aniu i ocenianiu ludzi o raz zdarzeń. Okazji do takich ćwiczeń 
znajdziecie bardzo w iele i to niem al na każdym  kroku. Nauczcie się 
spraw iedliw ie oceniać nauczycieli; rodziców, rozważcie zawsze ile 
dobra przynoszą ich polecenia i jak  byście sam i postąpili n a  ich m iej
scu. Spraw iedliw ie odwdzięczajcie się za drobne naw et przysługi. 
Spraw iedliw ie odnoście się do kolegów i do osób starszych. Po prostu, 
młodzi przyjaciele, s tara jc ie  się oddaw ać każdemu, co się jem u n a
leży.

Ksiądz Łukasz

Miesiąc dobroci 
dla zwierząt

Corocznie październik ogła
szany jest przez Towarzystwo 
Opieki nad Zw ierzętam i m iesią
cem dobroci dla zwierząt, by 
przypom nieć nam  o obowiązkach 
wobec naszych skrzydlatych i 
czworonożnych przyjaciół.

150 rocznicę urodzin Karola Miarki

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość to bardzo w ażna cnota społeczna. To cnota, k tórą 
każdy z nas powinien się kierow ać w , życiu codziennym, w e w spół
życiu z innym i ludźmi, a  także w  odniesieniu do P ana Boga. Słowa 
P ana Jezusa w ypow iedziane do faryzeuszy uczą postępować sp ra 
wiedliwie. Gdyby wszyscy ludzie rozum ieli konieczność kierow ania 
się spraw iedliw ością w  każdej sy tuacji i doceniali znaczenie sp ra
w iedliwości w  naszym  życiu, nie byłoby więzień, sądów, strażników , 
wielu nieszczęść i krzywdy.

W naszych czasach coraz więcej ludzi docenia sprawiedliwość. Ci, 
którzy k ieru ją naszym krajem  są spraw iedliw i — każdem u człowie
kowi zapew niają pracę, dzięki której może on zdobywać środki do 
życia dla siebie i swojej rodziny, wszystkie dzieci w  Polsce mogą 
się uczyć, zdobywać dowolnie wysokie wykształcenie, później w  za
leżności od uzdolnień, zajm ować odpowiednie stanow iska. Chorzy
i starcy, dzieci i dorośli — wszyscy m ają  spraw iedliw ie zapewnione 
bezpłatne leczenie i opiekę lekarską, ludzi sum iennie, uczciwie p ra 
cujących spotyka spraw iedliw a pochw ała i nagroda, a  nierobów, chu-

w

Za życia C hrystusa P ana  naród żydowski był w  niewoli. Ziemię 
Świętą okupow ały rzym skie w ojska. Rzym ianie w  podbitym  kraju  
kazali składać sobie wysokie daniny, do egzekwowania k tórych wyz
naczali specjalnych poborców, zwanych celnikam i. Nie wszystkie jed
nak  pieniądze zabrane narodow i żydowskiemu w ypełniały kasę cesa
rza rzymskiego i kieszenie jego urzędników. Część pieniędzy pozos
taw ała  w  okupow anym  k ra ju  i przeznaczana była na opłatę robotni
ków budujących z rozkazu cesarza drogi, spichlerze, wodociągi i in 
ne obiekty publicznej użyteczności, z których mogli korzystać wszyscy 
nie tylko okupant. M ożna więc powiedzieć, że w  pewnej m ierze ścią
ganie podatku z ludu żydowskiego było celowe i słuszne, bo w rezul
tacie przyczyniło się do polepszenia codziennego życia, do w prow a
dzania w ielu ulepszeń i udogodnień, przynosiło postęp i rozwój cy
wilizacji. Jednak  m ieszkańcy Palestyny nienaw idzili Rzym ian z ca 
łego serca i wszelkie św iadczenia trzeba było ściągać od nich pod 
przymusem. N ajbardziej narzekał prosty lud i n ik t nie mógł go prze
konać o  częściowej chociażby słuszności postanow ień rzymskiego ce
sarza.

T akie nastro je ludu postanowili wykorzystać przeciwnicy religijni 
Jezusa Chrystusa. W iedzieli doskonale, że Chrystus m iłu je praw dę
i zawsze pragnie tego, co słuszne. Zadali w ięc Chrystusowi podstęp
ne py tan ie: Czy godzi się płacić Cesarzowi podatek czy n ie?” Odpo
wiedź, jakiej się spodziewali, m iała zgubić Jezusa. Jeżeli P an  Jezus 
odpowie, że należy płacić — straci popularność i szacunek wśród ludu 
palestyńskiego; a  jeżeli odpowie, że podatku n ie  należy płacić — to 
zam ierzali oskarżyć Jezusa u rzym skich w ładz jako buntow nika. Je 
zus przejrzał niecne zam iary  przybyłych i powiedział: ..Czemu m nie 
kusicie obłudnicy? Pokażcie m onetę czynszową. Pokazali Mu denar. 
Jezus podniósł w  górę pieniądz z wytłoczoną na nim  głową cesarza
i zapytał: Czyj w izerunek widzicie n a  tej m onecie? Odpowiedzieli: 
Cesarza. N a to  pow iedział im C hrystus: Oddajcie cesarzowi co cesar
skiego, a  co  jest bożego — Bogu.

Pó takiej m ądrej odpowiedzi wrogowie Jezusa odeszli zawstydzeni.

W bieżącym roku m ija 150 rocznica urodzin w ielkiego patrio ty  
sląskiego — K arola M iarki. Urodził się 22 października 1825 roku w  
Pielgrzym owicach koło Pszczyny. Całe sw e życie, a  żył la t 57, spę
dził na Górnym Śląsku. Zżył się z widokiem  czarnych hałd w ęglo
wych, małych robotniczych domków i ubogich w iejskich chat. P ra 
cował jako nauczyciel w  szkole ludowej, a przy tym  był publicystą
i jednym  z najodw ażniejszych działaczy odrodzenia narodowego na 
Śląsku. Twórczość literacką rozpoczął dość późno, w  roku 1961 r„ 
kiedy to w  piśm ie „Gwiazda cieszyńska” zaczął drukować sw oją po
wieść pod tytułem  „G órka K lem ensow a”. Mimo grożących m u rep re
sji ze strony  niemieckiego zaborcy, w  cztery la ta  później opublikow ał 
„Głos wołającego na puszczy, czyli o stosunkach ludu  polskiego na 
Górnym Śląsku”, gdzie ostro  skrytykow ał p ruską politykę wobec Po-v, 
laków.

Na łam ach czasopism a „Zw iastun G órnośląski” przez długie lata 
p row adził o strą  w alkę w  obronie języka polskiego. K arol M iarka był 
również założycielem pierwszej polskiej księgarni i w ydaw nictw a 
polskiego w  K rólew skiej Hucie.

Aresztowany przez w ładze pruskie i po la tach spędzonych w  w ię
zieniu K arol M iarka przeniósł się do Cieszyna, gdzie zm arł w  roku 
1882.

K arol M iarka,, oddalony od burzliw ych w ydarzeń swego czasu — 
pow stań narodowych, W iosny Ludów — znalazł sw oją w łasną drogę 
działania n a  rzecz polskości, k tórej foył w ierny  przez całe swoje ży
cie. Słowem, pism em  i działaniem  um acniał świadomość narodową 
ludu śląskiego.

A.M.
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