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O  Panno święta, 

łaski napełniona

O Panno święta, 
laski napełniona,

Tyś, gdy Cię szczyra 
pokora zaleca,

W niebo wstąpiła. Znasz, 
jakom  strapiony!

Z Ciebie studnica 
lutości spłodzona, 

Sprawiedliwości Słońce, 
co oświeca 

Świat, strasznych błędów  
zewsząd napełniony...

Trzem i w ielkim i 
uczczonaś imiony:

Matkaś, córka i żona,
Panno błogosławiona,
Króla, którego laską 

rozdziergniony  
Nasz w ęzeł ciężki;

stąd świat szczęsny loiecznie. 
Proś, niechaj 

w rany święte 
Me zm ysły w zięte  
Chwalą Go serdecznie.

Sebastian Grabowiecki 
(1543— 1607)
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Joachima, ojca Najśw. Marii Panny

LEKCJA z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1,12,2— 11). 
Bracia! Wiecie, ze gdy byliście poganami, prowadzono was przed nie
mych bożków i szliście. Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przema
wia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. 1 nikt nie może wymó
wić „Pan Jezus”, jeno w Duchu Świętym. Są różne dary łaski, lecz 
tenże Duch. I różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan. I różne są ro
dzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. 
A  każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku. I tak jed
nemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umie
jętności według tegoż Ducha. Jednemu wiara w tymże Duchu, a inne
mu łaska uzdrawiania w tymże Duchu. Jednemu dar czynienia cudów, 
innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie cudów, innemu rozmaitość 
języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia. A  wszystko to spra
wia jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce.

EWANGELIA św. według św. Łukasza (18,9— 14). Onego czasu mó
wił Jezus do niektórych, którzy samym sobie ufali, jakoby byli spra
wiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść: Dwóch ludzi weszło 
do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stojąc, tak się modlił w duszy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jak ■i ten celnik. 
Poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny ze wszystkiego co 
mam. A  celnik, stojąc z daleka, nawet oczu swych nie chciał wznieść 
w niebo, ale bil się w piersi, mówiąc: Boże, bądź milościw mnie 
grzesznemu. Powiadam wam: Ten odszedł do domu swego bardziej 
usprawiedliwiony niżli tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa, 
będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie.

Modlitwa to podstawowy warunek życia 
religijnego. Niejeden z ludzi powiada, że wie
rzy, ale jnie praktykuje, nie chodzi do koś
cioła, nie modli się. Jest to jakieś nieporozu
mienie, jest to niewłaściwe pojmowanie re- 
ligii i wiary. Jeśli bowiem wierzę, to wypeł
niam wszystkie nakazy i polecenia z wiary 
wypływające. Jeśli wierzę w istnienie Boga, 
to równocześnie pragnę nawiązać z Nim kon
takt, pragnę wyrazie swoje uznanie dla Jego 
wszechpotęgi, pragnę zadeklarować swoją mi
łość i poddanie. Jeśli zaś inaczej postępuję, 
to muszę powiedzieć, że jestem nielogiczny, 
że jestem fałszywy, zakłamany.

Praktyki religijne, modlitwa, to nie tylko 
nakaz wiary, ale to potrzeba ludzkiego serca. 
Jakże często w  duszy ludzkiej odzywa się 
tęsknota, pragnienie zwierzenia się, wypowie
dzenia swoich trosk i zmartwień! Ileż to razy 
serce ludzkie szuka ukojenia, pociechy i ra
tunku dla siebie! Szukamy powiernika dla 
naszych najskrytszych przeżyć, naszych tęsk
not, marzeń. Ten upust; to wyzwolenie z róż
nego rodzaju napięć znajdujemy w cichej lub 
głośnej, prywatnej lub publicznej modlitwie.

Dzisiejsza ewangelia św. jest dla nas lekcją 
poglądową dobrej, skutecznej modlitwy oraz 
złej, fałszywej. Chrystus Pan pochwalił mod
litwę celnika, ponieważ jego postawa wobec 
Boga była pokorna, pobożna i pełna wiary. 
Faryzeusz zaś, choć miał na swoim koncie 
wiele dobrych czynów, odszedł do domu swe
go bez łaski Bożej, bez Bożego błogosławień
stwa, a to dlatego, że jego rozmowa z Bogiem 
była samochwalstwem, była pełna pychy, mi
łości „własnej. W  tej modlitwie brak było tych 
wszystkich elementów, jakie posiada' dobła, 
prawdziwa modlitwa, a przede wszystkim 
brak jej było pobożności i pokory. Dlatego 
też Chrystus Pan powiedział o celniku: „Ten 
(celnik) odszedł do domu swego bardziej 
usprawiedliwiony, niźli tamten” (Łk. 18,13).

Trzeba się więc uczyć modlić, by modlitwa 
była miła Bogu i sktueczna. Apostołowie pro
szą Pana Jezusa: „Panie, naucz nas modlić 
się, jak i Jan nauczał uczniów swoich” (Łk. 
11,1). Nie Jest sprawą łatwą modlić się tak, 
jak modlili się prorocy, jak modlił się Jan 
Chrzciciel, jak modlił się Chrystus, jak mod
lili się święci. Jezus Chrystus nauczył nas 
bardzo krótkiej, ale pełnej treści modlitwy 
„Ojcze nasz”. Powiedział też: „A modląc się, 
nie mówcie wiele, jako poganie: albowiem 
mniemają, iż w wielomówstwie swoim będą

M O D L I T W A
wysłuchani. Nie bądźcie tedy im podobni; al
bowiem wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, 
zanim Go poprosicie” (Mt. 6,7— 8).

Chrystus Pan wybrał na modlitwę miejsca 
ustronne, ciche, z dala od ludzi. Chciał być 
sam na sam z Bogiem, chciał mieć odpo
wiednie warunki do rozmowy z Ojcem. Mod
lił się także Chrystus publicznie w świątyni, 
wobec Apostołów i wielkich rzesz słuchaczy. 
Modlić się bowiem można wszędzie: „Błogo
sławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszel
kim miejscu panowania Jego” (Psalm 102,22). 
Pan Jezus zaś mówi: „Ale ty, gdy się modlić 
będziesz, wnijdź do izdebki swojej, a zawarł
szy drzwi, módl się Ojcu twemu w skry- 
tości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, 
odda tobie” (Mt. . 6,6). Nie chodzi w tym zda
niu o mieszkanie, ale o to, by na modlitwie

być skupionym i modlić się nie tylko ustami, 
ale całym swym wnętrzem, całą, swoją istotą. 
Modlitwa bowiem jest przeżyciem wewnętrz
nym, jest -bardzo intymną, indywidualną spra
wą poszczególnego człowieka, niezależnie od 
tego, czy uczestniczy on w  liturgii kościelnej, 
publicznej, czy też sam modli się na osobności 
lub w gronie znajomych. „A  gdy się modli
cie, nie bądźcie jako obłudnicy, którzy radzi 
w bożnicach i na rogach ulic stojąc, modlą 
się” (Mt. 6,5).

Winniśmy się modlić bardzo często, a w za
sadzie całe nasze życie ma być jedną modlit
wą. Wszystko bowiem cokolwiek czynimy ma
my wykonywać na chwałę Bożą. „A  powie
dział im i przypowieść o tym, że zawsze na
leży się modlić i nie ustawać (Łk. 18,1). 
Psalm 33 mówi: „Będę błogosławić Pana' w 
każdy czas, zawsze chwała Jego w  ustach 
moich”.

Stając do modlitwy trzeba ufać, że <to, o co 
prosić będziemy, zostanie przez Boga wysłu
chane. Bez tej ufności nie można zakładać, 
by modlitwa była skuteczna. Oczywiście, nie 
każda modlitwa jest wysłuchiwana, nie każda 
nasza prośba zanoszona przed tron Boży speł
niona. Nie zawsze bowiem nasze piany, nasze 
zamiary zgodne są z założeniami Boga. „Albo
wiem o co byśmy prosić mieli, jako potrzeba 
nie wiemy” (Rzym. 8,26). Pismo św. Starego 
Testamentu mówi: „Blisko jest Pan wszyst
kich, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy 
Go wzywają w prawdzie. Uczyni wolę tych, 
którzy Go się boją i prośby ich wysłucha i 
zbawi je” (Ps. 144,18). Sw. Jan Ewangelista 
powiada: „Jeśli we mnie trwać będziecie, a 
słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek 
zechcecie, prosić będziecie i stanie się wam” 
(J. 15,7). Wiadomo, że chodzi o to, byśmy pro
sili o rzeczy dobre, uczciwe. Trudno, by Pan 
Bóg wysłuchiwał i spełniał to, co jest nie
zgodne z etyką, moralnością.

Mamy się modlić tak, jak modlił się nasz 
Najwyższy Nauczyciel w  Ogrójcu: „A  postą
piwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc 
się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli może to być, 
niech odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże 
nie jako ja chcę, ale jako Ty” (Mt. 26,39). 
Jeśli więc i nasze prośby nie zostaną spełnio
ne, nie załamujmy się, ale módlmy się wy
trwale, nie rezygnujmy, ale równocześnie zga
dzajmy się z wolą Bożą, bo jedynie Bóg wie 
co nam najbardziej jest potrzebne.

Ks. ZYGMUNT MĘDREK



Szanujmy każdy kłos i każdy kawałek chleba
W  starotestamentowej księdze Rut znajdujemy równie ciekawą, co 

pouczającą historię. Opowiada ona, że wkrótce po powrocie Izraelitów 
z niewoli egipskiej —  w okresie władzy Sędziów —  Ziemię Obiecaną 
nawiedził głód. Wielu obywateli Palestyny opuszczało swoją Ojczyznę 
udając się do sąsiednich krajów, gdzie łatwiej było o chleb. Wtedy to 
mieszkaniec Betlejem imieniem Elimelech, wraz z żoną oraz dwoma 
synami wyemigrował z ziemi ojców i zamieszkał w krainie Moabitow, 
gdzie znalazł pracę i chleb. Tutaj jednak przyszło mu złożyć swoje 
kości. Po śmierci ojca, synowie ożenili się z Moabitkami. Gdy jednak 
po dziesięciu latach pobytu na obczyźnie również i oni pomarli, ich 
matka zdecydowała się powrócić w rodzinne strony. Obydwie synowe 
wyraziły chęć towarzyszyć swojej teściowej. Jednak tylko Rut do
trzymała słowa i wraz z Noemi (tak bowiem było na imię teściowej)
przybyła do Betlejem. _ . . . ,

Dwie samotne kobiety pozbawione środkow do życia, me miały łat
wego startu. Właśnie w okolicy Betlejem rozpoczynały się żniwa. 
Wtedy to zwyczajem ubogich owych czasów. Rut zdecydowała się 
zbierać kłosy na ścierniskach, by w ten sposób zdobyć dla siebie i dla 
teściowej choćby skromne środki do życia. Jak czytamy we wspomnia
nej księdze: „Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: Pozwól mi pojsc 
na pole zbierać kłosy... I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za 
żeńcami” (Rut 2,2—3). Dzięki przychylności Booza, który był właści
cielem gospodarstwa „zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem 
wymlócila to, co zebrała, a było tego około efy (miara zboza w Pa
lestynie w owych czasach —  przyp. autora) jęczmienia. Narzuciwszy 
to na siebie, poszła do miasta” (Rut 2,17 18).  ̂ . . .

Praktyka zbierania kłosów pozostających na ścierniskach za żeń
cami, była powszechnie praktykowana nie tylko w czasach opisywa
nych w księdze Rut, ale jeszcze przez długie wieki. Dzięki tałuej prak- 
tyce, pozostawione na ściernisku kłosy zboża nie marnowały się, zas 
ludzie nie posiadający roli zdobywali przyznajmniej skromne środki 
na własne utrzymanie. Było to równocześnie wyrazem szacunku ludzi 
dla każdego ziarna, z którego przecież powstawał chleb.

•  •  *
Praca rolnika nigdy nie była łatwa ani lekka. Wszak już sam Stwór

ca powiedział kiedyś pierwszemu człowiekowi: „Przeklęta mech bę
dzie ziemia z powodu ciebie. W  mozole żywić się będziesz z niej po 
wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie... W  pocie 
oblicza twego będziesz jadł chleb” (Rodz. 3,17—19). Rzeczywiście! Wie
le wysiłku wkładał zawsze człowiek, by przygotować pod zasiew 
oporną, często skalistą glebę. Zanim zaś posiane ziarno wyrosło w do
rodne, ciężkie od ziarna kłosy, wiele troski przysparzała mu obawa 
czy klęska żywiołowa nie zniszczy jego pracy. W  spiekocie upalnego 
dnia pracował przy żniwach i omłotach. Potem zaś trudzie się musiał 
jeszcze, by ziarno —  będące owocem błogosławieństwa^ Bożego oraz 
efektem jego znojnej pracy —  stało się kawałkiem codziennego Chle
ba. Nic więc dziwnego, że ludzie wszystkich wieków i pokoleń da
rzyli chleb —  dający siłę i podtrzymujący życie —  największym sza
cunkiem i mieli go w wielkiej cenie. Stąd też Pismo święte wielo
krotnie wspomina, że ludzie składali Bogu ofiary z mąki i chleba 
jako z tego, co uważali za najcenniejsze.

W  księdze Rodzaju (rozdz; 14,17— 19) czytamy: „A  gdy wracał (Abra
ham) po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nimi byli... 
Melchisedek król Salemu, wyniósł chleb i wino. A  był on kapłanem 
Boga Najwyższego. I błogosławił mu”. Kiedy zaś Bóg dawał Mojze- 
szowi przepisy dotyczące organizacji kultu Bożego, powiedział: „Jeśli 
kto chce złożyć Panu ofiarę, niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka 
(Kapł. 2,1). Ustalając zaś przepisy dotyczące chlebów pokładnych, po
lecił: „Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z niej dwanaście plac- 
ków... w każdy szabat będziecie je nieustannie składać przed Panem 
od synów izraelskich” (Kapł. 24,5— 8). , . . ,

Zaś Jezus Chrystus, który przecież przyszedł na świat dla zbawie
nia ludzi, w „Modlitwie Pańskiej” każe modlić się nie tylko o to, co 
jest potrzebne dla duszy, ale poleca również prosie Boga słowami: 
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (J. 6,11). Gdy znow 
w cudowny sposób nakarmił ludzi na pustyni „rzekł do uczniów 
swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, ąby nic nie przepadło” (Jan 
6,12). Ten gest Syna Bożego jest wymownym dowodem, jak bardzo 
szanował On chleb powszedni. , ™  Ł

Od niepamiętnych też czasów — w uroczystosc Wniebowzięcia MaiKi 
Bożej — rolnicy polscy przynoszą do świątyń kłosy zbóż splecione 
w wieńce dożynkowe, by złożyć je Bogu w ofierze i w ten sposob 
wyrazić swoją wdzięczność za zebrane plony. W  wielu wioskach do

dziś istnieje wzruszający zwyczaj, że kromkę chleba — jczcli przez 
nieuwagę upadnie na ziemię —  należy niezwłocznie podnieść i ze 
czcią ucałować. Praktyki te mają swoje głębokie uzasadnienie.

Ten wielki szacunek ludzi dla każdego kawałka chleba wywodzi 
się stąd, że w ciągu wieków często dawał im się we znaki głód. 
Jeszcze przed kilkudziesięciu laty brakowało go na niejednym stole, 
zarówno na wsi, jak i w mieście. Nie było pod dostatkiem chleba 
na wsi, gdyż ówcześni „władcy” niewiele dbali o podniesienie kul
tury rolnej, zaś rolnicy nie mieli środków na zakup nawozów sztucz
nych zapewniających wyższe plony. Brak było chleba w mieszkaniach 
robotników, bo —  w* okresie kryzysu gospodarczego — z braku pracy 
nie było za co chleba kupić. Stąd nigdy nie zapomnę tego, że wielu 
moich kolegów z wiejskiej szkoły w okresie międzywojennym, bardzo 
często nie miało na drugie śniadanie nawet kawałka suchego chleba. 
Czując głód, niejednokrotnie zwracali się z prośbą, by pOczęstowac 
ich bodaj jednym kęsem.

*

Tak było dawniej. Jednak w Polsce Ludowej pod tym względem 
zmieniło się wiele. Rozwinął się nie tylko przemysł, ale postawiono 
również na rolnictwo, by smutne doświadczenia okresu międzywojen
nego nie powtórzyły się nigdy więcej. Tak więc w ciągu minionego 
trzydziestolecia państwo poczyniło ogromne nakłady dla podniesienia 
rolnictwa z wieloletniego zacofania. Z  każdym rokiem postępuje me
chanizacja prac gospodarskich, dzięki czemu zajęcia rolników stały 
się łatwiejsze i lżejsze. Kosztem ogromnego wysiłku materialnego 
i umysłowego wprowadza się do produkcji rolnej coraz bardziej war- 
tościowe i wydajne odmiany zbóż. Odpowiednie nawożenie z każdym 
rokiem przyczynia się do zwiększenia wydajności. Niemały^ wpływ 
na wzrost urodzajów ma postępująca kompleksowa melioracja użyt
ków rolnych. Nasze krajowe zasoby zbóż uzupełniane są importem. 
Doczekaliśmy się czasów, kiedy w Ojczyźnie naszej nie ma już ludzi 
głodnych. Kawałka powszedniego chleba nie brakuje dziś dla m -

Równocześnie jednak zdajemy sobie sprawę, że w krajach tzw. 
„trzeciego świata” dla wielu ludzi brakuje podstawowych artykułów 
żywnościowych. Dziś jeszcze miliony dzieci w różnych zakątkach świa
ta z płaczem proszą swe matki o kawałek chleba, którego one dać im 
nie mogą. Wiemy również i to, że w X X  wieku — _ epoce lotów kos
micznych — wypadki śmierci z głodu nie są bynajmniej rzadkością.

*

Uroczystości dożynkowe zwane również „świętem plonów” są — za
równo dla rolników, jak i dla tych wszystkich, którzy korzystają z ich 
pracy — okazją do refleksji. Wielka rzesza rolników z całej Polski 
kieruje uczucia wdzięczności do Boga za to, że pozwolił wyrosnąć 
na polskim zagonie dorodnym, pełnym ziarna kłosom oraz dał szczęśli
wie je zebrać. Wszyscy bez wyjątku wyrażamy swą podziękę tym, 
których pracy zawdzięczamy nasz chleb codzienny. Okazujemy sza
cunek dla ich znojnej pracy, dzięki której możemy być spokojni, ze 
i na jutro starczy dla nas chleba.

Kościół Polskokatolicki —  wyrosły z ludu i dla ludu polskiego pra
cujący —  zawsze uczył swoich wyznawców wielkiego szacunku dla 
każdego kłosa, dla każdego okrucha chleba. Stąd powiedzenie „każdy 
kłos na wagę złota” nie może być dla nas wytartym sloganem, lecz 
powinno przybrać reztfne, konkretne wymiary. Każdy więc rolnik po
winien uważać za punkt honoru, za swój największy obywatelski obo
wiązek, by tych dorodnych kłosów pełnych złotego ziarna wyproduko
wać jak najwięcej. Wyrazem tego będzie obsianie ziarnem każdego 
polskiego zagonu oraz serdeczna troska, by żaden kłos, żadne ziarno 
nie zmarnowało się. Pamiętać jednak o tym powinni nie tylko rol
nicy, ale wszyscy korzystający z owoców ich pracy. Nie wolno_ więc 
dopuścić do tego, by kawałki suchego chleba poniewierały się na 
śmietniskach, co niestety zdarza się jeszcze w miastach. Każdy ka
wałek chleba jest darem Bożym i owocem ciężkiej pracy człowieka. 
Wyprodukowanie możliwie najwięcej zboża, wykorzystanie zeschnięte
go pieczywa na karmę dla trzody chlewnej, przyczyni się na pewno 
do podniesienia bogactwa narodowego. Skoro bowiem będziemy mieli 
pod dostatkiem własnego chleba, gdy hodowlę będziemy mogli oprzeć
o własne zasoby, zaoszczędzimy cenne dewizy przeznaczone na  ̂im
port zbóż. Zaoszczędzone środki obrócić będzie można na podniesienie 
innej gałęzi gospodarki narodowej. Tak więc każdy kłos, każdy ka- 
wałek chleba posiada wartość złotego kruszcu.

KS. JAN KUCZEK



Warszawskie seminarium księży polskokatolickich
Relacjonując przebieg seminarium duchownych Kościoła Polsko- 

katolickiego z dnia 10 czerwca br., przedstawiamy dalsze głosy w dys
kusji nad referatem bpa Tadeusza Majewskiego. Są to wypowiedzi 
kleryków — studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie.

„Służyć Ludowe] Ojczyźnie jak matce...”
W  referacie znaleźliśm y to, co po sprawach Boskich jest najw aż

niejsze głębokie um iłow anie Ojczyzny, rzetelny i dobrze pojęty 
patriotyzm. Cieszy mnie to, że patriotyzm reprezentowany przez K oś
ciół i naszego Zwierzchnika, odpow iada pojęciom  w spółczesnego pa
triotyzmu pełnego zaangażowania na rzecz budow y naszego w spól
nego domu, patriotyzmu, przestrzegania i poszanowania państwowego 
prawa, dbałości o  interesy państwa, sumiennego w ypełniania obow iąz
ków . W yrazem tego naszego patriotyzmu jest też to, co  przew ija się 
przez cały referat: głębokie um iłow anie polskiego ludu i jego kultu
ralnego dorobku, um iłowanie ojczystego języka, m ow y polskiej, która 
potrafiła cem entować naród i pozw alała mu przetrwać ciężkie chw ile 
historii.

W  referacie zostały przytoczone słow a Biskupa Franciszka Hodura: 
„N ieprzyjaciele nasi chcą w ydrzeć nam m ow ę ojczystą, w ięc my, uko
chawszy ją  tym  bardziej..., uczynim y ją  pośrednikiem  pom iędzy Na
rodem  i Bogiem . I niech płyną tony polskie, słodkie i potężne..., — 
od ołtarza w  dusze wasze i serca, robotn icy  polscy, i niech m ów ią 
zdumionym Braciom  naszym : oto żyję, otom  polska m ow a nieśm ier
telna!... już nie zginę nigdy, bo m nie Lud Polski ze swym i kapłanami 
w prow adził przed ołtarz Boga...”

Jeśli Ksiądz Biskup pozw oli, przytoczę na ten temat zdanie w y 
powiedziane przez Edwarda Gierka: „Z  szacunkiem szczególnym  od
nosim y się — i pow inniśm y tego pow szechnie wym agać —  do o jczys
tego języka, do pięknej m ow y polskiej, która była najsilniejszym  
spoiwem  narodu, pozw alała mu trw ać i nawet w  najcięższych czasach 
wzbogacać swą kulturę, rozw ijać patriotyczną i postępową m yśl” 
(III Plenum K C PZPR, KIW , str. 25). Przytoczyłem  te słow a dlatego, 
że ży jem y w  socjalistycznej Ojczyźnie, a m ów ca jest autorytatyw
nym wyrazicielem  odczuć naszego społeczeństwa. W tym  aspekcie ra
dosny jest fakt, że to, co K ościół N arodow y głosił przez sw ojego Orga
nizatora i głosi przez sw oich Biskupów  (czego przykład m am y w  re
feracie), jest także odczuciem  narodu. Pozw ala to mnie i sądzę, że 
również całem u audytorium, głęboko odczuć i cieszyć się z faktu, że 
słow a referatu Księdza Biskupa: „Jesteśmy K ościołem  Narodowym  
dlatego, że idziem y ze sw oim  Narodem, konkretnie z Narodem P ol
skim...” — sprawdzają się w  sposób niezaprzeczalny. Słowa referatu 
pozw alają m i stwierdzić, że patriotyzm reprezentowany przez nasz 
K ościół Polskokatolicki pokryw a się ze współczesnym  patriotyzmem 
polskim, ukształtowanym przez socjalizm , patriotyzmem nacechow a
nym  poczuciem  odpow iedzialności za żywotne interesy O jczyzny i je j 
pok ojow y  rozw ój.

Uważam, że referat ten zm obilizuje nas jeszcze bardziej, by za w ez
waniem  Najdostojniejszego Księdza Biskupa służyć Ludowej O jczyź- 
nie „ ja k  m atce i nie żałow ać w ysiłku ku pom nażaniu je j doczesnego 
dobrobytu” .

Na nas, jako studentów CH AT-u i kleryków, a w  przyszłości księ
ży, K ościół Polskokatolicki m oże liczyć, gdyż pragniem y również przy
czynić się do jego  wzrostu i dalszego rozw oju.

M am nadzieję, że Czcigodni, a zarazem starsi Kapłani służyć nam 
będą doświadczeniem, szczerym przywiązaniem i um iłowaniem  na
szego św. K ościoła oraz przykładem ukochania Polski Ludowej.

Kleryk HENRYK MARCINIAK  
(obecnie wikary parafii w Kotłowie)

„Nie zawiedziemy Kościoła 
i Księdza Biskupa Przewodniczącego...”
Dla^ mnie, jak  î  dla m oich kolegów  —  studentów Sekcji Starokato

lickiej Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej, dzisiejsze seminarium 
pośw ięcone 55 roczn icy  zorganizowania i 30 rocznicy legalizacji K oś
cioła Polskokatolickiego stanowi pierw sze i bardzo ważne wydarzenie 
w  okresie odbyw anych studiów. Pragniem y po  ukończeniu studiów 
pracow ać jako kapłani na w yznaczonych nam przez K ościół p laców 
kach. Do tego przygotow uje nas Akadem ia i Klerykat. O bok tego za
sadniczego przygotow ania konieczne jest także gruntowne poznanie 
Kościoła, dla którego w  przyszłości m am y pracować. I w  tym  w łaś
nie pom ogło nam dzisiejsze seminarium. Poznaliśm y trudną drogę 
do legalizacji Kościoła. Poznaliśm y różnice w  sytuacji praw nej K oś
cioła w  okresie m iędzyw ojennym  i pow ojennym . Poznaliśm y przy
czyny powstania i historię rozw oju  K ościoła w  analitycznej retrospek- 
c ji filozoficzno-socjologicznej. Zapoznaliśm y się wreszcie z problem am i 
dotyczącym i naszej liturgii. Innymi słow y: w ygłoszone referaty sta
nowią vadem ecum  o  naszym Kościele.

Zrozum ieliśm y przyczyny powstania K ościoła Narodowego. Uświa
dom iliśm y sobie sytuację K ościoła i kapłanów  polskokatolickich w  
okresie m iędzyw ojennym , a także przyczyny tej sytuacji. N ie odkryję 
Am eryki, gdy pow iem , że do zakończenia ostatniej w ojn y  droga K oś
cioła Narodowego usłana była cierniami. A  jednak K ościół przetrwał 
ten ciężki okres —  co jest w  m oim  odczuciun w yraźnym  dowodem  
opieki Bożej. I dlatego w yda je  m i się słuszne i konieczne w  tym 
m iejscu za Księdzem Biskupem Przewodniczącym  —  przytoczyć 
słowa z Księgi Proroka Daniela: „A  m ów iąc Daniel rzekł: N iech bę
dzie im ię Boże błogosław ione od w ieku aż na wieki, albow iem  m ąd
rość Jego i m oc jest. On sam odnaw ia czasy i chwile, zrzuca królów  
i stanowi królów , daje m ądrość mądrym, a um iejętność rozumnym. 
On odkrywa rzeczy głębokie i skryte, zna co jest w  ciemności, świat
łość w  n im  m ieszka” . Z  pow yższego cytatu •wynika jednoznacznie, że 
Bóg jest źródłem życia, Panem nieba i ziemi, z Jego ręki żyjem y, 
Jemu się należy cześć. Z , drugiej strony dla nas, m łodych, którzy 
związaliśm y sw oje  życie z K ościołem  N arodow ym  po w ojnie, w ypły
w a m oralny obow iązek czci i szacunku dla tych, którzy w  tym trud
nym  okresie budow ali nasz Kościół.

W  Polsce Ludowej K ościół Polskokatolicki ma „zielone św iatło” . 
To prawda, że zdarzają się jeszcze przykre incydenty inspirowane 
przez stronę rzym skokatolicką, ale ostatecznie w ychodzą one naszemu 
K ościołow i na korzyść, gdyż świadom ość naszego polskiego społeczeń
stwa z dnia na dzień wzrasta. Dzisiejsze społeczeństwo polskie w  sw o
je j w iększości potrafi już odróżnić prawdę od fałszu i szczerość od 
obłudy. A  przecież działalność naszego K ościoła —  jak  to zaznaczył 
Ksiądz Biskup Przew odniczący w  sw oim  referacie —  polega na służe
niu bliźnim, a n ie na panowaniu nad nimi. Chcem y służyć narodowi 
i chcem y być pożyteczną cząstką narodu. I to w łaśnie pow inno m obi
lizow ać do ofiarnej pracy dla K ościoła i Ojczyzny.

My, alumni, m am y dziś norm alne warunki kształcenia się i przy
gotowania do stanu kapłańskiego. U m ożliw ia nam to Akadem ia i 
Alumnat. Naszą wdzięczność za stworzenie nam tak idealnych w a
runków aktualnie m ożem y i m usim y okazać uzyskiwaniem dobrych 
w yników  w  studiach i należytą postawą w obec Kościoła i naszych 
przełożonych, a w  przyszłości — pełną zapału pracą. Jestem głęboko 
przekonany, że nie zawiedziem y K ościoła i Księdza Biskupa Prze
wodniczącego.

Kleryk JERZY PIĄTEK

Ks. Henryk Marciniak Kleryk Jerzy Piątek
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Spełniamy
prośbę
Czytelnika

Szanowna Redakcjo!
Poniew aż w „R odzinie" za

m ieszczane są wiersze, prosiłbym
0 przedruk wiersza pt. „Tam...” 
w edług załączonego przeze mnie 
w ycinka z prasy, który zachował 
się u mnie jeszcze z czasu moich 
przym usowych robót w  Niem 
czech w  okresie ostatniej w ojny. 
W iersz ten, oddający tak pięknie 
wspaniałość dzieła Boga-Stw órcy
1 tęsknotę serca polskiego za O j
czyzną, w yw arł w ów czas na mnie 
ogrom ne wrażenie i stał się dla 
mnie niejako modlitwą. Pamiętam  
go do dziś, a ten pożółkły w yci
nek z prasy zachow uję jak re 
likwię.

W ydaje mi się, że te piękne sło
wa mogą i dziś poruszyć niejedno  
polskie serce, zwłaszcza tych  P o
laków, którzy żyją na obczyźnie  
i zastanawiają się, czy pow rócić  
do kraju. O, drodzy rodacy! M iej
sce Polaka jest tylko w  O jczyź
nie, którą cen ić potrafi najlepiej 
ten, co ją kiedyś utracił.

T A M ...

Za spełnienie m ej prośby  
uprzejm ie dziękuję.

Z poważaniem

Jan W . z Lęborka

Bardzo chętnie przychylamy się 
do prośby naszego Czytelnika i 
podzielamy jego zdanie. Przesia
ny wycinek z wierszem — cenną 
dla Pana pamiątkę — zwracamy 
Panu w liście i serdecznie pozdra
wiamy. A kto z Czytelników od
gadnie autora wiersza?

REDAKCJA

Tam, gdzie w zieleni stoją nasze chaty,

Gdzie droga kręta bieży poprzez zboże,

Gdzie bocian stąpa po łące skrzydlaty,

Pośród tych dziw ów  chciałbym  być, o Boże!

Tam, kędy szumią nasze żytnie łany, 

Kłoniąc sw e kłosy przed Tobą w pokorze, 

K ęd y zbóż dywan zielenią utkany,

Do niw  tych  złotych  zabierz mnie, o Boże!

Tam, gdzie pszenicy zło tej barwy wiele,

Gdzie koniczyna przy pobliskim  dworze 

Krasną pierzyną cale m orgi ściele,

Do tych  pól naszych tęskno mi, o B oże!

Tam, gdzie białością lśnią sady wiśniowe, 

K w itną jabłonie w  czerw onym  kolorze, 

Gdzie się rumienią krzaki malinowe,

Do naszych sadów wskaż mi drogę, Boże!

Tam, gdzie kościółek stoi m odrzewiow y,

W itając tęsknie te poranne zorze,

Gdzie kornie chylą zawsze wierni głowy,

Za Twą świątynią tęskno mi, o Boże!

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <«>

A Anzelm z Laon —  (ur. ©k. 1050, im . 1117) —  uczeń św. 
Anzelm a z Canterbury, filozof i teolog, profesor i k ierow nik  
szkoły w  Laon ; jegoi uczniem  był m.in. -*■ P iotr Abelard. 
Jest m.in. autorem kom entarza do  Pisma św.
Apel Jan (Apellus) —  (ur. 1486, zm. 1540) niem iecki praw 
nik, profesor w  W ittenberdze, bardzo zaangażow any w spół
pracow nik M arcina Lutra i zw olennik  jeg o  re form ; p o 
ślubił rzym skokatolicką zakonnicę, która wskutek haseł re- 
form acyjnych  opuściła zakon. K rok  ten by ł w tedy  suroiwo 
napiętnow any przez K ościół rzym skokatolicki. W  związku 
z tym  A pel napisał książkę pt. D efensio Jóanntis A pełli pro  
suo conjugio  — Obrorią Jana A pella  sw ego małżeństwa. Jest 
też autorem innej cenionej książki: Brachilogus iuris civilis, 
sive corpus legum  (łac.), czyli po  polsku: K rótk i zarys pra
wa cyw ilnego, albo Zbiór prckw (niektórzy kw estionują 
autorstwo tego dzieła, odnoszą je  naw et do Justyniana).

A pelacja  —  (łac. appellatio1 =  odiwołanie się) — odw ołan ie 
się od jakiegoś w yroku czy d ecyzji instancji niższej d o  in 
stancji wyższej, zw łaszcza dotyczy to sądow nictw a tak pań
stwowego, jak  i kościelnego^ Podkreślić należy, że jedynie 
w  sądow nictw ie i w  ogóle w  jak iejkolw iek  dziedzinie zw ró
cenie się w  K ościele rzym skokatolickim  do ->■ papieża i 
otrzym anie jego decyzji czy w yroku jest już ostateczne i 
n ie m a dalszej apelacji, naw et ->  sobór tej decyzji n ie  m oże 
zm ienić. W  innych K ościołach  chrześcijańskich i katolickich 
przysługuje praw o opelacjii od  decyzji biskupa i zw ierzchni
ka K ościoła  do soboru czy do synodu, bo  najw yższą w ładzą 
w  K ościele jest najw yższe jego zgrom adzenie, a jest nim  
w  skali kra ju  -*■ synod, w  skali m iędzynarodow ej czy og ó l
nośw iatow ej -»■ sobór.

Apelanci —  to zw olennicy jansenizm u (Wpierw kilku, 
później kilkunastu biskupów  i ponad stu księży rzym skokato
lickich), którzy  w  1717 r. po ogłoszeniu przez pap. K lem en
sa X I  bulli Unigenitus (8.IX.1713), potępiającej janse
nizm i Jansenistów, n ie  uznając słuszności jego  w yw odów

z pow odu „ź le  orientującego się papieża” odw ołali się do 
soboru ( a p e l o w a l i  d o  soboru —  stąd apelanci). Apełan- 
tom przew odził arcybiskup Paryża, kardynał Noailles (zm. 
4.V.1729 r.).

Apelles —  założyciel jednej z grup gnostyckich w  drugiej 
połow ie  II w . W pierw  był uczniem  - »  M arcjona i działał 
g łów nie w  Rzymie. Ożenił się z  Filum eną i głosił, że Bóg 
obdarzył ją  objaw ieniam i, których treść sam Apelles spisał, 
dając im  tytuł Faneroseis  (greek. =  Objawienie). Z  Pisma 
św. w yrzucił w iele  tekstów, tw ierdząc, iż są dodatkami, w ięc 
n ie są autentyczne. Sam podobno napisał ewangelię, zw a
ną ewangelią Apellesa. Pisma jego jednak zaginęły. O jego 
poglądach są jedyn ie w iadom ości z drugiej ręki. Na tej pod
stawie przyjm u je  się, iż Apelles uznawał istnienie tylko 
jednego, dobrego, Boga. Św iat stw orzył dem iurg — anioł, 
niższy i zależny od Boga. W skutek rozplenienia się zła i 
niem ożności jego zaham ow ania dem iurg prosił Boga o  p o 
moc. Bóg zesłał swego syna. B ył n im  Jezus Chrystus, który  
jednak n ie  narodził się z  kobiety, b o  m usiałby w  tym  przy
padku od n iej przyjąć i grzeszne ciało, ale zjaw ił s ię w ś w ie -  
cie już w  ciele, u form ow anym  z  szlachetniejszych elem en
tów  w yższych sfer  świata. I w  tym  i takim  ciele Jezus prze
byw ał na Ziem i, uczył, cierpiał, um arł i zm artwychwstał. 
W stępując zaś do n ieba elem enty swego’ w idzialnego kos
m icznego ciała Jezus po prostu zw rócił, oddał, kosm osow i =  
światu. Nadto Apelles odrzucał praw dę chrześcijańską o 
zm artwychwstaniu ciał i nie uznawał instytucji małżeństwa. 
Zw olenn icy  Apellesa zw ali się Apellitam i albo w  m ianow 
niku —  Apellici.

Apellici Apelles.
Apis —  jest to, egipska nazw a m itologicznego byka, czczo
nego przez starożytnych Egipcjan jako w cielenie bóstwa 
Ptah. G łów nym  ośrodkiem  kultu apisa było M emfis. Apis 
miał pochodzić od prom ienia boga słońca A m on-R a i k ro
wy, bog in i Hator. Tzw. św ięte byki, po ich zgonie (ogła-
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W  Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 36
Przechodząc -ulicą Śniadeckich w Bydgosz

czy, rzuca się w oczy skromny, ale piękny 
obiekt sakralny. To kościół polskokatolickiej 
parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego., 
Wchodzimy.do kościoła. Przed wejściem i w  
kruchcie wywieszki z ilustracjami, informu
jące o życiu Kościoła Polskokatolickiego i 
miejscowej parafii. Uwagę naszą zwraca 
piękny wiersz Jana Kochanowskiego pt. 
„Dzień Święty”. Warto go przytoczyć, bo i 
dla czytelników „Rodziny” może się stać 
przypomnieniem obowiązku . święcenia dni 
świętych.

Ludzie, rady mej słuchajcie,
Ojców zwyczaj zachowajcie.
Święto niechaj świętem, będzie,
Tak bywało przedtem wszędzie.

Święto przedtem ludzie czcili,
A  przecież wszystko zrobili,
A  ziemia hojnie rodziła,
Bo pobożność Bogu miła.

Wnętrze świątyni lśni czystością. Ołtarze 
ozdobione kwiatami. Przy ołtarzu głównym 
flaga kościelna i narodowa. Miła atmosfera, 
sprzyjająca skupieniu i modlitwie.

Przed uroczystą sumą obrzęd, którego nie

Piękna architektura i miłe otoczenie zapraszają 
do odwiedzenia kościoła przy ul. Śniadeckich 36 
w Bydgoszczy

ma w kościołach rzymskokatolickich: spo
wiedź ogólna wiernych. Przed ołtarz wycho
dzi kapłan w białej szacie i fioletowej stu
le. Ludzie przystępujący do Spowiedzi Świę
tej odmawiają wspólne modlitwy i w du
chu wyznają swoje grzechy przed Bogiem. 
Kapłan udziela rozgrzeszenia, poleca odmó
wienie modlitw Za poległych i pomordowa
nych w czasie ostatniej wojny oraz za 
zmarłych parafian.

Msza święta i kazanie wywierają na nas

duże wrażenia. W  słowach kapłana daje się 
odczuć szczery patriotyzm. Po Mszy św. 
ksiądz proboszcz wychodzi przed kościół i 
rozmawia z wiernymi. Wita nas jako przy
godnych gości i zaprasza do następnych od
wiedzin. Z rozmowy dowiadujemy się, że 
proboszcz to ks. Stefan Mościpan, były 
uczestnik kampanii wrześniowej w obronie 
polskiego wybrzeża, dwukrotnie ranny. Z 
niewoli uciekł do kraju i brał udział w po
dziemnym ruchu oporu. Za posługiwanie się 
ojczystym językiem osadzony w więzieniu 
gestapo na Kamiennej Górze w Gdyni, a 
następnie w obozie koncentracyjnym, ska
zany na śmierć przez zagazowanie. Ks. Mo
ścipan konkluduje: „Dzidki łasce u Boga cu
dem zostałem ocalony. W  podzięce Bogu 
przyjąłem kapłaństwo w Narodowym Ko
ściele i postanowiłem służyć Mu do końca 
moich dni”.

Żegnamy się z księdzem proboszczem i 
wiernymi i postanawiamy wraz z żoną, że 
odtąd ten Kościół będzie „naszym Kościo
łem”. Wystarczył mi udział w jednym na
bożeństwie, bym zrozumiał sens i rację bytu 
Kościoła Polskokatolickiego. Miejsce Pola- 
ka-katolika i patrioty jest w ojczystym, na
rodowym Kościele.

JAN KIERNICKI

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <«>
szano żałobę narodową) balsamowano je i _ grzebano_ w 
świątyni boga Serapisa. Kult świętych byków (dodajmy 
i świętych krów i wielu zwierząt, dzisiaj jeszcze cieszących 
się specjalnymi względami np. w  Indiach) oficjalnie prze
trwał do końca starożytności (V, VI w. po Chr.); ces. Julian 
Apostata (ur. 331 albo 332, zm. 363) bił jeszcze monety z po
dobizną apisa-byka. A. Mariette (ur. 1821, zm. 1881), słynny 
francuski archeolog i egiptolog, prowadząc w  Egipcie wy
kopaliska odkrył w 1850 r. Serapejon albo Serapeum, czyli 
cmentarzysko świętych byków w  Sakkara. W  podziemnych 
korytarzach świątyni chowano zmarłych apisósw iw bazalto
wych ->■ sarkofagach.

Apokalipsa —  (greek, apokalipsis =  odkrycie, wyjawienie, 
objawienie) —  oznacza u żydów i chrześcijan pismo ->  ka
noniczne lub apokryficzne, przedstawiające w  obrazach 
i symbolach wydarzenia, kitóre mają się dziać przy końcu 
świata. W  chrześcijaństwie Apokalipsą zwie się jedyną księ- 
gę prorocką — Now6g>o TsstćunGutu, 'nspis&n .̂ przsz św. 
Jana, autora również czwartej ewangelii (zwie się też Apo
kalipsę tę Objawieniem św. Jana). Apokalipsę św. Jan na
pisał prawdopodobnie na wyspie Patmos, gdzie przebywał 
w latach 93— 96, zesłany tam przez cesarza Domicjana 
81— 96). Sw. Jan w siedmiu widzeniach przedstawia języ
kiem prorockim, a więc pełnym przenośni, symboli, obra
zów, przyszłość Kościoła chrześcijańskiego, jego ttrudy i cier
pienia, ale i ostateczny triumf. Na tle bogatej 1 często wie
loznacznej, a na pewno trudnej, tematyki i niejednoznacz
nego prorockiego! języka i stylu Apokalipsy powstała bogata 
literatura i sztuka ,z Sądem Ostatecznym jako zasadniczym 
i dominującym momentem. W  interpretacji tak całej Apo
kalipsy, jak i wielu jej oddzielnie branych tekstów egze- 
geci: teologowie i filozofowie mieli i mają wiele kłopo
tów. ->  Sw. Jan wrócił te wygnania do1 Efezu za panowania

ces. Trajana (98— 117) i w  Efezie zmarł prawdopodobnie 
68 lat po śmierci Jezusa Chrystusa Apokalipsa poza Apoka
lipsą św. Jana, która jako jedyna jest chrześcijańską księ
gą kanoniczną, a więc częścią składową Pisma św. Nowego 
Testamentu, jest wiele: np. Apokalipsa Barucha, Mojżesza, 
Noego, Abrahama, Eliasza, dalej Piotra, Pawła, Marii, i iw.i. 
Autorem Apokalipsy X X  wieku jest -»■ bp F. Hodur, organi
zator Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w  Ame
ryce, Kanadzie i Polsce.

Apokaliptycy —  to głosiciele (XIII i X IV  w.) poglądu o 
trzech epokach dziejów ludzkości. Pierwszą epoką były 
czasy Boga Ojca, których zewnętrzną formą był Stary Testa
ment. Drugą epoką są czasy Jezusa Chryisusa, uzewnętrznio
ne Nowym Testamentem i Kościołem z Jego instytucjami 
i znakami. Trzecią epokę będą stanowić czasy przyszłe, 
które nadejdą, czasy Ducha św., iczasy, które będą się cha
rakteryzować wybitną duchowością (a więc nie będzie np. 
już widzialnego Kościoła, ani urzędów kościelnych, ani sa
kramentów’, itd.). Epoki te nazywano też epokami ->  św. 
Piotra, św. Pawła i św. Jana, autora ->  Apokalipsy 
(i od św. Jana i Jego Apokalipsy wywodzą się a p o k a -  
1 i p t y  c y). O mającej nadejść epoca Ducha św. pisali w  
X IX  w. m.in. niemiecki filozof F.W. Schelling (1775— 1854) 
i polski filozof August Cieszkowski' (1814— 1894), zwłaszcza 
w  swoim dziele pt. Ojcze nasz.

Apokaliptyczni jeźdźcy —  to znane w  sztuce chrześcijań
skiej obrazy czterech jeźdźców różnych twórców, którzy 
wzorowali się na odnośnych tekstach -v  Apokalipsy św. 
Jana, gdzie szczególnie w  roz. VI św. Jana pisze o  jeźdźcach 
na koniach: białym, czerwonym, czarnym i szarym. Są oni 
symbolami: zarazy, wojny, głodu i śmierci.



Św. Epifaniusz z Salaminy
jego życie i pisma

Od początku IV wieku w Koś
ciele Wschodnim —  zwłaszcza w 
Egipcie i w Syrii —  kształtować 
się zaczął ruch religijny, który 
wywarł znaczny wpływ na życie 
kościelne następnych wieków. Po 
uzyskaniu przez Kościół swobody 
religijnej (r. 313), męczeństwo 
przestało być ideałem doskona
łości chrześcijańskiej. Zastąpił ją 
natomiast ideał ascezy, polegający 
na dobrowolnych wyrzeczeniach i 
umartwieniach własnego ciała dla 
zwalczania skłonności do złego. 
oraz łatwiejszego postępowania w 
doskonałości chrześcijańskiej. Da
ło to początek życiu monastyczne
mu (mniszemu) oraz przyczyniło 
się do rozwoju kościelnej myśli 
teologicznej. Klasztory bowiem 
były zazwyczaj ośrodkami nauko
wymi.

Wpływy ośrodków monastycz
nych rozszerzały się szybko i da
leko. Najbardziej jednak zaważy
ły na rozwoju życia teologicznego 
w Palestynie i w  Syrii, gdzie w 
drugiej połowie IV  wieku działa
ło wielu wybitnych pisarzy koś
cielnych. Jednym z nich był Epi
faniusz z Salaminy.

E p i f a n i u s z  z S a l a m i n y  
urodził się w roku 315 w  mieście 
Eleuteropolis w  Palestynie. Po
chodził z nawróconej na chrześ
cijaństwo rodziny żydowskiej. Sto
sownie do tradycji narodowych —  
pielęgnowanych również przez 
chrześcijan nawróconych z juda
izmu —  otrzymał jednostronne 
(religijno-lingwistyczne) wykształ
cenie. Znał więc język grecki, sy
ryjski, hebrajski, koptyjski oraz 
częściowo łaciński. Nic więc dziw
nego, że św. Hieronim nazywa go 
„pięciojęzycznym”. Nie obca mu 
była jednak tradycyjna nauka 
Kościoła. Był natomiast przeciw
nikiem studiów filozoficznych.

Stosownie do panującego zwy
czaju w młodym wieku opuszcza 
rodzinne strony i udaje się do 
Egiptu, gdzie wychowywał się 
pod opieką znanego mistrza życia 
klasztornego, Hilariona. Wrócił 
jednak do Palestyny i założył 
tam klasztor, którym kierował 
przez 30 lat, początkowo jako 
zwykły mnich, potem jako kapłan 
i opafc .W r. 367 biskupi Cypru —  
dla jego uczoności i pobożności
—  wybrali go na biskupa Sala
miny, a tym samym na metro
politę wyspy. Nadmienić należy, 
że począwszy od czasów apostol
skich Kościół na Cyprze posiadał 
całkowitą niezależność od innych 
patriarchów, i takim pozostał po 
dzień dzisiejszy.

Jako biskup przyczynił się Epi
faniusz do podniesienia poziomu 
życia zakonnego. Zawsze też wy
kazywał wiele zapału i gorliwości 
w strzeżeniu czystości wiary. Po
nieważ jednak nie posiadał po
trzebnej bystrości umysłu i mało 
znał się na ludziach, podejmował

często nie przemyślane decyzje. 
Był ponadto człowiekiem wojow
niczym i gwałtownym. Objawiło 
się to w szczególny sposób w je
go walce ze zwolennikami błęd
nej nauki Orygenesa.

Epifaniusz wiedząc, że nauka 
Orygenesa posiada w  Palestynie 
wielu zapalonych zwolenników 
(należał do nich również biskup 
jerozolimski Jan), przybył w r. 
392 do Jerozolimy dla rozprawie
nia się z nimi. Tutaj w świątyni 
Zmartwychwstania Pańskiego wy
głosił fanatyczne kazanie wymie
rzone przeciwko Janowi. Ten jed
nak nie pozwolił mu kazania do
kończyć i wypędził go z miasta. 
W  Kościele palestyńskim powsta
ły dwa zwalczające się obozy. 
Jedni opowiedzieli się za Janem, 
inni, głównie mnisi za Epifaniu- 
szem. Po stronie Jana stanął prze
bywający wtedy w Palestynie pi
sarz chrześcijański Rufin z Akwi- 
lei, za Epifaniuszem opowiedział 
się również —  przebywający w 
Betlejem —  św. Hieronim.

Jednak walka z poglądami Ory
genesa zataczała coraz szersze 
kręgi. Kiedy bowiem patriarcha 
Aleksandrii Teofil —  człowiek 
przewrotny i skłonny do intryg
—  wypędził z Egiptu mnichów 
wzorując się na postępowaniu 
Orygenesa (dał im schronienie pa
triarcha Konstantynopola św. Jan 
Chryzostom), za namową Teofila 
dał się Epifaniusz wciągnąć do 
walki przeciwko Janowi Chryzo
stomowi. Doszło do tego, że przy 
poparciu dworu cesarskiego w 
Konstantynopolu zwołał Teofil w: 
r. 403 do Chalcedonu tzw. synod 
„Pod dębem”. Miał on usunąć 
Jana Chryzostoma ze stolicy bis
kupiej i skazać go na wygnanie. 
Na synod ten przybył również 
Epifaniusz i dopiero na miejscu 
zorientował się, że nadużyto jego 
dobrej woli. Zerwał więc z Teofi
lem i wsiadł na okręt odjeżdża
jący na Cypr. Zmarł w drodze
12 marca 403 r.

Działalność pisarska Epifaniu- 
sza —  nastawiona przede wszyst
kim na zwalczanie błę’dów teolo
gicznych —  ma stosunkowo nie
wielki zakres. Ponadto pisma jego 
są powierzchowne i rozwlekłe. 
Zważywszy jednak ich obszerną 
tematykę, stanowią niekiedy 
prawdziwą „kopalnię wiadomości 
dotyczących życia kościelnego, nie 
poruszanych przez innych pisarzy. 
Do naszych czasów dochowały się:

1. Pisma teologiczne, nastawio
ne na zwalczanie herezji. Znajdu
ją się wśród nich:

„Mocno zakotwiczony” (121 roz
działów). Jest to traktat, w któ
rym autor dla umocnienia wy
znawców w wierze, rozwija na
ukę katolicką o Trójcy św., Je
zusie Chrystusie, o zmartwych
wstaniu, sądzie i życiu wiecznym. 
Często jednak odbiega od tematu

i niepotrzebnie się rozwodzi. Do 
pisma tego dołączył dwa wyzna
nia wiary.

„Herezje” —  stanowiące naj
ważniejsze dzieło Epifainiusza z 
tej dziedziny. Powstało ono 
wkrótce po napisaniu poprzednie
go traktatu i miało na celu do
starczenie środków ochronnych 
przeciw szerzącym się herezjom. 
Znana jest też pod nazwą „Ap
teczka z lekarstwami”. Pismo tó 
zajmuje się wykładem i zbija
niem 80 herezji. Nie posiada jed
nak oryginalnych myśli autora,' 
gdyż posługuje się on wyjątkami 
z dzieł pisarzy dwóch pierwszych 
wieków, zwłaszcza św. Justyna, 
Ireneusza i Hipolita. Dołączony 
do tego dzieła „Wykład wiary” —  
wbrew niektórym opiniom —  zo
stał sporządzony również przez 
samego Epifaniusza.

2. Pisma egzegetyczne, do któ
rych zalicza się:

„O miarach i wagach (Pisma 
świętego)” —  zawierające 24 roz
działy. W  pierwszej części wy
mienia autor Kanon (spis ksiąg 
uznawanych za objawione) Pisma 
św. oraz pisze o tłumaczeniach 
ksiąg Starego Testamentu; w dru
giej wyjaśnia z wielką znajomoś
cią miary i wagi biblijne; w  trze
ciej podaje wiadomości z zakresu 
geografii Palestyny, potrzebne do 
lepszego zrozumienia ksiąg obja
wionych.

„O dwunastu kamieniach” na 
napierśniku najwyższego kapłana ■ 
Aarona. Jest to alegoryczne wy
jaśnienie o cudownej sile tych 
klejnotów.

Ponadto dochował się jeszcze 
„Komentarz do Pieśni nad pieś
niami”.

3. Inne pisma i listy a miano
wicie:

„Rozprawa przeciw czci obra

zów”, napisana w latach 393—  
403, której autentyczności zaprze
czali zwolennicy czci obrazów, 
jednak niesłusznie. Autentyczności 
traktatu podważyć się. nie da.

„Listy” (2) zachowane w  tłu
maczeniu łacińskim. Pierwszy z 
nich skierowany jest do biskupa 
Jana z Jerozolimy, którego Epi
faniusz gani za jego szacunek dla 
Orygenesa. Odbiorcą drugiego był 
św. Hieronim, zaś treścią jego jest 
pochwała za jego gorliwość w 
zwalczaniu nauki Orygenesa.

Pomimo swego oddania dla 
sprawy Kościoła, wielkiego wy
czulenia na sprawy prawowier- 
ności oraz wyrobienia wewnętrz
nego, dał się Epifaniusz wciągnąć 
w intrygi, które na pewno wy
rządziły szkodę Kościołowi.

Wszyscy —  tak duchowni jak 
i świeccy —  jesteśmy odpowie
dzialni za losy Kościoła oraz 
własne zbawienie. W  poczuciu tej 
odpowiedzialności pisał Apostoł 
Paweł: „Umartwiam ciało moje 
i ujarzmiam, bym przypadkiem, 
będąc zwiastunem dla innych, 
sam nie został odrzucony” (I Kor. 
9,27).

Na pewno nie żąda dziś Bóg 
od członków społeczności kościel
nej tak wielkich wyrzeczeń i 
umartwień, na jakie zdobyli się 
asceci pierwszych .wieków chrześ
cijaństwa. Przecież dla dobra 
Kościoła mamy obowiązek zdoby
wać się na poświęcenia i ofiary. 
Trzeba nam bowiem budować 
Kościół nie tylko słowem, ale 
również przykładem własnego ży
cia. Na to zaś 'zdobyć się musi
my.

J.K.

„Błogosławieni są odtąd umarli, 
którzy w Panu umierają”

(Objaw. św. Jana 14, 13)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że opatrzony 
Świętymi Sakramentami w dniu 5 czerwca br. w 
Cotegipe zasnął w Panu

S. f  P.

Ksiądz MICHAŁ KUSZEL

od roku 1936 do 1975 proboszcz parafii polskokatolic
kiej w Cotegipe, w stanie Rio Grandę do Sul (Bra
zylia).

Duszę zmarłego Kapłana polecamy modlitwom 
wiernych.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Bada Synodalna 
; Kościoła Polskokatolickiego



Rosną mury kościoła w Majdanie Leśniowskim

Wznosząc świątynie z cegły 

budujemy żywy Kościół Boży 

w sercach polskiego ludu

% Na tle wznoszących się murów kościoła w Majdanie Leśniowskim (od 
prawej): bs. proboszcz Stanisław Banasiak, bp Tadeusz Majewski, ks. 
dziekan Czesław Jakubas, ks. wikariusz Sylwester Michniak

Jest rzeczą w iadom ą, że budowane przed w ojn ą  pierw sze świą
tynie Polskiego Narodowego K ościoła K atolickiego w  kraju to n a j
częściej skromne, drewniane kościółki. Liczne trudności związane 
z brakiem  legalizacji K ościoła przez w ładze sanacyjne, prześlado
w ania i dyskrym inacje uniem ożliw iały praw idłow y rozw ój naro
dow ych parafii. W ierzący lud w raz ze swymi kapłanami m odlił się 
w  skrom nych obiektach sakralnych, oczekując lepszych czasów — 
w olności i sprawiedliwości, które zgodnie z zapowiedzią biskupa 
Franciszka Hodura niebawem  m iały nadejść.

Dziś —  dzięki Bogu — K ościół nasz cieszy się całkow itą swobodą 
działania, toteż nic dziwnego, że w iele polskokatolickich parafii 
ofiarnie pod jęło trud budow y nowych, okazałych, m urowanych 
świątyń. Jedną z tych parafii jest Polskokatolicka Parafia pw. 
św. Antoniego w  M ajdanie Leśniowskim  k. Chełma Lubelskiego, 
ze swym  zasłużonym proboszczem  — duszpasterzu]ącym tu już od 
45 lat —  ks. Stanisławem Banasiakiem.

Hasło budow y kościoła w  M ajdanie Leśniowskim  rzucił przed 
kilku laty ordynariusz D iecezji W arszawskiej biskup Tadeusz M a
jew ski i od tej pory  jest on częstym  gościem  parafii, interesuje się 
planami budow y, je j przygotowaniami, grom adzeniem materiałów 
budowlanych. Pomaga, doradza, zachęca do działania. Także ks. 
proboszcz Stanisław Banasiak, m im o słabego zdrowia, wykazuje 
w iele troski i aktywności. Pom aga mu w iernie Rada Parafialna, 
inni kapłani i w ierni.

Ludzie z M ajdanu Leśniewskiego to w ypróbow ani polskokatoli- 
cy, kochający sw ój K ościół i gorący patrioci. W  okresie okupacji 
w ielu  z nich zbrojnie w alczyło o  w olną Polskę, w ielu  działało w 
szeregach Batalionów  Chłopskich. W  rodzinach utrwaliły się piękne

Ordynariusz diecezji bp Tadeusz Majewski z kapłanami i wiernymi 
w Majdanie Leśniowskim

tradycje. Ludzie ci nie zawodzą. Danego słow a zawsze dotrzymują.
Budow a kościoła w  M ajdanie Leśniowskim  w  całej pełni. iS 

13 czerw ca br., podczas dorocznej uroczystości parafialnej, gościł * 
tu zw ierzchnik K ościoła i  ordynariusz d iecezji bp Tadeusz M a- 
jewski, dokonując poświęcenia wznoszących się murów. Za rok, i1
13 czerw ca 1977 roku, planuje się zakończenie budow y i pośw ię- 
cenie n ow ej świątyni. Będzie to w ielka radość i w ielkie święto — [, 

zarówno dla parafian z M ajdanu Leśniowskiego, jak  i dla całego ,i 
Kościoła.

W znosząc świątynie z cegły —  budujem y żyw y K ościół Boży w  i  

sercach polskiego ludu. Budując nasze kościoły, ozdabiając je, pra
cując ofiarnie na rzecz całej polskokatolickiej rodziny, pam iętajm y ;.
o  uświęceniu w łasnych serc, o  pom nażaniu w  nich łaski Bożej, (i
o  w zroście w iary i  m iłości. „C zy nie w iecie —  zapytuje nas i1 
św. Paw eł A postoł —  że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży 1 
mieszka w  w as?”  (1 Kor. 3,16). |

M ódlm y się o  pom yślność dzieła budow y now ej świątyni, pod- \ 

jętego przez parafię w  M ajdanie Leśniowskim. Życzm y pom yśl- $ 

ności ks. proboszczow i Stanisławowi Banasiakowi i m iejscow ej R a- / 
dzie Parafialnej. A le  nie poprzestańmy tylko na słowach. Dołóżm y '' 
własną, choćby  skromną cegiełkę do tej budow y, w płacając na ,i 
ten cel dobrow olną ofiarę na konto: ł

PKO I O. Warszawa, nr 1531-10908-136, Kuria Biskupia 
Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego, ul. 
Szwoleżerów 4, 00-464 Warszawa, z zaznaczeniem: „Na 
budowę kościoła w Majdanie Leśniowskim” .

i\



Z tegorocznej uroczystości parafialnej 

w Majdanie Leśniowskim
(Fotoreportaż Kazimierza Bałakiera)
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Wnętrze starokatolickiego kościoła w Egmond aan Zee w Holandii

17 MIĘDZYNARODOWA  
STAROKATOLICKA  

KONFERENCJA 
TEOLOGICZNA

Prasa starokatolicka in for
muje, że tegoroczna M iędzy
narodowa Starokatolicka K on
ferencja  T eologiczna ma sif, 
odbyć w  Salzburgu w  dniach 
od 6 do 11 września. Tem a
tem konferencji będzie dialog 
prawosławno -  starokatolicki. 
Przygotow aniem  materiałów 
zajm uje się istniejąca od k il
ku lat K om isja do Spraw 
Dialogu P raw osław no-Staro- 
katolickiego. Ze strony staro
katolickiej biorą w  n iej u- 
dział: biskup Leon Gauthier 
(współprzew odniczący), prof. 
W erner Kiippers (w spółsekre- 
tarz) oraz szereg innych 
członków  i ekspertów. P rzed
m iotem  obrad kon ferencji w  
tym  roku będzie sprawozda
nie ze stanu dotychczasow ego 
dialogu oraz szereg referatów  
i koreferatów  obu stron, po 
św ięconych problem ow i z jed 
noczenia.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
STAROKATOLICKIEGO  

W  RFN

W e Frankfurcie nad M e
nem, odbył się Synod zw y
czajny K ościoła Starokatolic
kiego. W  sesji synodalnej
w zięło udział przeszło 100 
członków  reprezentujących
zarów no hierarchię i kler, jak 
i św ieckich przedstawicieli 
instytucji kościelnych i para
fii. D uchowni członkow ie Sy
nodu stanowili zaledwie jed 
ną trzecią ogólnej liczby u- 
czestników obrad synodal
nych. G łów nym  tematem o -

brad były  problem y duszpa
sterskie. Synod zm obilizował 
uczestników  do dalszej ak
tyw nej pracy w  parafiach, 
stanowiących, według w yp o
w iedzi biskupa ordynariusza, 
podstaw ow e kom órki K ościo
ła. Synod uchw alił tekst „S ło 
wa pasterskiego” , które na
stępnie ogłoszone zostało 
w spółw yznaw com  w  prasie 
kościelnej. Podczas obrad p o 
ruszane także były  sprawy 
uaktywnienia wszystkich 
członków  parafii, w zm ocnie
nia działalności w ychow aw 
czej w śród m łodzieży, m.in. 
w  form ie organizowania spe
cjalnych nabożeństw  m łodzie
żowych. Na zakończenie o - 
brad w ybrano now ą Radę 
Synodalną, składającą się z 
6 członków  (3 duchow nych i 
3 św ieckich) pod przew odnic
twem biskupa ordynariusza. 
W skład Rady w eszli księża 
proboszczow ie: Kraft, Liebler 
i N ickeł oraz członkowie 
św ieccy: panow ie Gommelt,
dr M acdebach i dr Petri.

PRZYGOTOWANIA  
DO SOBORU 

PANPRAWOSŁAWNEGO

Konstantynopolitański P a
triarchat Ekum eniczny przy
gotow uje w ielki Sobór Pan- 
praw osław ny. In form ację tę 
przekazał bp M eliton, który 
gościł ostatnio w  Atenach na 
czele delegacji Patriarchatu 
Ekumenicznego. Celem w izy 
ty delegacji było przedysku
towanie spraw  związanych z 
przygotow aniem  Soboru z 
greckim i władzami kościelny
mi. Bp M eliton doddał, że w 
tym samym celu odbył on 
już rozm ow y z w ładzam i k o

ścielnym i w  Aleksandrii, A n 
tiochii, Jerozolimie, ZSRR, 
Jugosławii, Rumunii, Bułga
rii, Polsce i Czechosłow acji 
oraz że po sw ojej w izycie w  
G recji udaje się do Finlan
dii. Ponadto stwierdził, że 
w yniki spotkań ze zw ierzchni
kam i autokefalicznych K oś
cio łów  praw osław nych są po 
zytywne i że całe praw osła
w ie odczuwa potrzebę zw oła
nia panprawosławnego Sobo
ru. Biskup Koryntu Pantalei- 
m on dodał ze sw ej strony, że 
stanowisko K ościoła greckie
go jest „absolutnie identycz
ne” .

PROTESTANCKI ZAKŁAD  
IMIENIA JUANA  

DE YALDES W  MADRYCIE

Zakład ten został założony 
w  stolicy Hiszpanii przed 
przeszło dziesięciu laty (1965), 
kiedy jeszcze za życia gene
rała Franco powstała ko
nieczność objęcia opieką sie
rot wyznania ew angelicko- 
-reform ow anego. Przy zakła
dzie utw orzono szkołę, w  
której kształcono dzieci ro 
dziców  w yznania protestanc
kiego. B ył to okres, kiedy 
K ościół Ew .-Reform ow any, 
fundator zakładu i szkoły, 
jeszcze nie posiadał praw ne
go uznania, aczkolw iek sta
rał się o to od w ielu  lat bez
skutecznie, dowodząc że nie 
jest wyznaniem  napływ owym , 
„im portow anym ” . W łaśnie 
nazwa zakładu —  im ienia 
Juana de Valdes —  miała na 
celu przypom nienie, że p ro
testantyzm hiszpański w yw o
dzi się z czasów  Reform acji. 
Bow iem  Juan de Valdes, 
dworzanin i sekretarz Króla 
Filipa II (1527— 98), w ielkiego 
przeciwnika R eform acji, był 
je j zwolennikiem . Fakt ten 
spow odow ał wszczęcie śledz
twa przez hiszpańską inkw i
zycję, a w  konsekw encji u - 
cieczkę tego w ybitnego dzia
łacza i naukowca.

Juan de Valdes był auto
rem szeregu dzieł pośw ięco
nych problem atyce religijnej, 
głosił ideologię religijną K al
wina, zajm ow ał się również 
filozofią  i filologią. B ył w y 
bitnym  znawcą języka hisz
pańskiego. Jego dzieło pt. 
„A lfabet języka hiszpańskie
go” stanowi do dziś dnia źró
dło dla studiów  filo log icz
nych.

Sytuacja zakładu uległa 
pew nej norm alizacji w  roku 
1972, z chw ilą oficja lnego u - 
znania K ościoła E w .-R efor
m ow anego przez państwo. W  
związku z tym  nastąpił szyb
ki w zrost liczby  uczniów  w  
szkole, ale także kosztów  je j 
utrzymania. Starania k ierow 
nictwa Kościoła o przyznanie 
dotacji państw ow ej na równi 
ze szkołami rzym skokatolic
kim i dotychczas nie dały p o 
zytyw nych w yników .

W  Hiszpanii zm iany nastę
pują pow oli, ale są one n ie
uchronne. D ow odem  tego jest 
inny fakt. P o  raz pierw szy w  
historii Hiszpanii na uniw er
sytecie stołecznym m ają być 
w prow adzone w  bieżącym  ro
ku zajęcia sem inaryjne po 
święcone protestantyzmowi, 
protestanckiem u pojęciu  czło
w ieka i społeczeństwa, a —  
co jest najbardziej interesu
jące —  prowadzenie tego se
minarium zostanie pow ierzo
ne dr. Danielowi V idalow i, 
prezydentowi Hiszpańskiego 
K ościoła Ewangelickiego i 
rektorow i w yższej szkoły 
teologicznej. Protestantyzm 
w ięc w kracza do „jaskini 
lw a” .

CHRZEŚCIJANIE 
W  TANZANII

W edług in form acji biskupa 
K ościoła E w angelicko-Luter- 
skiego Tanzanii, Mshany, 
kraj ten obecnie zamieszku
je  ok. 4 m ilionów  chrześci
jan. Połow ę stanowią w y 
znaw cy K ościoła Rzym skoka
tolickiego. W śród 1,8 miliona 
protestantów  praw ie jedna 
trzecia należy do Kościoła 
Ew.-Luterskiego (657 000), za
łożonego przed 75 laty przez 
niem ieckich m isjonarzy. B i
skup Mshana odw iedził w  
kwietniu br. RFN.

K ościół Ew.-Luterski w  
Tanzanii utrzym uje wyższą 
szkołę teologiczną, w  której 
obecnie studiuje 150 studen
tów. Poza tym zorganizowa
no w  Tanzanii szkołę b ib lij
ną. Diecezja, którą zarządza 
biskup Mshana, posiada 
43 000 członków  i 24 pasto
rów. W połow ie bieżącego ro 
ku wszystkie 10 diecezji K o 
ścioła Ew.-Luterskiego Tan
zanii uroczyście obchodzą 75 
rocznicę sw ojej działalności- 
w  tym kraju.

Starokatolicki kościół św. Wojciecha w Ijmuiden-Oost w Holandii



\= % Światowa Rada Kości
Różnorodna i często sprzeczna ze sobą ocena V  Zgromadzenia Ogólnego Światowej 

Rady Kościołów w Nairobi (2.3.X I.—10.XII.1975) skłoniła sekretarza generalnego 
ŚRK do podjęcia własnej interpretacji tego ważnego wydarzenia w życiu całego 
chrześcijaństwa. W  artykule opublikowanym na łamach znanego miesięcznika za- 
chodnioniemieckiego „Evangelische Kommentare” (nr 5/1976) Potter wymienia 
punkty ciężkości, które określać będą pracę Rady w najbliższych latach. Poniżej 
przytaczamy ważniejsze jego stwierdzenia.

Już pół roku m inęło od  V  Zgrom adzenia 
Ogólnego SRK. Zakończyło się on o uroczy
stym  tonem  i w  nastroju  zaufania. O czyw i
ście, n ie  zaw sze było to dom inujące w raże
nie. Pierw sze spraw ozdania prasow e z N ai
robi odn otow yw ały  brak napięć oraz praw 
dziw ie now ych  idei i im pulsów. A le  z upły
w em  czasu obraz staje się coraz bardziej 
zróżnicow any. W iele K ościołów  członkow 
skich opublikow ało stanow iska odnośnie 
pracy Zgrom adzenia Ogólnego.

W  m iędzyczasie udostępniono też doku
m enty oficja lne. Lektura tych tekstów 
w prow adzi praw dopodobnie , now e elem enty 
do procesu oceny. Zresztą Zgrom adzenie 
Ogólne ustaw iono w  ten sposób, że jego 
praca zakończy się dopiero na posiedzeniu 
now ego Kom itetu Naczelnego, który zbierze 
się w  sierpniu br. w  Genewie. Tutaj ustali 
się ostatecznie w ytyczne program ow e i p rio 
rytety przyszłej pracy SRK.

Ci, którzy  w  N airobi n ie dostrzegli n a 
pięcia, porów nyw ali, oczyw iście, V  Zgrom a
dzenie O gólne z IV  Zgrom adzeniem  O gól
nym  w  Upsali (1968). A le  rów nież Upsala 
dopiero na przestrzeni późniejszych lat stała 
się tym, czym  jest dzisiaj w  o fic ja ln e j oce 
nie. Co da je porów nyw anie obu  w ydarzeń? 
Czy m a on o  w  ogóle sens? W  U psali znaj
dow aliśm y się poniekąd w  epoce w yjścia, 
exodusu. Podzielaliśm y nastrój, że zachodzi 
potrzeba w yruszenia w  drogę, by  zm ienić 
struktury społeczeństwa jak  i stosunki m ię
dzy pojedynczym i ludźmi, a zw łaszcza m ię
dzy rasami. Z  pełną nadzieją oczekiw aliśm y 
w ejścia  w  n ow ą erę ekumeniczną, w  której 
wszystkie K ościoły, przy szczególnym  w łą 
czeniu się K ościoła rzym skokatolickiego, 
przygotują grunt do zw ołania praw dziw ie 
uniw ersalnego soboru, w nosząc zarazem  w  
ten sposób w kład do jedności rodzaju ludz
kiego. Tem at nasz brzm iał w ów czas: „O to 
wszystko now ym  czynię” .

Siedem lat później w  N airobi (1975) uśw ia
dom iliśm y sob ie  bardzo w yraźnie, że by ł to 
wym arsz na pustynię. Nasze w ejście, jako 
w ędru jącego ludu Bożego, do Ziem i O bie
canej zdaje się być pow strzym yw ane że 
wszystkich stron i postaw ione pod znakiem 
zapytania. Nie spełniły  się jeszcze nasze 
w ielk ie oczekiw ania. M am y do czynienia z 
konfliktam i i niedostatkami.

Zgrom adzenie O gólne w  N airobi by ło  n a j
bardziej reprezentatywnym  ze wszystkich 
dotychczasow ych zgrom adzeń ogólnych. Re
prezentow ana była na n im  cała  różnorodność 
i Ws-zystkie różnice istn iejące w  św iecie i 
Kościołach. Toteż n ie m ogło się  obejść bez 
' ^nfliktów. Zgrom adzenie O gólne jest pro
cesem w ielow arstw ow ym . M usi ono rozw ią
zać w ie le  rów nie w ażnych spraw  w  prze
ciągu bardzo krótkiego okresu czasu.

Jednocześnie jednak trzeba podkreślić, że 
uczestnicy obecnego Zgrom adzenia mieli 
w ięcej sposobności niż kiedykolw iek przed
tem  dania w yrazu  w ierze oraz nurtującym  
ich problem ów ; działo się to w  ram ach na
bożeństw, w spólnego studium biblijnego, dy
skusji w  m ałych  grupach roboczych i pod 
czas w iększych spotkań. W  N airobi n ie  p o 
m inięto żadnego decydującego problem u na
szej epoki. M im o to n ie doszło do ostrych 
polem ik, których spodziew ało się w ielu 
przed rozpoczęciem  obrad.

W  Nairobi odkryliśm y, że  pobyt na pusty
ni przetrzym am y tylko w ów czas, gdy nasze 
życie duchow e uzyska na now o w ezw anie 
do pokuty i naw rócenia, m ów ion o o potrze
bie przem iany myślenia, postępow ania i sty
lu życia. Do powstania takich przekonań

przyczyniły się: w spólne studium  bibilijne, 
nabożeństwa, w spólne m odlitw y i w spólno
ta. Byliśm y zdolni pozostać razem i także 
w spóln ie cierpieć, gdyż pustynia jest naszą 
wspólną nadzieją, która przejaw ia się w  
działaniu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Z gro
m adzenie O gólne n ie zeszło z  żadnej pozycji 
zajętej w  trakcie rozw oju  ruchu ekum enicz
nego; w  dalszym ciągu w  centrum uwagi 
znajdow ały się zagadnienia spraw iedliw ości 
społecznej i rasow ej, praw  człow ieka, a tak
że praw  kobiet, w a lk i o  spraw iedliw e i 
zdolne do przeżycia społeczeństwo.

M ożna pow iedzieć, że Zgrom adzenie O gól
ne cechow ało się realizm em : realizm em  w ia 
ry  w  obliczu  zaw ikłanych realiów  naszej 
epoki; realizm em  tych, którzy n ie czynią 
sobie żadnych iluzji odnośnie stanu K ościo
łów  i , społeczeństw ; realizm em  tych, którzy 
doszli do przekonania, że konfrontacja bez 
gotow ości przysłuchiw ania się i w zajem nego 
in form ow ania n ie  m oże doprow adzić do 
w spółpracy i  pojednania. W  ten sposób nau
czyliśm y się też podczas Zgrom adzenia O gól
nego, że Jezus Chrystus w yzw ala i jed n o
czy.

Jakie problem y w yw arły  szczególny w pływ  
na pracę Zgrom adzenia O gólnego? M oże jest 
jeszjcze za w cześnie na danie jednoznacznej 
odpow iedzi na to pytanie. A le  można już 
wskazać na pew ne zjawiska, k tóre tam do 
szły do głosu. Przede w szystkim  zw raca 
uwagę w yraźnie chrystocentryczny charak
ter Zgrom adzenia Ogólnego. K ażde z po 
przednich zgrom adzeń podporządkow yw ało 
pracę tem atowi, który  by ł zarazem  w yzna
niem  .wiary w  Jezusa Chrystusa. A le pod 
czas żadnego z w cześniejszych zgrom adzeń 
temat naczelny n ie odgryw ał tak decydują
cej roli w e  w szystkich rozw ażaniach jak  
m iało to m iejsce w  Nairobi. Zaraz na po 
czątku referat prof. M cA fee B row na skon
frontow ał obecnych  z pytaniem : „K im  jest 
ten Jezus Chrystus, który w yzw ala  i jed no
czy?”  Pytanie to  przew ija ło  się przez dys
kusję plenarną, pracę w  grupach, w  sekcji 
„W yznaw anie Chrystusa dziś” , krótko m ó
w iąc: przez całe Zgrom adzenie Ogólne.
Praw dopodobnie też na tym  polegała ukryta 
przyczyna, że podczas obrad nie doszło pra
w ie  d o  w iększych konfliktów .

Nic n ie w yraża lepiej chrystocentrycznego 
charakteru Zgrom adzenia Ogólnego niż ge
neralne w zbranianie się przed rozdzielaniem  
wiary i działania, ew angelizacji i odpow ie
dzialności społeczno-politycznej. Jezusa 
Chrystusa w yzn ajem y w  działaniu, a działa
n ie jest w yrazem  naszej w iary, a jako takie 
musi być łatw e do poznania. Ta diałektyka 
działania i w yznaw ania była bodaj charak
terystyczną cechą Zgrom adzenia Ogólnego. 
Oczywiście, n ie da się rozw iązać raz na zaw 
sze problem u utrzymania tej dialektyki w 
konkretnych sytuacjach i  w  obliczu konkret
nych problem ów . W ym aga to dalszej pracy.

W  pow yższym  kontekście pouczająca jest 
uwaga, którą poczyn ił pew ien hinduista 
(wśród gości była m ała grupa przedstaw icie
li judaizmu, islamu, buddyzm u i hinduizmu). 
Pow iedział on, że na Zgrom adzeniu O gól
nym  szczególne w rażenie zrobił na n im  spo
sób, ,w  jaki delegaci podchodzą do trudnych 
sytuacji nas_zego świata. Zorientow ał się, że 
postępow anie to tikwi w  istocie w iary  chrze
ścijańskiej. Zorientow ał się rów nież, że musi 
to w  sposób nieunikniony prow adzić d o  k on 
fliktów , ale są to  konflikty, k tóre rozgry
w ają  się na tle w spólnej w iary  i w spólnych 
doświadczeń cierpienia.

Zgrom adzenie O gólne nie m ogło przejść

obok  n ow ych  zadań, które trzeba będzie 
zrealizować w  nadchodzących latach. N ie
które z tych  zadań już w ym ieniono: dalsza 
praca nad tem atem „W yznaw anie Chrystusa 
dziś” ; w ezw anie do now ego życia duchow e
go i stylu życia, który um ożliw i zachowanie 
tożsam ości; zaangażowanie się na rzecz czło
w ieka, a zwłaszcza w oln ego  w yznaw ania re- 
ligii w e  w szystkich częściach świata.

Zgrom adzenie O gólne w  Nairobi, w  prze
ciw ieństw ie do Upsali, n ie uchw aliło żad
nych spektakularnych apeli lub dram atycz
nych program ów  działania, lecz w  inny spo
sób zw róciło  uwagę, że w  centrum zaintere
sow ania musi się znaleźć problem  przyszłe- -« 
go ładu społecznego. W  kontekście tym  pod 
kreślono konieczność krytycznego zbadania 
roli m iędzynarodow ych kon cernów  gospodar
czych. W yraźnie poparto próby szukania no
w ego ładu ekonom icznego w  świecie. Z w ró
cono uwagę na w ielk ie znaczenie dialogu 
m iędzy przedstaw icielam i różnych religii, 
kultur i ideologii w  poszukiwaniu w spóln o
ty ludzkiej.

Dalszą charakterystyczną cechą Nairobi 
było skoncentrow anie uwagi na takich p o 
jęciach, jak : rozbrojenie, m ilitaryzm , prze
m oc i niestosow anie przem ocy. W  pojęciach  
tych tkwi nie m niejszy  ładunek w ybuchow y 
niż w  problem ie rasizmu, który wysunął się 
na pierw szy plan po Upsali.

Z  w ielu  tekstów  ostatniego Zgrom adzenia 
Ogólnego w ynika, że stosunki m iędzy K o
ściołem , społeczeństwem  .a państwem  w e
szły w  w ielu  krajach  w  krytyczne stadium. 
Zachodzi pilna potrzeba w spólnego przem y
ślenia problem ów , k tóre w iążą się z tym  te
matem. P o  40 latach ruch Ekumeniczny sta
nął znow u przed zagadnieniami, z którymi 
m iała do czynienia II Św iatow a K onferencja  
do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa w  
O ksfordzie (1937). N ie należy, oczyw iście, 
zapominać, że w  m iędzyczasie zm ieniły się 
praw ie zupełnie w arunki prowadzenia de
baty.

Na uwagę zasługuje jeszcze tem at w ycho
w ania i kształcenia w e  w szystkich dziedżi- . 
nach życia kościelnego, a zw łaszcza w  dzie
dzinie misji, rozw oju  i W spółpracy ekume
nicznej. W  każdym  razie w  sform ułow a
niach sekcji IV  daje się zauw ażyć przeko
nanie, że musi to być jeden z głów nych  te
m atów  ruchu ekum enicznego w  nadchodzą
cych latach.

Zgrom adzenie w  Nairobi podkreśliło sil
n iej niż poprzednie zgrom adzenia znaczenie 
parafii i K ościoła  lokalnego dla ruchu eku
menicznego. W yraźniej niż k iedykolw iek 
przedtem  zdano sobie sprawę z faktycznego 
stanu naszych K ościo łów  i parafii: idh w y 
raźnej niezdolności uzyskania w spólnej w i
zji w iary w  Jezusa Chrystusa, który  w y 
zw ala i jednoczy  w e  w szystkich w ym iarach 
egzystencji.

Jedno z decydujących zadań w  n ajb liż
szych latach polegać będzie na tym, że jako 
w ędru jący po pustyni lud Boży staniem y się 
napraw dę wspólnotą, że nie ulegniem y po
kusie rozbicia ludu B ożego na obozy i frak
cje. W ów czas też może się uda, że w  K o
ściołach i  m iędzy nim i jak o członkam i Św ia
tow ej R ady K ościołów  pow stanie n ow y  sto
sunek przym ierza, który  um ożliw i nam 
szczere i w spólne w yznaw anie Jezusa Chry
stusa jak o Pana i Zbaw iciela , który  w yzw a
la i  jednoczy.

Opr.: K.K.
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Plon „Konkursu XXX-lecia”
(I nagroda, odcinek 6) 

WSPOMINAJĄC DZIEJE PARAFII SZCZECIŃSKIEJ...

K iedy pozostała nam tylko jedna parafia 
w  Szczecinie, w yznaw cy K ościoła Polsko
katolickiego skupili się teraz przy jedynym  
naszym kościele św. św. Piotra i Pawła. 
Tym  samym parafia wzrosła liczebnie, 
przybyw ało stopniowo now ych parafian i 
placów ka ta rozw ijała się pomyślnie. W 
każdą niedzielę było dużo ludzi na sumie, 
a liczny chór sw oim  śpiewem  uatrakcyj
niał nabożeństwa. Na nieszpory czy w ie
czorne msze św. również sporo osób przy
chodziło do naszego kościoła. W  większe 
święta, a zwłaszcza z okazji w izyty dusz
pasterskiej księdza biskupa, świątynia b y 
ła przepełniona. Pamiętam nabożeństwa 
pontyfikalne z udziałem zwierzchników 
naszego K ościoła : ks. biskupa Juliana P ę
kali, ks. biskupa prof. M aksymiliana R o- 
dego i ks. biskupa Franciszka K oca — 
wówczas ordynariusza diecezji w rocław 
skiej.

W  latach późniejszych w ielkim  przeży
ciem dla naszej parafii była w izyta P ierw 
szego Biskupa PN K K  śp. Leona G rochow 
skiego w  Szczecinie, który przybył do P ol
ski z delegacją K ościoła w  USA. Brałam 
też udział w  uroczystym nabożeństwie, k ie
dy była w  Szczecinie w ycieczka Polonii 
Am erykańskiej — w yznaw ców  Kościoła 
Narodowego, którzy odw iedzili nasz k o 
ściół. Podobał m i się zw yczaj nakrywania 
głow y przez m łode i starsze niewiasty k o
ronkowym i, białym i chustkami przed w e j
ściem  do św iątyni; był to gest pełen god
ności i szacunku.

Po kilku latach pracy duszpasterskiej w  
szczecińskiej parafii św. św. Piotra i Pawła 
nasz proboszcz, ks. Tadeusz Gotówka, zo 
stał przeniesiony na inną placówkę. Objął 
on funkcję proboszcza w  parafii pw. Sw. 
Rodziny w  Łodzi, ale czasem przyjeżdżał 
jeszcze na uroczystości do Szczecina. Na 
jego m iejsce przybył do naszej parafii ks. 
Gonkowski i objął stanowisko proboszcza. 
Kapłan ten kontynuował nadal współpracę 
z parafianami, głów nie z Radą Parafialną 
i Towarzystwem  Niewiast A doracji Najśw. 
Sakramentu, a każdy z nas starał się p o 
magać ks. proboszczowi. M ieliśm y jeszcze 
w tedy salę parafialną na zebrania i różne 
uroczystości, jak  akademie, „opłatek” czy 
choinka.

Szczecin — widok z Wałów Chrobrego

Tymczasem w  m ojej rodzinie zdarza się 
radosna i uroczysta chw ila : chrzest m oje 
go synka w  święto Zesłania Ducha Sw. w  
1952 roku. Sakramentu Chrztu Św. udziela 
dziecku ks. proboszcz Gonkowski, który 
potem uczestniczy w  przyjęciu z tej okazji 
w  moim domu, dzieląc w spólnie naszą ra
dość.

Parafia nasza nadal kw itnie i rozw ija 
się, a parafianie z pełną ochotą pracują 
dla Kościoła, służąc sw oją  pom ocą księdzu 
proboszczow i. Ks. G onkow ski duszpaste- 
rzuje w  naszej parafii około trzech lat, zy 
skując w śród parafian miano dobrego ka
płana, oddanego sprawie naszego Kościoła. 
Następnie ks. G onkowski zostaje przenie
siony do W arszawy na stanowisko rektora 
Seminarium Duchownego. K iedy byłam 
później w  Warszawie, odw iedziłam  naszą 
katedrę na ul. Szwoleżerów. Po nabożeń
stwie miałam okazję spotkać się z naszym 
byłym  proboszczem . Zostałam zaproszona 
do Kurii Biskupiej i tam przy herbacie, w 
m iłej, serdecznej atmosferze rozm awialiś
m y o parafii szczecińskiej.

Po odejściu ks. Gonkowskiego do W ar
szawy, naszą parafię obejm uje ks. W ale
rian Kierzkowski, późniejszy dziekan, na
stępnie długoletni ordynariusz diecezji 
w rocław skiej, a obecnie kapłan w  stanie 
spoczynku. Ksiądz proboszcz W alerian 
K ierzkowski był w  naszej parafii św. św. 
Piotra i Paw ła przez 12 lat, a w ięc n a j
dłużej z wszystkich księży w  całym  okre
sie istnienia parafii. N ajw ięcej zm ieniło się 
w  tym czasie w  naszym Kościele, tak na 
korzyść, jak  i na niekorzyść Kościoła. 
Przez pew ien czas jeszcze życie parafii b y 
ło żywe, ale stopniowo, z biegiem  lat, za
częło ubyw ać parafian. Chór był już mniej 
liczny, organizacje przykościelne (męska 
i młodzieżowa), już przedtem mało aktyw 
ne po w yjeździe księdza Tadeusza G otów 
ki — teraz przestały istnieć. Jedynie T o
warzystw o Niewiast A doracji Najśw. Sa
kramentu, chociaż m niejsze liczbow o, ale 
prężne, przejaw iało działalność jak daw 
niej. Podobnie też Rada Parafialna w spół
pracowała z proboszczem.

Żadne im prezy się jednak nie odbywały, 
bo nie m ieliśm y już sali parafialnej. Na
sza sala została w ynajęta dla Spółdzielni 
Szew ców  i Cholewkarzy na pracownię. 
Zebrania odbyw ały się teraz w  kancelarii 
parafialnej. Potem inne instytucje znalazły 
locum  w  naszym Domu Parafialnym  — 
dużym, okazałym, 2-piętrowym  budynku —- 
i zainstalowały tu sw oje biura. M ieszkają 
tu również do dzisiaj rodziny nie związane 
z naszym K ościołem .

Niewątpliwą zasługą ówczesnego dzieka
na ks. K ierzkowskiego było powstanie pa
rafii w  Stargardzie Szczecińskim, która zo
stała zorganizowana w  roku 1960. W  paź
dzierniku odbyło się uroczyste poświęcenie 
kościoła, którego dokonał ks. biskup Ju
lian Pękala, przy licznym  udziale w ier
nych z tego miasta, jak  i sporej grupy pa
rafian szczecińskich z ks. W alerianem 
Kierzkowskim. W raz z m oim  10-letnim sy
nem brałam również udział w  tej podnio
słej uroczystości, która nas wszystkich 
bardzo cieszyła. Parafia nasza już w ielo
krotnie w yjeżdżała do Stargardu Szczeciń
skiego na organizowane tam uroczystości 
kościelne.

W  jakiś czas potem  odbyła się n ieco
dzienna uroczystość w  naszej parafii: msza 
św. prym icyjna. Na uroczystość tę przyje
chał z W arszawy przedstawiciel ks. bpa 
M aksymiliana Rodego — ks. Edward Nar- 
buttowicz, w ielce 'zasłużony dla naszego 
Kościoła. Kapłan ten wygłosił mądre, bu
dujące i płom ienne kazanie. Dla mnie ta 
uroczystość przyniosła podw ójne wzrusze
nie, ponieważ m ój syn w tedy po raz 
pierw szy służył do mszy św., a dla m ojej 
matki również, bo po latach miała m oż
ność w idzieć i słyszeć dawnego księdza 
proboszcza z Lublina, który był łubiany i 
szanowany przez sw oich parafian i ser
decznie wspominany. Na pew no i dla 
wszystkich obecnych była to wzruszająca 
chwila, kiedy m łody prym icjant, sam rów 
nież wzruszony, przem ów ił do w iernych w 
tym uroczystym dla niego dniu.

Po pew nym  okresie, staraniem ks. dzie
kana K ierzkowskiego —  naszego probosz
cza, rozpoczął się rem ont świątyni. K ościół 
św. św. Piotra i Pawła, jako obiekt zabyt
kowy, rem ontowany był głów nie z fundu
szy państwowych. Część funduszu na re
mont stanowiły ofiary, jakie składali para
fianie na ten cel. Rem ont trwał kilka lat, 
co w  dużej mierze zaham owało rozw ój pa
rafii. W  tym czasie straciliśmy znaczną 
część parafian, bo nabożeństwa nie odby
w ały się regularnie, zależało to od po
szczególnych faz remontu. Jednak mimo 
trudności katechizacja dzieci odbyw ała się 
regularnie i 10 czerw ca 1962 roku, w  dniu 
Zesłania Ducha Świętego, odbyła się uro
czystość Pierwszej Kom unii Sw. W śród 
grupy dzieci przystępujących w  tym  dniu 
po raz pierw szy do Stołu Pańskiego był 
również i m ój syn.

(c.d.n.)
KAROLINA GAWŁOWSKA



W Rzeszowie corocznie odbywa się Światowy Festiwal Polonijnych Ze
społów Artystycznych. Na zdjęciu: barwny korowód uczestników festi
walu maszeruje ulicami miasta.

nia. Dla przykładu w ym ienić tu m ożna „Forum  Polonijne 74” , 
spotkanie kom batantów II w ojn y  św iatow ej 1975, spotkania gospo
darcze, udział inżynierów  polskiego pochodzenia w  kongresach 
NOT, tegoroczne spotkanie lekarzy polskiego pochodzenia.
Spotkania te grupujące przedstawicieli najbardziej prężnych grup 
polonijnych z całego świata przyczyniają się w  istotny sposób do 
bezpośredniego poznania stanowisk obydw u zainteresowanych 
stron, dają w ym ierne efekty zbliżania środow isk polonijnych do 
dawnej ojczyzny. N ajlepiej to można obserw ow ać na efektach zor
ganizowanych po raz drugi w  br. „Spotkaniach gospodarczych
— 76” , w  których uczestniczyło 240 przedstawicieli polonijnych 
firm  przem ysłow ych i handlow ych z 21 kra jów  i gdzie podpisano 
już podczas trwania im prezy w iele korzystnych dla obydw u stron 
kontraktów i um ów  handlowych i kooperacyjnych. Ta dziedzina 
w spółpracy dzięki podjętym  i przeprowadzonym  ostatnio działa
niom  organizacyjno-praw nym  będzie się w  przyszłości rozw ijać 
jeszcze bardziej.

O bserw uje się coraz bardziej m asow y udział zespołów  polonijnych 
w  organizowanych festiwalach zespołów  artystycznych: Św iatow ym  
Festiwalu Chórów  Polonijnych w  Koszalinie i Św iatow ym  Festiwa
lu Polonijnych Zespołów  Folklorystycznych w  Rzeszowie. Trzeci

W  służbie środowisku polonijnemu
K iedy przed laty dziadowie i o jcow ie dzisiejszych przedstawicieli 
Polonii Zagranicznej w ędrow ali za Chlebem za ocean, kiedy w y jeż
dżali do ciężkiej pracy w  kopalniach Francji i Niemiec, kiedy 
w reszcie rzuceni podczas II w ojn y  światowej do obcych krajów , 
tam ciężką pracą zbudow ali sobie nowe życie —  nieśli ze sobą pa
m ięć o kraju i tęsknotę za ojczyzną. Dziś, po w ielu latach, oni sa
mi lub ich synowie i wnuki w racają tu, do Polski; jedni — by 
choć na krótko pow rócić do stron rozdzinnych i sw oich bliskich, 
inni — by  skonfrontować obraz przeszłości z dniem dzisiejszym, 
jeszcze inni, ci najm łodsi, z trzeciego i czwartego pokolenia Polonii
— by  szukać sw ojego rodow odu na ziemi swoich ojców .
W szyscy oni zaskoczeni są rozm achem  przemian gospodarczych, 
poziom em  oświaty i kultury, pięknem polskiego krajobrazu, urodą 
tańca i pieśni ludow ej, w reszcie życzliw ością i gościnnością ludzi. 
Tow arzystw o Łączności z Polonią Zagraniczną „P olonia” służy 
wszystkim rodakom  z zagranicy pom ocą w  jak najpełniejszym  
poznaniu Polski, je j bogatej historii, tysiącletniego dorobku rąk 
i um ysłów  najlepszych Polaków, wreszcie w  poznaniu dnia dzisiej
szego naszej Ojczyzny, którego wyznacznikiem  jest nowoczesność 
przemysłu, powszechna szansa kształcenia i korzystania ze skarb
nicy kultury narodowej, powszechność zdobyczy socjalnych i w yso
ka pozycja w śród innych narodów.
Uwzględniając bogate i różnorodne potrzeby Polonii Towarzystwo 
realizuje w  praktyce przyjęte zasady: w spółpracy z Polonią w  im ię 
obopólnych korzyści, poszanowania zasady lojalności obywatelskiej 
Polonii w obec kraju zamieszkania, godzenia własnych interesów 
Polonii z poczuciem  przynależności duchow ej do polskiego dzie
dzictwa kulturowego. Upowszechniając obiektywną wiedzę o Polsce 
dnia dzisiejszego, je j tradycjach kulturalnych oraz wkładzie P ola
ków  w  rozw ój cyw ilizacji innych narodów, Tow arzystw o przyczy
nia się do podnoszenia autorytetu Polonii w  społeczeństwie kraju 
zamieszkania.
Taka platform a działania przyczyniła się do stałego rozw oju  w spół
pracy Polonii z Krajem . Postęp ten wyraża się m iędzy innymi 
wzrostem zainteresowania licznych środow isk i grup zawodow ych 

i Polonii im prezami organizowanym i w  kraju, rozw ojem  współpracy 
naukowej, technicznej i ekonom icznej tych środow isk z Polską, 
wzrostem  polonijnego ruchu turystycznego.
Tow arzystw o coraz pełniej zaspokaja rosnące zapotrzebowanie śro
dowisk polonijnych na. dobra kulturalne jak : książki, płyty i na
grania, film y, slajdy i kostiumy, w yroby  sztuki ludow ej oraz m a
teriały repertuarowe. D otyczy to zarów no m ateriałów  znajdujących 
się na polskim  rynku w ydawniczym , jak  również specjalnie zama
w ianych przez Tow arzystw o w  instytucjach specjalistycznych. 
Przykładowo, zbiorek „100 pieśni i piosenek polskich”  rozszedł się 
błyskawicznie w  dużym nakładzie, który trzeba było powtórzyć.
Coraz częstsze są w yjazdy  polskich zespołów  artystycznych, m uzy
ków, aktorów  i choreografów  do środow isk i zespołów  polonijnych. 
Oprócz grup artystycznych wysłanych przez PAN  „Pagart” do kra
jó w  zachodnich, głównie z myślą o środowiskach polonijnych, T o
w arzystwo „Polonia” w  ciągu ostatnich dw óch lat pom ogło w  w y - 
jeździe ponad 40 zespołów  amatorskich i grup złożonych z artystów 
zawodow ych, na zaproszenie konsulatów, organizacji i polonijnych 
zespołów  artystycznych.

Tow arzystw o „P olonia” organizuje bezpośrednio lub współuczest
niczy w  organizacji wielu im prez krajow ych przeznaczonych dla 
Polonii. Uczestniczy w  nich corocznie kilka tysięcy osób : działaczy, 
m łodzieży i dzieci.
Do tradycji w eszły już im prezy przeznaczone dla działaczy, na
ukow ców , ekonom istów, inżynierów  i lekarzy polskiego pochodze-

z kolei festiwal w  Rzeszowie w  1974 roku zgrom adził 29 zespołów  
i ponad 1100 uczestników, podobnie w  tegorocznym  festiwalu w  
Koszalinie zapowiedziało udział 15 zespołów  i ponad 900 śpiewa
ków  polonijnych.
Odpowiedzią ze strony Towarzystwa na rozw ój polonijnego ruchu 
recytatorskiego i teatralnego był zorganizowany po raz pierwszy 
w  1975 r. w  Toruniu Polon ijny Turniej Recytatorski, który będzie 
powtarzany co dwa lata jako festiw al teatrów i recytatorów  polo 
nijnych.
Wzrasta również zainteresowanie zespołów  polonijnych obozami 
szkoleniow o-w ypoczynkow ym i w  Polsce oraz współpracą polskich 
i polonijnych zespołów  artystycznych. W yrazem tego dążenia były, 
podpisane w  1974 roku przez 28 zespołów  polonijnych i zespoły 
polskie, um ow y o w spółpracy i pom ocy artystycznej. Z  perspekty
w y dw óch lat można powiedzieć, że form a ta zdała egzamin z ko
rzyścią dla obydw u stron.
U względniając zainteresowania m łodzieży polonijnej językiem
i kulturą Polski Tow arzystw o „P olonia” organizuje w  sześciu uni
wersytetach Szkoły Letnie Kultury i Języka Polskiego. Dla nauczy
cieli szkół polon ijnych  organizuje się kurs metodyki nauczania, dla 
kadry artystycznej zespołów  polonijnych organizauje się kursy: 
w  Poznaniu dla dyrygentów  chórów  polonijnych, w  Opolu kurs dla 
organizatorów życia klubow ego i św ietlicowego, w  Toruniu kurs 
etnograficzny, a w  Lublinie kurs dla instruktorów polonijnych ze
społów  folklorystycznych.
P olon ijni graficy, rzeźbiarze i malarze uczestniczą w  polskich p le
nerach plastycznych, a wielu z nich corocznie staraniem T ow a
rzystwa wystawia prace w  polskich galeriach. Podobnie wystawy 
dorobku sztuki polskiej i polskiego rzemiosła artystycznego prezen
towane są w  w ielu środowiskach polonijnych, z okazji organizo
wanych „dni polskich” , z okazji uroczystości poszczególnych orga
nizacji polonijnych.
Na organizowanych przez M inisterstwo Oświaty i W ychowania 
przy ścisłej w spółpracy Tow arzystw a „P olonia” koloniach i obozach 
letnich przebyw a corocznie ponad tysiąc dzieci polskiego p ocho
dzenia.
Podobnie w iele m łodzieży w yw odzącej się ze środowisk polon ij
nych podejm uje w  Polsce studia wyższe i podyplom ow e tu zdoby
w ając najwyższe kw alifikacje zaw odow e i naukowe.
Niezwykle dynamicznie rozw ijającą się dziedziną działalności T o
warzystwa jest propagowanie turystyki polonijnej i w alorów  tury
stycznych Polski oraz w spółpracy z polonijnym i biuram i podróży. 
Wzrastające zainteresowanie Polską ze strony grup polonijnych, 
zarówno ludzi starszych po latach pragnących odw iedzić dawny 
kraj, jak i ze strony m łodzieży ciekaw ej jak  też w ygląda kraj, 
z którego w yw odzą się ich rodzice, trafia na coraz lepsze przygoto
wanie strony polskiej do przyjęcia coraz szerszego potoku turystów 
polonijnych. Nakłada to na Tow arzystw o „Polonia” nowe wzrasta
jące obow iązki organizacyjne i propagandowe.
Te konkretne działania Towarzystwa „Polonia” , wym ienione tu 
tylko przykładowo, nie w yczerpują form  w spółpracy Towarzystwa 
„P olonia” i innych instytucji i organizacji krajow ych  ze środow i
skami polonijnym i na całym  świecie. Obrazują jednak w  sposób 
jednoznaczny szybki rozw ój tej w spółpracy zarów no w  sensie ilości 
kontaktów jak  i różnorodności w spólnych zainteresowań, obejm u
jących wszystkie dziedziny życia gospodarczego i kulturalnego, w y 
miany turystycznej, organizacyjnej i naukowo-technicznej.

STEFAN ŚLIWIŃSKI
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z Czytelnikami
Pan Jan O. z Belca zapytuje: 

„Czy możliwą jest rzeczą, aby 
Matka Boska z duszą i ciałem zo
stała wzięta do nieba? Sw. Pa
weł na pewno nie mylił się, pi
sząc w liście do Koryntian 15,50—  
53: „Zapewniam was, bracia, że 
ciało i krew nie mogą posiąść 
królestwa Bożego; to co zniszczal- 
ne nie może mieć dziedzictwa w 
tym, co niezniszczalne”. Tekst ten 
trudno pogodzić z wiarą we wnie
bowzięcie”.

Dogmat o wniebowzięciu Najśw. 
Maryi Panny został ustanowiony 
przez Kościół Rzymskokatolicki w 
roku 1950. Kościół Połskokatołicki, 
podobnie jak Kościół Prawosław
ny i inne Kościoły, nie przyjmują 
wprawdzie wniebowzięcia jako 
dogmatu wiary, gdyż nie ma on 
•bezpośredniego uzasadnienia w 
Piśmie św., niemniej jednak, opie
rając się na wypowiedziach nie
których Ojców Kościoła, uznaje 
kult Matki Bożej Wniebowziętej. 
Sw. Jan Damasceński w homilii 
na zaśnięcie błogosławionej Maryi 
zawsze Dziewicy tak pisze: „Dla
tego świętego przejścia Twojego 
nie będziemy wcale nazywać 
śmiercią, ale snem lub wędrówką 
czy może stosowniej: obecnością 
przed Bogiem. Wychodząc z ciała 
stajesz wśród rzeczy wyższych, 
„albowiem dusza Twoja nie zstą
piła do piekieł ani ciało nie za
znało zepsucia” (Ps. 15,10). Nie 
porzucone na ziemi czyste i nie
skalane Twoje ciało; Królowo i 
Dziedziczko, Pani i prawdziwa 
Rodzicielko Boga, zostałaś do 
królewskich przybytków niebies
kich przeniesiona”.

Tekst listu św. Pawła do Ko
ryntian 15 nie jest sprzeczny z 
wniebowzięciem NMP, lecz jest 
dowodem, że ciała ludzkie zosta- 

. ną przemienione i wzbudzone do 
chwalebnego życia: „Nie wszyscy 
pomrzemy, lecz wszyscy będziemy 
odmienieni. W  jednym momencie, 
w oka mgnieniu, na dźwięk ostat
niej trąby umarli powstaną nie
naruszeni, a my będziemy odmie
nieni”.

W  dalszym ciągu swego listu 
ten sam Czytelnik pisze: „W  „Ro
dzinie” z dnia 18 kwietnia br. 
ks. bp Tadeusz Majewski pisze, 
że jest następcą Apostołów, tym
czasem ja myślałem, że Aposto
łów jest tylko dwunastu, a św. 
Paweł został powołany przez Pa
na Jezusa w miejsce Judasza”.

Ks. bp Tadeusz Majewski słusz
nie nazwany jest następcą Apos
tołów, gdyż w przekonaniu Koś- 

. cioła Katolickiego ważnie wyświę
cony biskup otrzymuje godność 
i posłannictwo następcy Aposto
łów.. Posłannictwo dwunastu naj
bliższych współpracowników Pa
na Jezusa ma trwać do końca 
wieków i dlatego wybrali oni 
swoich następców i przekazywali 
im"władzę pfzez 'włożenie rąk. ' .

Św. Paweł nie został powołany 
przez Pana Jezusa na miejsce Ju
dasza. Dzieje Apostol&kie l,15n 
opisują wybór Macieja, który 
wśród dwunastu zajął miejsce 
zdrajcy Judasza.

Piękny,, w duchu miłości napi
sany list otrzymaliśmy od wy
znawcy Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego z Cieszyna —  Pa
na Pawła Z., który po uwzględ
nieniu pewnych zmian stylistycz
nych przytaczam w większych 
fragmentach:

„Mam przed sobą pisemko „Ro
dzina” —  piękne i miłe. Kościół 
Wasz nie jest mi obcy ani daleki. 
Jestem ewangelikiem z Cieszyna. 
Ks. bp Franciszek Hodur to wiel
ki mąż Boży, który zrzucił jarzmo 
i pęta z szyi i rąk ludu Bożego. 
Szedł drogą po części Reformacji, 
a takich wiernych naśladowców 
i sług Pańskich jest bardzo mało. 
Myślę, że ten Kościół powinien 
jeszcze bardziej wgłębiać się w 
czystą prawdę Bożą i reformować 
wraz z nami, dochodząc do tego, 
co sam Zbawiciel od nas żąda.

Nie możemy tracić sił na przy
wiązywanie wagi do spraw, które 
w oczach Bożych są bez znacze
nia. Chwała Bogu, że nasz Koś
ciół poszedł za Panem i odrzucił 
to, co tak bardzo zniekształcało 
zbór Boży; jak: papieża, hierar
chię i różnych świętych, łącznie 
z modlitwami do nich, które nie 
mogą nam pomóc. Apostołowie 
nie znali tego, co dziś tkwi w 
rzymskim Kościele. To jest na
leciałość z czasów Konstantyna 
(321 r.).

Bóg ma w każdym Kościele 
swój lud i tych, którzy nie przy
jęli piętna złego, ale byli wierni 
Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii, 
złączy w jedno, ale na nowej zie
mi. Wasz Kościół nie stawia 
barier, by łączyć się wspólnie 
w rozważaniach i modlitwach. 
Dążmy do Chrystusa, niech droga 
nasza wspólnie wiedzie nie do 
Watykanu, ale do Betlejem, na 
Golgotę. W  Biblii jest wola Zba
wiciela. Trzymajmy się nie nazwy 
„ewangelicy”, „polskokatolicy”, bo 
to bez znaczenia, ale trzymajmy 
się Chrystusa, Jego woli. Kończę 
śląc pozdrowienia w Panu”.

Drogi Panie Pawle! Jako kap
łan Kościoła Polskokatolickiego 
aprobuję myśli zawarte w Pana 
liście, z wyjątkiem jednego zda
nia, które jest nie do przyjęcia 
z punktu widzenia wiary naszego 
Kościoła. Nie odrzuciliśmy hie
rarchii ani modlitwy do świętych. 
Kpściół Połskokatołicki jest hie
rarchiczny, episkopalny, zaś mod
litwa do świętych jest konsek
wencją wiary w świętych obco
wanie.

Najserdeczniej pozdrawiam.
DUSZPASTERZ

Odprawa pośmiertna
Tak się dobrze wszystko zapowiadało, a tu nieszczęście. 
Córka moja —  .pisze Pani Klara M. z Czermina —  w pięć 
tygodni po ślubie została wdową. Po weselu przyjęcie na 
przeszło sto osób) młodzi wyjechali w podróż poślubną. Po 
powrocie zięć przykładnie stawił się na przedtem już umó
wioną posadę magazyniera. Nie minął tydzień, noc zapada, 
a Tadeusz nie wraca. Rano okazało się, że wypłynął samot
nie łodzią na jezioro i —  żal serce ściska —  utopił się. On, 
tak dobrze zapowiadający się młody człowiek! Mimo że 

zięć tylko kilka dni był na posadzie, firma wypłaciła córce zasiłek. 
A co z odprawą pośmiertną? Po moim mężu, kiedy zmarło mu się 
sześć lat temu, dostałam zasiłek i odprawę.

'••■'■'TłB

Obecnie też się należą, choć oparte są na innych niż dawniej pod
stawach prawnych, a  mianowicie —  jeśli chodzi o odprawę pośmiert
ną —  na kodeksie pracy ,(art. 93). O ile zięć nie miał,'jak przypusz
czamy z listu, nikogo na utrzymaniu, wdowie (bez względu na to, 
czy pracuje czy nie i czy była na utrzymaniu męża czy nie była), 
czyli tylko z tego względu, że została Wdową, należy się połowa od
prawy pośmiertnej, tj. połowa miesięcznego -wynagrodzenia. Jest to 
odprawa w najniższej wysokości, która przysługuje po śmierci pra
cownika nawet najkrócej .zatrudnionego. Żaden, nawet krótki staż 
pracy w tym przypadku nie obowiązuje.

Po długich i ciężkich cierpieniach mąż, z którym przeżyłam szczę
śliwie dwadzieścia dwa lata, zgasł. Zostałam sama na świecie, tylko 
dzieci mam dwoje na pociechę. Starsza córka zamężna, a młodszy, 
piętnastoletni syn chodzi do szkoły. Pytam się o odprawę po mężu 
z jego byłej posady. Piszę byłej —  ciągnie Pani Wacława L. z Dą
browy —  ponieważ na dwa miesiące przed śmiercią został zwolniony 
z pracy z powodu przedłużającej się choroby. Był na zasiłku. Na
leży się odprawa czy nie, ewentualnie ile?

Należy się Pani (niezależnie od zasiłku pogrzebowego, który wy
płaca ZUS za pośrednictwem zakładu pracy) również odprawa po- 
śmieUTia. i to W pełnej wysokości. Jak to bowiem stanowi kodeks 
pracy, odprawa pośmiertna przysługuje tak w  razie śmierci pracow
nika w  czasie trwania stosunku’ pracy, jak i pa rozwiązaniu umowy 
o pracę, ale w  okresie pobierania zasiłku chorobowego.

Mam dwadzieścia dwa lata. Jestem studentem. Do tej pory ojciec 
płacił mi alimenty zasądzone przez sąd. Teraz, gdy umarł, załatwiam 
sobie po nim rentę. Pięć lat temu ojciec rozwiódł się z mamą i po
nownie ożenił. Czy mnie i mamie należy się po ojcu odprawa po
śmiertna z jego zakładu pracy? Tym pytaniem kończy list Pan Jan 
W. z Górki.

Odprawa pośmiertna należy się rodzinie .zmarłego pracownika. 
Matka Pana, bez względu na to, jak długo trwało, jej małżeństwo, po 
rozwodzie przestała być członkiem roćtziny .zmarłego. Jest nim dru
ga żona. Jest nim również Pan, jako syn pozostający na utrzymaniu 
ojca do dnia jego śmierci. Ma więc Pan prawo, do odprawy pośmiert
nej. Odprawę dzieli się w  równyich częściach na wdowę i na pozosta
jące na utrzymaniu pracownika dzieci. Jeśli1 ojciec innych dzieci 
(z pierwszej lub drugiej żony) nie miał, odprawę otrzymać winien 
w  połowie Pan, a w połowie druga żona.

Jadąc rano okazyjną ciężarówką do pracy ulegli śmiertelnemu wy
padkowi dwaj pracownicy. Obaj prawie trzy lata temu, w tym sa
mym miesiącu wrześniu, rozpoczęli pracę i obaj zginęli razem. Mąż 
mój właśnie zbierał się na emeryturę po dwudziestu siedmiu latach 
pracy w różnych instytucjach. Dla tamtego była to pierwsza posada. 
Po tych zwierzeniach Pani Jadwigą N. z Czerska zwraca się z za
pytaniem, jaka jest odprawa pośmiertna, czy jednakowa.

Po śmierci pracownika. przysługuje rodzinie od zakładu pracy 
odprawa. Jej wysokość zależy od długości okresu zatrudnienia zmar
łego. I tak po pracowniku, którego okres zatrudnienia był krótszy 
niż 10 lat, odprawa równa się miesięcznemu wynagrodzeniu; po pra
cowniku zatrudnionym co. najmniej 10 lat odprawa równa się dwu
miesięcznemu wynagrodzeniu, a  po. pracowniku, którego okres za
trudnienia wynosił co. najmniej 20 lat, odprawa równa jest trzy
miesięcznemu wynagrodzeniu.

Przy obliczaniu okresu zatrudnienia isumuje się pralcę we wszyst
kich instytucjach beż względu na istnienie i długość przerw oraz 
sposób rolzwiązania umowy o pracę. Po. mężu, jako po długoletnim 
pracowniku, odprawa równa się jego trzymiesięcznemu wynagrodze
niu. Ulega ona podziałowi w  równych częściach na Panią i na pozor 
stałych członków rodziny, ale tylko tych, którym będzie .przysługi
wać po zmarłym r.enta rodzinna. Jeżeli takich członków rodziny 
zmarły nie pozostawił, odprawę otrzyma sama tylko Pani, ale w  por- 
łowię. Obowiązuje bowiem zasada, że jeżeli jest tylko jedna osoba 
uprawniona do. odprawy, jej prawo ogranicza się doi połowy.

. PRAWNIK
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Miody Samson w walce z lwem

JEFTE
Izraelici znów popadli w  nie

wolę. Płaczem i pokutą oczyścili 
swe serca1 z grzechów i wówczas 
Bóg wyznaczył im na sędziego 
męża-wojownika, który zwał się 
Jefte. Nowy sędzia próbował naj
pierw w drodze rokowań nakło
nić króla Ammonitów, aby zanie
chał wojny z Izraelem, ale na
pastnik nie dał się namówić do 
ustępstw. Rozgorzała wojna. Wte
dy Jefte —  widząc przewagę wro
ga —  ślubował, że jeżeli zwy
cięży, to po powrocie do domu 
złoży na całopalenie dla Boga to, 
co pierwsze wyjdzie mu na spot
kanie.

Gdy Jefte odniósł zwycięstwo
i •wracał do domu jako triumfa
tor, wybiegła mu na spotkanie 
ukochana córka-jedynaczka.
Ujrzawszy ją Jefte rozdarł szaty 
swoje z ogromnego żalu i rzekł:

—  Córko moja, jestem zdruzgo
tany, bo uczyniłem ślub i ty mu
sisz zginąć!

Córeczka żołnierza zachowała 
się bohatersko, chociaż serce jej 
rwało się do życia. Dziewczyna 
zawołała:

—  Ojcze mój, skoro złożyłeś 
ślub Panu, uczyń ze mną jak ślu
bowałeś.

Niewinna, córeczka Jeftego jest 
figurą Pana Jezusa, który oddaje 
Bogu Ojcu swoje życie na ołta
rzu Krzyża.

SAMSON
Izraelici znowu czynili zło .w 

oczach Pana. Wydał ich więc Pan 
w ręce Filistynów. Niewola trwa
ła tym razem bardzo długo, bo 
aż czterdzieści lat. Żydzi przeko
nali się, że z Bogiem nie można 
żartować, dlatego gorąco przyrze
kali poprawę i wierność przyka
zaniom. Wówczas wysłał im Pan 
na ratunek jednego z najwięk
szych siłaczy, jacy kiedykolwiek 
żyli na ziemi. Tym siłaczem był 
Samson.

Gdy Samson miał się narodzić, 
jego rodzice otrzymali rozkaz od 
anioła, by nigdy nie strzygli wło

sów nawet, gdy urośnie, i nie 
wolno mu pić wina. Jeśli tak 
będzie postępował, zostanie wo- 
dżem Izraela i największym mo
carzem.

I tak się stało. Księga Sędziów ■ 
opowiada o wielu czynach Sam- 
sona, których dokonał dzięki swej 
ogromnej sile. Potrafił gołymi rę
kami rozszarpać lwa, a innym ra
zem —  uzbrojony jedynie w zna
lezioną na ziemi oślą szczękę —  
rzucić się na cały oddział Filisty
nów i przepędzić ich precz. Od
waga jego graniczyła z szaleń
stwem, bo oto jednego razu udał 
się sam jeden do stolicy kraju 
Filistynów —  Gazy. Ktoś go tam 
poznał i doniósł królowi, że wódz 
Izraelczyków jest w  mieście. Na
tychmiast zamknięto wszystkie 
bramy, by pochwycić Samsona. 
Pod osłoną nocy Samson powalił 
straż przy jednej z bram, następ
nie. wyrwał z zawiasów ciężką 
metalową bramę i zaniósł na ple
cach na szczyt pobliskiego pagór
ka. Możemy sobie wyobrazić bez
silną złość wrogów.

Samson nie zawsze jednak gó
rował nad Filistynami. Ufny w  
swoją ogromną siłę zapominał o 
Tym, który mu dał tak wielką 
moc. On, wódz prześladowanego 
przez Filistynów narodu, wziął so
bie za żonę właśnie Filistynkę —  
Dalilę! Przewrotna niewiasta tak 
długo prosiła Samsona, aż jej 
zdradził swoją tajemnicę: Bóg dał 
mi siłę dlatego, bo noszę długie 
włosy.

0  siódmej godzinie
Rzymianie bowiem skręcili 

wkrótce na południe ku Tyberia- 
dzie, gdy tymczasem jego trakt 
wiódł bardziej ku północy. Resz
ta drogi minęła atoli spokojnie, 
szakale tylko, myszkujące licz
nym stadem w jakimś zagaju, 
zatrwożyły przez chwilę chłopca 
posępnym, złowieszczym wyciem, 
na co Aliah odpowiedział swym 
okropnym wielbłądzim głosem, 
składającym się ze stękania,, ry
ku i warczenia.

O wczesnym w tym miesiącu 
świcie dotarł Ariel do Kafar- 
naum. W domu Chuzy nikt nie 
spał, gdyż Saftia noc miał bardzo 
ciężką. Matka dwukrotnie już 
myślała, że kona. I teraz jeszcze 
chory chłopczyna leżał wciąż nie
przytomny.

Ariel, oddawszy wielbłąda słu
gom, wbiegł do domu i przypadł 
do łoża przyjaciela. Saftia nie 
poznał go oczywiście, choć Ariel 
najczulszymi witał go słowami. 
Wyglądał istotnie, jakby już był 
w agonii. U nóg chorego siedzia
ła Joanna. Ariel podniósł wzrok 
ku niej i słowa zamórły mu na 
ustach, tak ogromna boleść ma
lowała się na twarzy .matki, za
patrzonej w umierające dziecko.

Wówczas Ariel przypomniał 
sobie powód najważniejszy i cel 
główny swego przybycia.. Nie po
wstając z klęczek, zwrócił się ku 
Chuzie, stojącemu u wezgłowia,
1 jął najgorętszymi, na jakie stać

go było słowami mówić o Jezu
sie, o jego dobroci i mocy cudo
twórczej, i zachęcać i nakłaniać, 
by zwrócił się doń o uzdrowie
nie Saftii.

Chuza słuchał chłopca chciwie, 
,i znać było, że głęboko słowa 
jego rozważa, nie decydował się 
jednak, nie zdradzał swoich 
uczuć.

—  Chuza! —  gorącym, błagal
nym, a pełnym już wiary szep
tem wezwała go Joanna. —  Chu
za, idź, idź, proś Go, by przy
szedł syneczka nam uzdrowić. 
Idź, nie wahaj się!... nie zwle
kaj !

Chuza wyprostował się. Klasnął 
na sługę i polecił siodłać naj
lepsze konie dla siebie i kilku 
ludzi z orszaku. Gdy sługa wy
szedł, Joanna powstała i pode
szła ku mężowi ■ ze skupionym 
wyrazem twarzy.

—  Chuza, zważ... ty nie idziesz 
do lekarza; ty idziesz do pro
roka, co czyta w sercach i widzi 
z daleka. Nie pomocy ludzkiej 
wzywać będziesz, którą opłacić 
można: idziesz prosić Męża Bo
żego w imię Boga o —  cud...

Chuza słuchał uważnie, patrząc 
w jasnowidzące oczy żony.

—  Rozumiem cię, Joanno, słu
sznie mówisz: pójdę tedy sam, 
pieszo_ i... z pokorą.

I zaraz odwołał swe polecenie.
Ariel widząc, że Saftia nie 

prędko odzyska przytomność, a

jeśli odzyska, to wnet zaśnie, na- 
praszać się począł, by mógł to
warzyszyć Chuzie.

—  Nie dziecko — upominała 
Joanna tuląc serdecznie główkę 
chłopca —  zmęczony jesteś, nie
wyspany, droga daleka.

Ale Ariel dopóty gorąco za
pewniał, że czuje się doskonale, 
że dotrzyma kroku Chuzie, póki 
nie ulegli jego prośbom, ż tym 
jednak warunkiem, że posili się 
niezwłocznie i drogę całą odbę
dzie na ośle w wygodnym, wyso
kim siodle, w którym mógłby się 
zdrzemnąć nawet.

Wyruszyli w niespełna godzinę. 
Chuza szedł zrazu tak szybko, 
że Ariel musiał dobrze pilnować 
osła, by nie pozostał w tyle. Po 
drodze opowiedział o Sarwim, o 
jego wielkiej boleści z powodu 
niemożności powrotu, potem 
znów mówił o Jezusie i rozpy
tywał o Saftię.

Chuza nie spoczął w drodze 
ani na chwilę, z konieczności 
jednak musiał zwolnić kroku, bo
i siły wyczerpywały się, i droga 
szła wciąż bardziej pod górę. 
Ujął więc osła za uzdę i prowa
dził, a na Ariela nalegał, by 
umilkł, przymknął oczy i starał 
się zasnąć. Chłopiec z początku 
wzbraniał się, ale wkrótce uległ
i sam nie wiedział, kiedy stracił 
świadomość. Gdy ocknął się, spo

Dalila natychmiast powiedziała-
0 tym swoim rodakom. Pewnego 
razu, gdy Samson spał, ucięła mu 
włosy, a. Filistyni wpadli do po
koju i związali bezsilnego Samso
na, wyłupili mu oczy i skutego 
łańcuchami wrzucili do lochu. Po 
jakimś czasie Filistyni urządzili 
zabawę na cześć swego bożka Da- 
gona i kazali wyprowadzić jeńca, 
by przygrywał tańczącym. Wszys
cy naśmiewali się z nieszczęśli
wego ślepca. Samson poprosił 
chłopca', by go podprowadził pod 
filar, na którym wspierało się 
sklepienie sali. Skoro się tam 
znalazł, zawołał do Boga:

—  Panie, wspomnij na mnie i 
wzmocnij mnie jeszcze ten raz!

Poczuł napływ siły i natych
miast objął rękami dwa słupy, 
na których wspierał się dom. Po
tem naparł całą mocą i runęły 
kamienne słupy, a wraz z nimi 
strop. Pod gruzami zginął Sam
son i tysiące Filistyńczyków.

PLASTER MIODU
W  staropolskich „Godzinkach”, 

ułożonych na cześć Matki Bożej, 
jest taki werset: „Tyś niezwycię
żonego plaster miodu Samsona!” 
Autor „Godzinek” porównuje 
Matkę Najświętszą do plastra 
miodu, który złożyły pszczoły w 
paszczy zabitego przez Samsona 
lwa. Wonny plaster miodu symbo
lizuje piękno duszy Matki Bożej 
na tle zepsutego grzechem świata.

KSIĄDZ ŁUKASZ

strzegł, że już są blisko Kany, 
a po słońcu ze zdziwieniem roz
poznał, że minęło zaledwie po
łudnie. Przestrzeń, którą pieszo 
zazwyczaj w ośmiu, dziewięciu 
godzinach przebywano, Chuza, 
gnany niepokojem, przeszedł w 
niespełna sześć godzin.

—  Zaraz za tym wzgórzem 
ujrzymy Kanę —  objaśnił Ariel.
—  A  potem już tylko kilka stai.

—  Gdzie przebywa Jezus?
—  W  domu siostry mojej i 

męża jej Symeona.
Po półgodzinie już minęli 

wzgórze i oczom ich ukazała się 
Kana. W  tej chwili jednak Ariel 
stanął również. Należało się 
zorientować w tym, co działo się 
w Kanie. Od strony traktu krań
ce miasteczka przepełnione były 
ciżbą ludzką, poruszającą się w 
sposób na pierwszy rzut oka nie
łatwy do zrozumienia.

—  Co się tam dzieje? —  pytał 
Chuza.

Ariel nie od razu zdołał odpo
wiedzieć:

—  Jezus jest pewnie wśród 
tych rzesz...

—  Czy odchodzi już z Kany?
—  spytał Chuza.

Na Ariela napłynęło wspom
nienie wczorajszego ścisku na 
podwórcu domu Symeona i wraz 
nasunął się domysł zupełnie 
trafny.
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Nasi Solenizanci

MARIA
popularne imieniny 

15 sierpnia
Maria — to imię pochodzenia hebraj

skiego, otaczane szczególną czcią w świe
cie chrześcijańskim, bardzo popularne w 
Polsce, wszak to imię Matki Bożej.

W  innych językach imię to brzmi: ang.
— Mary, Marylin, Molly, fr. —  Marie, Ma
riola, Mirella, Marion, Manon, ros. — Ma
sza, Marina, wł. — Marietta, bulg. — Ma
cica, rum. — Marinica, węg. — Maria, 
Mari, Marika, Mariska, łac., niem., wł., 
hiszp. — Maria.

Zdrobnienia: Mania, Maniusia, Mamu
ta, Mara, Marusia, Maruszka, Marutka,

Maja, Masia, Marzena, Muszka, Myszka, 
Maryjka.

Z imieniem Maria (Maryna, Marzena) 
związane są następujące przysłowia: Jak 
nie ma panny Marianny, dobra i Maryśka. 
Każda Maryna może mieć syna. Marzena 
ze wsi (topienie Marzanny na wiosnę), a 
latecko do wsi (chodzenie z maikiem).

Naszym sympatycznym Marysiom życzy
my zawsze tej samej pogody ducha i ży
ciowej werwy!

Nagrody 
dla Czytelników

Wielu, Czytelników odpowiedziało 
na nasz apel, przysyłając do redakcji 
„Rodziny” książki z ilustracjami re
ligijnymi. W  wyniku losowania na
grody otrzymali:

Pan Józef Hajduk z Wrocławia 
(kolorowy album „Polska” w cenie 
200 zł), Pani Helena Bober (album 
„Ziemia puszcz i jezior” w cenie 
195 zł) oraz Panie: E. Biłogan z Ząb
kowic Sl., M. Waligórska z Bielska- 
Białej i A. Stępnicka z Elbląga (albu
my „Żelazowa Wola” w cenie 75 zł).

Nagrodzonym gratulujemy, a wszy
stkim, którzy nadesłali nam książki, 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Na Czytelników, którzy ofiarują nam 
książki w II półroczu br., czekają już 
następne nagro

BON TON
Na wizycie. Spóźnianie si% na wizyty jest 

już dziś bardzo niemodne. Nowoczesny 
szyk polega na punktualności nawet co do 
minuty, jak w protokole dyplomatycznym. 
Nie należy się rozglądać „taksująco” po 
mieszkaniu ani pytać, co ile kosztowało. 
Młody człowiek, gdy go częstuje stojąc 
dorosła Osoba, powinien podnieść się z 
krzesła. Dziś raczej nie mówi się „smacz
nego” jedzącym ani „dziękuję” wstająfc od 
stołu. Powiemy „dziękuję” ogólnie przy 
pożegnaniu. Gdy towarzystwo tańczy, gość- 
mężczyzna powinien chociaż raz zatań
czyć z gospodynią domu oraz z jej cór
ką, jeśli obie są w „tańcującym” wieku. 
Nie wypada domagać się włączenia tele
wizora (który, notabene, najczęściej ze
psuje prawdziwie towarzyskie spotkanie), 

Przy stole. Czy bierze się jeszcze dziś 
w palce udko kurczęcia? Raczej nie. Po
dobnie zielonej sałaty, o ile możności, nie 
przekrawa się nożem. Pestki z owoców w 
kompocie wypluwamy na łyżeczkę i skła
damy na podstawce.

POZIOMO: 1) twórca Polskiego Kościoła Narodowego, 9) lipcowa soleni- 
zantka, 10) szata zakonna, 11) popularny antybiotyk, 12) uaktywnił kropki i 
kreski, 13) pierwszy kapłan izraelski, 18) głośny płacz, 19) przedłuża żywot 
książki, 20) kwiat czczony w starożytnym Egipcie, 21) obszar leżący od 0 do 
300 m npm, 22) rzeczowa gwarancja, 23) powieść Amicisa, 29) obszar, 30) ga
że, pensja, 31) figiel, 32) używała pseudonimu Jan Sawa, 33) panorama.

PIONOWO: 2) zdobycie, zawładnięcie, 3) podniecenie, wzburzenie, 4) tale
rzyk sakralny, 5) część łańcucha, 6) nie zielona roślina, 7) biegły w prawie 
żydowskim, 8) werwa, animusz, 13) szczytowy kręg, 14) wirnik, 15) w sanitarce, 
16) autor „M acochy” , 17) dokument, zaświadczenie, 24) utwór liryczny o smut
nym nastroju, 25) przedstawicielka rasy żółtej, 26) na rybie, 27) antonim po
koju, 28) ułatwia załadunek kolejowy.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty ukazania się 
numeru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: „K rzy
żówka nr 33” . Do rozlosowania:

NAGRODY KSIĄŻ:KOWE

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 27
POZIOMO: ornat, hierarchia, renta, ślubowanie, szosa, temat, kwarta, apa

rat, strój, wideza, górnik, Klara, mamut, kapłaństwo, schab, konsystorz, 
maszt. PIONOWO: rzeczownik, autostrada, Kielce, grobla, prawo, Chiny, pa
lec, tasak, morga, tajga, patriarcha, kapitularz, Lesoto, rewers, skoki, opona, 
Paryż.

NAGRODY WYLOSOWALI: Alicja Chlebek z Czarnego Dunajca, Tadeusz 
Sidoruk z Włodawy i Antoni Pieper z Jastarni. Nagrody prześlemy pocztą.
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