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Święto Zorganizowania 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

Dzisiejsza niedziela tradycyjnie obchodzona jest w naszym 
Kościele jako Święto Zorganizowania Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego. Pragnąc przypomnieć Czytelnikom od
ległe już dziś dla nas czasy organizowania się Kościoła Na
rodowego, przytaczamy obszerny fragment drukującej się 
książki ks. Wiktora Wysoczańskiego pt. „Polski nurt staro- 
katolicyzmu”. (Książka ukaże się w roku bieżącym — o wa
runkach i terminie jej zamawiania powiadomimy Czytelni
ków „Rodziny” we właściwym czasie.)

Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA, Kanadzie i Brazylii kontynuuje 
swa m isją wśród wierzących rzesz Polonu. Na fotografii pierwszy biskup 
PNKK dr Tadeusz Zieliński w katedrze scrantońskiej w otoczeniu duchowień
stwa i neoprezbiterów. Nowo wyświęceni księża od lewej w pierwszym rzę
dzie: ks. William Uchic, ks. Edward Owen Groman, ks. Józef Gajda, ks. Mi
chał Mietlicki.

Pod koniec XIX w. w  środo
wiskach Polonii A m erykańskiej 
powstało szereg niezależnych p a
rafii (...). Od 1896 r. zw raca na 
siebie uwagę parafia  w  Scranton, 
na czele k tórej stanął niezwykle 
energiczny ks. F ranciszek Ho- 
dur, dem okrata i patriota, zwo
lennik ideałów  Młodej Polski, 
propagator litera tu ry  polskiej, 
późniejszy pierwszy biskup 
PNKK.

W literaturze przedm iotu w y
kazano, że wzór parafii niezależ
nej w Stanach Zjednoczonych 
wytworzył się w  środowisku k a 
tolików niemieckich, irlandzkich 
i francuskich. Jednakże dopiero 
wśród Polaków pow stanie p a ra 
fii niezależnych przybrało cha
rak te r bardziej powszechny i 
program owo dojrzały. Katolicy 
niemieccy walczyli przede w szy
stkim  o u trzym anie w  Kościele 
języka i tradycji niemieckich, 
Irlandczycy i Francuzi — o kon
trolę nad gospodarką parafialną 
i o w łasnych biskupów, z tym  że 
Francuzi m ieli już swoich p rze
ciwników w  biskupach irlandz
kich. W 1901 r. ks. F. H odur w 
„Nowych drogach" pisał: „Niem
cy burzyli się jakiś czas przeciw 
ko uchwałom  synodu baltim or- 
skiego, stworzyli n aw et parę ko
ściołów niezależnych od bisku
pów irlandzkich, ale gdy uzy
skali od Rzymu k ilka stolic bi
skupich dla siebie, dali pokój i 
dziś idą ręka w  rękę, przynaj
mniej dla oka, z Ajryszami. N a
wet chcą ich prześcignąć w  gnę
bieniu elem entu słowiańskiego, 
jak  się to pokazało z rozporzą
dzeń biskupów (...) Eisa i Mess- 
mera, nakazujących duchowień
stwu polskiemu praw ić do dzieci 
kazania w  angielskim  języku”.

Uogólniając m ożna powiedzieć, 
że u podstaw  konfliktów  p ara 
fialnych leżały z reguły kwestie 
ekonomiczne, dążenia do zacho
w ania języka ojczystego w  ko
ściele, a także staran ia o księdza 
lub biskupa z w łasnej zbiorowo
ści etnicznej

N ajtrw alszy okazał się ośro
dek w  Scranton ze swoim am bit
nym program em  religijnym  i 
społecznym. Okres stopniowego 
krystalizow ania się tego progra
mu, a  w raz z nim ideologii 
PNKK, był niezwykle burzliwy. 
W św ietle dostępnych źródeł 
można stwierdzić, że w  m om en
cie pow stania niepokojów w  pa
rafii w  Scranton ks. F. Hoduro- 
wi przyświecała początkowo ty l
ko bliżej nie określona idea w al
ki o „wolności słuszne praw a 
biednego, poniewieranego ludu 
polskiego". Nie był więc to jesz
cze gotowy, dojrzały program  re 
formy społecznej czy też relig ij
nej. Postulaty ks. F. Hodura m ia
ły zrazu charak te r doraźny. P ro
gram  stopniowo krystalizuje się 
po 14 m arca 1897 r., kiedy to ks. 
F. H odur na sta łe  związał się z 
nową parafią  polską w  Scran
ton.

W okresie od w ydarzeń w 
Scranton do I Synodu PNNK, tj.

w latach 1896—1904 można wy
różnić trzy  bardzo znam ienne fa
zy rozwojowe ośrodka w  S cran
ton. P ierw szą fazę charak teryzu
je  żywiołowy protest, mieszczący 
się jeszcze w  ram ach organiza
cyjnych parafii rzym skokatolic
kiej. Druga faza doprowadza do 
pow stania niezależnych form  in 
stytucjonalnych ruchu w  oparciu
o doktrynę rzymskokatolicką. 
Wreszcie faza trzecia, w której 
ruch m anifestu je swą niezależ
ność, podejm ując próbę sform u
łow ania w łasnej ideologii (...).

Jeśli idzie o w ydarzenia w 
Scranton, to początkowo w ierni 
dążyli tylko do usunięcia rażą
cych nadużyć w parafii. W tym 
celu w ybrali spośród siebie ko
misję rew izyjną, k tóra m iała 
przeprowadzić kontrolę gospodar
czej działalności ks. R. Austa. Ale 
gdy kom isja udała się do ks. R. 
Austa, ten  wyrzucił przybyłych 
za drzwi, a następnie zaczął z 

> am bony znieważać w iernych, 
grożąc „użyciem pięści”. Postano
wiono więc udać się do biskupa, 
którem u „przedstawiono podanie, 
że jeśli (...) nie uporządkuje za
niedbanej parafii, to może przyjść 
do rozlewu krwi (...)”. Biskup 
jednak zlekceważył prośbę dele

gacji, co w efekcie doprowadzi
ło do ostrego konfliktu. Ks. F. 
H odur w  „Nowych drogach" pi
sze, że gdy w „niedzielę paździer
nikową roku pańskiego 1896 w iel
kie masy w iernych” zgromadziły 
się przy kościele Najsłodszego 
Serca Jezusa i Marii przy ul. 
Prospect, „nagle ktoś wydał roz
kaz: bracia, stanąć m urem  m ię
dzy plebanią i kościołem, nie pu 
ścić księdza .do ołtarza, nie go
dzien, żeby odpraw iać dla nas 
bezkrwaw ą ofiarę. Myśmy zbu
dowali kościół, my tu n a  w łas
nych śm ieciach”.

Na w ezwanie miejscowych 
w ładz kościelnych zjawiło się 
przy kościele kilkudziesięciu po
licjantów  i doszło do rozlewu 
krwi. Szereg osób (mężczyzn i 
kobiet) aresztow ano i osadzono 
w m iejskim  więzieniu, z którego 
uwolniono ich po uiszczeniu n a 
łożonych na nich k ar pieniężnych. 
Wówczas też zrodziła się myśl 
budowy nowego kościoła, przy 
czym pierw otnie m iał to być ko
ściół rzymskokatolicki. Biskup 
ordynariusz w yraził naw et zgodę 
na tę budowę i przyrzekł, iż do
kona poświęcenia kam ienia w ę
gielnego. Gdy na wzgórzu, domi
nującym  nad całą południową

stroną m iasta Scranton, obok s ta 
rego kościoła, stanęły fundam en
ty nowej świątyni, Rada P ara 
fialna zwróciła się do bpa W. 
0 ’H ary z prośbą, by — zgodnie 
z przyrzeczeniem  — dokonał po
święcenia kam ienia węgielnego 
i wyznaczył proboszcza. W tedy 
bp W. O H ara  oświadczył: „prze
piszcie (...) (kościół — W.W.) na 
mnie, a poświęcę fundam enty i 
dam księdza”. Te w łaśnie słowa 
bpa W. 0 'H ary  skierowały 
scrantoniaków  na nową drogę. 
Sam fak t zwrócenia się Rady P a
rafialnej do biskupa o rdynariu 
sza z powyższą prośbą jest w y
mownym świadectwem  tego, że 
scrantoniacy pragnęli załagodze
nia zatargu.

W sytuacji, jaka  zaistniała, 
część w iernych zwróciła się o po
radę do ks. F. Hodura, ówczes
nego proboszcza rzym skokatolic
kiej parafii św. Trójcy w  N anti- 
coke. Ksiądz F. H odur doradził 
im, by nadal kotynuow ali budo
wę kościoła. Własność tego ko
ścioła m a spoczywać w  rękach 
w iernych, a jeśli „w żaden spo
sób biskup nie ustąpi, (...) Bóg 
wskaże drogę w yjścia”.

Mimo zimowej pory, budowa 
nowego obiektu sakralnego po
stępow ała naprzód w błyskaw icz
nym tempie. Pomyślano o dusz
pasterzu. Spośród trzech kandy
datów: ks. Bronisław a Iw anow 
skiego z Priceburga, ks. A ndrze
ja  Żychowicza z G len Lyon i ks. 
Franciszka H odura z Nanticoke, 
na proboszcza w ybrano tego o- 
statniego. Postanow ienie w  tej 
spraw ie zapadło na zgrom adze
niu parafialnym  — w dni u 14 
m arca 1897 r. i w  tymże dniu 
nastąpiło objęcie nowej parafii 
przez ks. F. Hodura.

Po związaniu się na sta łe z 
antyaustow ską grupą w Scranton 
ks. F. H odur w  artyku le pt. „Wy
znanie”, zamieszczonym w  pierw 
szym num erze założonego przez 
siebie czasopisma „Straż” pisał: 
„W niedzielę, dnia 14.m. (14 m ar
ca 1897 r. — W.W.) przed połud
niem przybyło do m nie trzech lu 
dzi w im ieniu organizującej się 
nowej parafii polskiej w  Scran
ton i przedstaw iło mi prośbę k il
kuset rodzin pragnących, bym 
został ich proboszczem, a  oni 
stać będą przy mnie... I posze
dłem. Porzuciłem  parafię w N an
ticoke z żalem, bo niejedna nić 
serdeczna naw iązała się między 
m ną a  parafianam i, porzuciłem 
ciszę i spokój i pracę z dnia na 
dzień, a rozpoczynam nowy okres 
życia, którem u na imię będzie: 
w alka i trud  i nędza może. A 
jednak muszę to uczynić, muszę 
zerwać pęta wiążące m nie z bi
skupem, bo one są hańbą moją 
i ludu polskiego i są kulą łam ią
cą prawidłow y rozwój narodu 
polskiego w Ameryce (...).

W dalszej części artykułu  autor 
ubolewa nad  losem półtoram ilio- 
nowej rzeszy biednych ludzi i za
uważa, że zerw anie więzi z bi
skupam i wrogo usposobionymi do 
Polaków, „stworzenie Kościoła
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Polskokatolickiego, gdzie by 
wierni i pasterze byli jednym  
ciałem w  Chrystusie Jezusie, to 
pierwszy krok do uzdrow ie
nia (...) stosunków i polepszenia 
nieszczęsnej doli".

Na zgromadzeniu parafialnym  
w dniu 20 m arca 1897 r. w  Scran- 
ton uchw alono kilka podstawo
wych zasad, k tóre nazw ano usta
wam i parafii św. Stanisława. 
P ro jek t tych zasad, obow iązują
cych początkowo tylko parafię 
św. S tanisław a w  Scranton, opra
cował — jak  należy dom niem y
wać — ks. F. Hodur. W czasie 
późniejszym zostały one rozwi
nięte i weszły w  skład Konsty
tucji PNKK uchwalonej na I Sy
nodzie PNKK (1904). K onstytucja 
ta  od czasów jej uchw alenia by
ła w ielokrotnie nowelizowana, co 
oczywiście wiązało się z ilościo
wym i terytorialnym  rozwojem 
PNKK oraz nowymi w arunkam i 
pracy duszpasterskiej i m isyj
nej (...).

Po zakończeniu budowy ko
ścioła w  Scranton i dokonaniu 
w ystroju wewnętrznego, w  dniu 
4 lipca 1897 r. odbyło się poświę
cenie, którego dokonał ks. F. Ho
dur. M ając mocne przekonanie
o swej racji i w ierząc w  dobrą 
wolę K urii Rzymskiej, scranto- 
niacy postanowili udać się o a r 
bitraż do papieża (...),

W styczniu 1898 r. w yjeżdża z 
Ameryki delegacja na czele z ks. 
F. Hodurem, k tó ra  m iała wręczyć 
petycję papieżowi Leonowi XIII. 
Dokum ent zaw ierał prośbę „bar
dziej uświadomionej części na
rodu polskiego w  Am eryce” o 
przeprow adzenie „pewnych re
form  w  zarządzie Kościoła”. Od
nosiło się to do parafii polskich. 
Prośbę ujęto w  cztery punkty, w 
których scrantoniacy proszą o:

— przedstaw iciela Polaka w 
grem ium  biskupów Stanów  Zjed
noczonych, k tóry  by był zarazem 
pośrednikiem  między ludem pol
skim, Stolicą Apostolską a bisku
pam i am erykańskim i i orędowni
kiem spraw  tego ludu;

— zgodę na unarodowienie 
własności kościelnych, tj. by m a
jątk i kościołów polskich były za
pisane w  sądach na delegatów 
w ybranych przez parafię;

— przyznanie ludowi tych 
praw , k tó re  m a w  Europie tzw. 
kollator, czyli patron, a  m iano
wicie by przy obsadzaniu probo
stw a biskup zw racał się do w ier
nych o zgodę na osobę danego 
księdza;

— prow adzenie adm inistracji 
finansowej kościoła przez ludzi z 
łona parafian  w ybranych, a przez 
księdza uznanych (...).

W spomniana delegacja przyby
ła najp ierw  do Polski celem za
sięgnięcia rady  u znanego trybu 
na ludowego w  Galicji, ks. S. 
Stojałowskiego, co do sposobu 
postępow ania w  Rzymie. Z Pol
ski delegacja udaje się do Rzy

mu z pism am i polecającym i (od 
ks. S. Stojałowskiego) do ks. Gor- 
m ier i kard. Vanutelli. Po w ielu 
zabiegach ks. F. H odur zostaje 
przyjęty przez prefekta K ongre
gacji K rzew ienia Wiary, kard. 
M.H. Ledóchowskiego, byłego a r 
cybiskupa gnieźnieńskiego. P ety
cja została odrzucona, gdyż — 
jak  powiedział kard. Ledóchow- 
ski — „Stolica Św ięta nie będzie 
ustanaw iała osobnych praw  ani 
osobnych biskupów dla garści k a 
tolików polskiego pochodzenia w 
Ameryce, skazanej na niezawod
ne w ynarodow ienie pośród k u ltu 
ralnego i bogatego otoczenia (...).

Odpowiedź pisem na na petycję 
przyszła jesienią 1898 r., za po
średnictw em  legata papieskiego 
w  W aszyngtonie M artinellego. 
Scrantoniacy zapoznali się z nią 
na zgrom adzeniu parafialnym  w 
dniu 18 w rześnia 1898 r. Zgrom a
dzeni w  liczbie około 400 osób 
jednom yślnie postanowili wów
czas nie w racać pod jurysdykcję 
biskupów rzym skokatolickich, 
lecz „oddać się z głęboką a moc- 
nąw iarą pod opiekę Bożą”.

Ks. F. H odur postanow ienie to 
zakom unikował biskupom W. 
0 ’H arze i M.J. Hobanowi w 
Scranton oraz legatowi M ertinel- 
lemu, czego następstw em  była 
klątw a. W dniu 2 października 
1898 r., w niedzielę, w e w szyst
kich kościołach Diecezji Scran- 
tońskiej odczytano z am bony 
tekst ekskum uniki, rzuconej na 
ks. F. H odura i skupionych w o
kół niego wiernych. Tekst klątw y 
odczytał z am bony także ks. F. 
Hodur i po obszernym kom enta
rzu, w obecności około 800 w ier
nych spalił pismo, a popiół kazał 
kościelnemu wrzucić do potoku 
płynącego poniżej Skałki, na k tó
rej stoi kościół św. S tanisława.

Po ogłoszeniu ekskom uniki 
przybrały na sile ak ty  wrogości 
środowiska rzymskokatolickiego 
wobec ekskom unikowanych. Wy
śmiewano i piętnow ano ich w 
życiu sąsiedzkim i rodzinnym , 
poniewierano w  środowisku p ra 
cy: kopalniach i fabrykach, a 
także masowo zwalniano z p ra 
cy. Towarzyszyła tem u paszkwi- 
lancka akcja na łam ach prasy 
oraz w duszpasterstw ie.

Mimo tego, ze strony ks. F. 
H odura i skupionych wokół nie
go w iernych podejm ow ane były 
próby pojednania z biskupem 
diecezjalnym, a naw et dyskuto
wano w arunki i tryb powrotu 
ekskom unikowanych na łono Ko
ścioła Rzymskokatolickiego. P i
sał o tym ks. F. H odur: „spróbo
waliśm y wszystkich instancji, 
pukaliśm y wszędzie, żeby nie po
wiedziano, że w  zapam iętaniu 
ciągniemy lud polski do rew olu
cji (...), ale nam  wszędzie pow ie
dziano: Polacy m uszą się stoso
wać do praw  istniejących”. To
też na zgrom adzeniu parafialnym  
w dniu 16 grudnia 1900 r. w  
Scranton, po zapoznaniu się z 
w arunkam i staw ianym i przez 
stronę rzym skokatolicką — jed 

nogłośnie postanowiono: „już n i
gdy więcej n ie  pukać o zgodę do 
biskupów am erykańskich”. Część 
zgromadzonych w yraziła też opi
nię, że scrantoniacy mogą uznać 
nad sobą „tylko polskiego bisku
pa '’.

O dtąd — ze zrozumiałych 
względów w grupie scrantońskiej 
następuje w yraźna radykalizacja 
poglądów. Była to już grupa 
dość silna pod względem ilościo
wym, gdyż od 1898 r. z ks. F. 
Hodurem  w spółpracowały p a ra 
fie w  Priceburgu (obecnie Dick- 
con City) i Plym outh. W latach 
następnych (1899—1901) do ośrod
ka tego przyłączyły się parafie  w 
Duryea, W ilkes-Barre, Fall-River, 
Jersey  City, Bayonne, Chicopee i 
Lowell (...).

Tak więc na ewolucję posta
wy scrantoniaków  wobec Ko
ścioła Rzymskokatolickiego i jego 
nauki złożyło się szereg przy
czyn, które stopniowo potęgowały 
niezadowolenie nowej grupy. Jak  
już mówiliśmy, niewłaściw e tra k 
tow anie parafian  ze strony pro
boszcza i biskupa doprowadziło 
do o tw artego buntu  w  parafii w 
Scranton i krw aw ych starć z po
licją. N astroje opozycyjne spotę
gowały się w  w yniku cofnięcia 
zgody bpa W. 0 ’H ary na poświę
cenie nowego kościoła, negatyw 
nego w yniku sta rań  w  Rzymie i 
ekskomuniki. N iebagatelną rolę 
odegrały tu  także nieukryw ane 
przez stronę rzym skokatolicką 
akty wrogości wobec nowo fo r
m ującej się wspólnoty religijnej.

W zaistniałej sytuacji scranto
niacy bardzo w yraźnie odczuwali 
potrzebę opracow ania jednolite
go, wspólnego program u, koordy
nacji działań oraz przekształce
n ia swojej parafii w  autonom icz
ny Kościół z w łasnym  kierow 
nictw em  kościelnym (...).

W odezwie z 1904 r., zamiesz
czonej na łam ach lipcowego nu 
m eru „Straży”, a za ty tu łow anej: 
„Do wszystkich Kościołów Pol- 
sko-Narodowych, patriotycznych 
tow arzystw  i ludzi dobrej woli, 
którzy nie zw ątpili w  przyszłość 
Polskiego Narodu na wychodź
stw ie”, ks. F. H odur w raz ze 
w spółpracującym i z nim  księżmi 
i w iernym i naw ołują do jedności 
i zapraszają do udziału w  I Sy
nodzie PNKK w  dniach 6—8 
w rześnia 1904 r. „Wobec (...) lek
ceważenia naszego narodu w 
ogóle — czytam y w  odezwie — a 
tutejszego ludu w  szczególności 
ze strony papieża i biskupów 
rzymskich — stajem y my, naro
dowi księża i jego w ybrani 
przedstawiciele, i odzywamy się 
do współbraci naszych: czas na j
wyższy, żebyśmy pozbyli się za
leżności od Ajryszy i Niemców, 
czas, byśmy spraw y Kościoła na
szego wzięli w e w łasne ręce, czas 
zorganizowania ostatecznego Pol- 
sko-Narodowego Katolickiego 
Kościoła w  Ameryce (...).

Na I Synod w  Scranton przy
było 146 delegatów, w  tym  15 
duchownych. Obecni byli także 
przedstaw iciele duchow ieństw a z 
ośrodków Chicago i Buffalo oraz 
przedstaw iciele grup Związku 
Narodowego Polskiego i innych 
towarzystw  polonijnych (...).

Na Synodzie zajęto się bliż
szym określeniem  stosunku 
PNKK do Kościoła Rzymskoka
tolickiego i uznano, że więź z 
tym Kościołem została zerw ana 
całkowicie. Synod odrzucił dog
m aty I Soboru W atykańskiego 
(1870) o uniw ersalnej jurysdyk
cji biskupa rzymskiego i jego 
nieomylności w  spraw ach w iary 
i moralności. Synod dokonał w y
boru biskupa, k tórym  został ks. 
F. Hodur, Rady Kościoła (skła
dającej się z sześciu duchownych 
i sześciu osób świeckich) oraz 
uchwalił K onstytucję Kościo
ła (...).

W odezwie publicznej, nazw a
nej „Pierwszym  listem  synodal
nym ” (1906), elek t F. H odur przy
pomina duchowieństwu i w ier
nym postanow ienia I Synodu i 
odpiera a tak i i zarzuty, k ierow a
ne przez rzym skokatolików pod 
adresem  PNKK. Stw ierdza, że 
PNKK nie zerw ał z „jednym, 
świętym, powszechnym i apostol
skim  Kościołem, k tóry  ustanow ił 
Chrystus, ugruntow ali apostoło
wie, a uśw ietnili życiem i śm ier
cią męczennicy i wyznawcy 
pierwszych trzech stuleci po 
Chrystusie (...). My się n ie  odłą
czamy od Jezusowego Kościoła, 
od tego społeczeństwa, którego 
głową jest Chrystus sam, a k ie
row nikiem  w ew nętrznym  Duch 
Święty”. A utor listu  synodalne
go widzi potrzebę w ystąpienia 
przed polskim  ludem  z progra
mem PNKK, przedstaw ienia mu 
„duchowych, m oralnych, m ate
rialnych, społecznych i politycz
nych korzyści, w ypływających z 
wolnego Kościoła, niezawisłego 
przede wszystkim od biskupów 
irlandzkich i niem ieckich”. To
też kończy swój lis t synodalny 
kom unikatem , że po zasięgnięciu 
opinii Rady Kościoła zw ołuje do 
Scranton w  dniach 21—23 w rze
śnia 1906 r. N adzwyczajny Sy
nod PNKK. Zadaniem  Synodu 
miało być „pogłębienie i uzupeł
nienie program u i zastanow ienie 
się nad ważnym i spraw am i, zw ią
zanymi z narodowym  ruchem, a 
przede wszystkim  (...) nad kw e
stią Sem inarium  Duchownego, 
organu Kościoła, zm ianą ustaw  
i tak tyką wobec wrogich (...) 
stronnictw ”.

Po I Synodzie w  roku 1904 
oraz Synodzie Nadzwyczajnym, 
który odbył się również w  S cran
ton, w  1906 r., PNKK w ystępuje 
jako w spólnota relig ijna o stałej 
struk turze organizacyjnej, liczą
ca w  m arcu 1907 r. *17 parafii, 13 
księży i około 16 000 wiernych, 
zlokalizowanych w  k ilku  stanach. 
Pod koniec 1907 r. liczba w ier
nych wzrosła do 20 000. Kościół 
miał 18 księży.
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Z niwy ekumenicznej

N a d z i e j a  z a w i e ś ć  n i e  m o ż e . . .
W ielkim cudem ostatnich dziesięcioleci jest 

współpraca ekum eniczna zataczająca coraz 
szersze kręgi wśród ludzi wierzących w 
Chrystusa. Obserwujem y bowiem jak  z roku 
na rok coraz więcej Kościołów chrześcijań
skich — pomimo różnic doktrynalnych i o r
ganizacyjnych — podejm uje wzajem ny dia
log m ający na celu doprowadzenie do zbli
żenia i ścisłej współpracy. Jednak  możliwość 
zewnętrznej tylko w spółpracy nie zadowala 
już nikogo, gdyż od pewnego czasu podej
mowane są przez wszystkie Kościoły kroki 
zm ierzające do zjednoczenia całego Kościoła 
Chrystusowego nie tylko we wspólnej wierze, 
ale również w sakram entach i łasce. O taką 
zapewne jedność m odlił się Zbawiciel w swej 
modlitw ie arcykapłańskiej, gdy m ówił: „A 
nie tylko za nimi (Apostołami — przyp. A u
tora) proszę, ale i za tymi, którzy przez ich 
słowo uw ierzą we mnie. Aby wszyscy byli 
jedno, jak  Ty Ojcze we mnie, a Ja  w Tobie, 
aby i oni w nas jedno byli” (J. 17,20—21).

Wszyscy również wiem y o tym, że chociaż 
Kościół jest Bożą instytucją, przecież w ciągu 
w ieków zaciążyły na nim  ludzkie słabości. 
Nic więc dziwnego, że w zajem ne uprzedzenia 
i niechęci doprowadziły z czasem do boles
nego rozdarcia organizm u Kościoła, gorszącej 
nienawiści, a naw et w ojen religijnych. A 
przecież według nauki objawionej, „Bóg nie 
jest Bogiem waśni, lecz pokoju” (I Kor. 14, 
33). I chociaż ludzie doprowadzili do podziału 
Kościoła Chrystusowego, jednak ponowne 
zjednoczenie go przekracza ich możliwości i 
siły. Zdając sobie sprawę, że bez pomocy 
Bożej niczego nie zdziałają oraz pomni za
pewnienia Syna Bożego zaw artego w słow ach: 
„proście, a otrzym acie” (J. 16,24), postano
wili szukać ra tunku  w modlitwie. I to w łaś
nie jest drugim  wielkim  cudem ostatnich lat,

że Kościoły — do niedaw na jeszcze poróż
nione i zwaśnione — zaczęły wspólnie się 
modlić o to, „aby wszyscy byli jedno” (J. 
17,21). Pow tarzając bowiem słowa M odlitwy 
Pańskiej przypom inam y sobie, że jako dzieci 
jednego Ojca, wszyscy jesteśm y braćmi. W 
tym też zapewne należy szukać genezy Ty
godnia M odlitw o Zjednoczenie Chrześcijan, 
który wszedł już na stałe do kalendarza 
wszystkich Kościołów. Zresztą czyż mogło być 
inaczej ? Wszak według nauki Apostoła N a
rodów, jest „jedno ciało i jeden Duch, jak  
też powołani jesteście do jednej nadziei, k tó 
ra  należy do naszego pow ołania; jeden Pan, 
jedna w iara, jeden chrzest; jeden Bóg i O j
ciec wszystkich” (Ef. 4,4—6).

W yrazem zrozum ienia tych słów św. Paw ła 
przez Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w 
Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej w K ra 
kowie, jest w ielkie zaangażowanie i ak tyw 
ność duchownych i świeckich działaczy eku
menicznych na rzecz zjednoczenia. Z przy
jem nością też odnotować należy fakt, że licz
ba działaczy świeckich w  poszczególnych Ko
ściołach członkowskich system atycznie się 
zwiększa, zaś wszyscy zespoleni miłością co
raz bardziej czują się braćmi.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Zjednocze
nie Chrześcijan w K rakowie odbył się tr a 
dycyjnie w dniach 18—25 stycznia, pod h a
słem: „TRWAJMY WSPÓLNIE W NADZIEI” 
Ma ono swoje uzasadnienie w liście do Rzy
mian, gdzie czytamy: „U sprawiedliw ieni tedy 
z wiary, pokój m am y z Bogiem przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki którem u 
m amy też dostęp przez w iarę do tej łaski, 
w której stoimy, i chlubim y się też z uci
sków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, 
a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie 
zaś nadzieję; a nadzieja zawieść nie może.

bo miłość Boża rozlana jest w sercach na
szych przez Ducha świętego, który nam  jest 
dany” (Rzym. 5,1,5).

W odpowiednie przygotowanie Tygodnia 
M odlitw w iele serca i pracy włożyli nie tylko 
duchowni, ale i świeccy przedstaw iciele po
szczególnych Kościołów. Przez kilka niedziel 
poprzedzających obchody ekumeniczne, sta
rali się duszpasterze przygotować odpowiedni 
grunt do wspólnych m odlitew nych spotkań. 
Nie zaniedbano również propagandy w izual
nej, gdyż afisze przedstaw iające szczegółowy 
program  wywieszone były przy św iątyniach 
wszystkich Kościołów członkowskich. W ich 
w ykonaniu wiele pomogli nam świeccy w y
znawcy. Nic więc dziwnego, że tegoroczne 
uroczystości ekum eniczne wypadły w naszym 
mieście napraw dę wspaniale. W ymownym te
go św iadectwem  był liczniejszy niż przez in 
ne lata udział wyznawców ze wszystkich Ko
ściołów chrześcijańskich, nie wyłączając rów 
nież Kościoła rzymskokatolickiego. P otw ier
dzeniem tego była atm osfera serdeczności i 
b raterstw a panująca podczas nabożeństw  jak 
również wypowiedzi uczestników.

Stosownie do ustaleń program u obchodów 
Tygodnia Modlitw, w p iątek  dnia 21 stycz
nia br. nabożeństwo ekum eniczne odbyło się 
w kaplicy parafii polskokatolickiej pod wez
waniem M atki Bożej W niebowziętej przy ul. 
K opernika 13. Specjalnie przygotow ana na tę 
uroczystość św iątynia szczelnie w ypełniła się 
uczestnikam i. Przybyli bowiem nie tylko nasi

(dalszy ciqg na str. 6-7)

B
MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA c»>

Bernard z Waging — (ur. ok. 1400, zm. 1472) — niemiecki 
zakonnik benedyktyński. Jest autorem  szeregu prac, m.in.: 
Speculum  m ortis (łac.; czyt. Spekulum  m ortis ), czyli po 
polsku: W izerunek śmierci (T raktat o śm ierci); De cognos- 
cendo Deo, czyli o poznaw aniu Boga; Contra esurn carnium, 
czyli po polsku Przeciw  jedzeniu mięs (praca napisana spe
cjalnie dla zakonników).

Bernatowicz Mikołaj Grzegorz — (ur. 1690, zm. 1752) — 
litewski jezuita, profesor i kaznodzieja. M.in. napisał: Ży
cie św. Kajetana  (W arszawa 1726) i Kazania panegiryczne 
(W arszawa 1727).

Bersot — (ur. 1816, zm. 1880) — m atka jego była Francuzką, 
ojciec Szwajcarem . Bersot to filozof racjonalista, au to r m.in. 
następujących książek, napisanych po fran cu sk u : La liberte 
et la Providence d’apres S. A ugustin (czyt. La liberty  y la 
Providąns dapre Sę Ołgustę) czyli po polsku Wolność i Opa
trzność w edług św. A ugustyna; Essai sur la Providence (czyt. 
Esej sir la  Prow idąns), czyli po polsku Esej o Opatrzności; 
Morale et politiąue (czyt. Móral y  politik), czyli po polsku 
Moralność i polityka.

Berti Jan  W awrzyniec — (ur. 1696, zm. 1766) — włoki teo
log i praw nik, a  rów nież historyk Kościoła. Jest autorem  
szeregu prac zarówno teologicznych, jak  i historycznych.

Bertram Ja n  (zm. 1515) — niemiecki rzym skokat. ks., profe
sor teologii w  Erfurcie. Jfest autorem  k ilku  prac teologicz
nych, m.in. De valore m issarum  (łac.), czyli po polsku
0  w artości mszy.

Bertram K orneliusz B onaw entura — (ur. 1531, zm. 1594) — 
ks. protestancki i profesor języka hebrajskiego w  Genewie
1 Lozannie. A utor kilku prac w  zakresie swojej specjalności. 
Przetłum aczył też Pismo św. na j. francuski.

B ertrand P io tr — (zm. 1349) — francuski teolog, od 1331 -► 
kardynał. Jest autorem  rozpraw y pt. De origine iurisdic- 
tionum, sive de duabus potestatibus (łac.), czyli po polsku
O pochodzeniu jurysdykcji, albo o dwóch władzach.

Berulle (czyt. Beril) P io tr — (ur. 1575, zm. 1629) — ks. rzym 
skokat., założyciel — kongregacji oratorium  Jezusa albo 
członków tego oratorium  zwano po prostu -*■ oratorianam i 
francuskimi, kardynał. B erulle napisał też szereg prac 
teologicznych, np. Les grandeurs de Jesus Christ (franc.; 
czyt. Le g rąndejr dy Żyzi K rist), czyli po polsku Wielkość 
Jezusa Chrystusa. Całość prac B erulle’a ukazała się w  1617, 
potem 1644 i później następne w ydanie jako Oeuvres de 
Berulle (czyt. Y jw r dy Beril), czyli Dzieła Berila.

Berus (Baer) Ludw ik — (ur. w  Bazylei, zm. 1554 w e F rybur- 
gu-Baden) — znany w  swoim czasie rzym skokat. ks i pro
fesor teologii. Jest autorem  m.in. książki pt. De Christiana 
ad m ortem  preparatione liber, czyli po polsku: Księga o 
chrześcijańskim  przygotowaniu się do śmierci.

Beryllus — (II — III w.) — biskup w  B ostra w  Arabii. Był 
przeciwnikiem  chrześcijańskiego pojm ow ania Trójcy św. 
Przyjm ow ał istnienie jednego jednoosobowego Boga. Był 
więc an ty tryn itarystą . Bóg — w edług Beryllusa — na pe
w ien czas objaw ił się na Ziemi w  osobie Jezusa Chrystusa. 
Jezus więc nie był ani praw dziwym  człowiekiem, nie miał 
duszy ludzkiej, ani nie był i nie jest osobą Trójcy św., jest 
bowiem z natu ry  swej w ogóle Bogiem, jednym  czy je 
dnoosobowym Bogiem, utożsam iającym  się więc z Bogiem 
jednoosobowym. Podobno Beryllus odwołał sw oje poglądy 
po dłuższej rozpraw ie z -* Orygenesem.

Besogne H ieronim  (lub Besoigne; czyt. Besóń) — (ur. 1686, 
zm. 1763) — francuski filozof i teolog, d r Sorbony. M.in. jest 
autorem  książki pt. Principes de la perfection chretienne et 
relimeuse (fran.; Paryż 1748; czyt. Pręsip dy la  perfeksją
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(dalszy ciąg ze str. 5)

wyznawcy z terenu  m iasta K rakowa, ale do
pisali również wyznawcy pozostałych społecz
ności chrześcijańskich. Zw racała uwagę — 
w iększa niż poprzednim i la ty  — liczba w y
znawców z Kościoła rzymskokatolickiego, 
wśród których nie zabrakło również zakon
nic.

Obok ołtarza zajęli m iejsce duchowni, re 
prezentujący poszczególne Kościoły chrześci
jańskie. Byli wśród nich: A dm inistrator Die
cezji K rakow skiej Kościoła Polskokatolickie- 
go, prezes Oddziału PRE w  K rakow ie — ks. 
Benedykt Sęk; proboszcz parafii ewangelicko- 
augsburskiej — ks. senior K arol K ubisz; pa
stor zboru metodystycznego — ks. superin- 
tendent Lucjan Zaperty; proboszcz parafii 
praw osław nej — ks. kanonik  Eugeniusz La- 
chocki; pastor zboru chrześcijan baptystów
— ks. Krzysztof Bednarczyk; delegat do 
spraw  ekum enii K urii M etropolitalnej w 
K rakowie, redaktor Tygodnika Powszechnego
— ks. p ra ła t dr A ndrzej Bardecki; przedsta
wiciel miejscowego konw entu OO. Domini
kanów — O. dr Andrzej Kłoczowski. Przybyli 
również duchowni naszego Kościoła p racu ją
cy w K rakow ie oraz z k ilku  najbliższych pa
rafii.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą
— w intencji zjednoczenia św iata chrześci
jańskiego — odpraw ił W łodarz Diecezji K ra
kowskiej — ks. Benedykt Sęk. Uczestnicy 
modlitewnego spotkania w raz z Celebransem 
w gorącej m odlitw ie prosili niebieskiego Ojca, 
by nastąpiło  rychło całkow ite pojednanie i 
doskonałe zjednoczenie całej Chrystusowej 
owczarni. W yrazem tej modli+wy były słowa 
kolekty m szalnej:

„Panie, który kochasz ludzi, pokornie Cię 
prosimy, wylej na nas obfitą łaskę Ducha 
Świętego i spraw, abyśmy postępując zgodnie 
z powołaniem, dawali świadectwo Ewangelii 
wobec ludzi i dążyli z ufnością w pokoju do 
zjednoczenia wszystkich wierzących”.

Na specjalną uwagę zasługuje wspólny 
śpiew uczestników podczas trw ania nabożeń
stwa. Niezapom niane to było w rażenie, gdy 
wszyscy zgromadzeni w św iątyni pełną p ier

sią śpiewali — głębokie w swej treści teolo
gicznej — staropolskie kolędy. A ponieważ — 
jak  stw ierdza znana zasada — „m odlitwa 
(również i ta, śpiewana) jest wyrazem  w ia
ry ”, śpiew ten był dowodem jak  wiele nas 
łączy.

Stosowne do uroczystości Słowo Boże w y
głosił po Ewangelii duszpasterz młodzieży 
akadem ickiej, profesor S tudium  FilozoficznoT 
Teologicznego OO. Dominikanów — O. dr 
Andrzej Kłoczowski. Myślą przewodnią jego 
w ystąpienia były słowa św. Paw ła: „Nadzie
ja  zawieść nie może” (Rzym. 5,5), w trakcie 
którego powiedział między innym i:
— człowiek żyje, dopóki ma nadzieję, gdyż 

nadaje ona sens jego działaniu;
— w życiu tyle dokonujemy, ile mam y n a

dziei, gdyż odrzucenie jej jest pogodze
niem się z w łasną przegraną;

— obserw ując ruch ekum eniczny w ydaje nam 
się niekiedy, że nic się tu  nie dzieje i mo
że z tego powodu do serc ludzi w ierzą
cych zakrada się zwątpienie;

— mielibyśmy powody do obaw, gdyby n a
dzieja nasza w tym  względzie opierała się 
na możliwościach i siłach ludzkich;

— nasza jednak  „nadzieja zawieść nie może”, 
gdyż gw arantem  jej jest sam Bóg;

— trw ajm y więc w niezłomnej nadziei, za
chowując cierpliwość w  przeciwnościach 
jakie na drodze do zjednoczenia napoty
kamy, zaś jej wyrazem  niech będą słowa 
Psalm isty: „W Tobie, Panie, zaufałem, nie 
zawstydzę się na w ieki”.

W czasie trw an ia  Ofiary Mszy świętej coraz 
bardziej pogłębiała się atm osfera modlitwy. 
Wśród zgromadzonych odczuwało się obec
ność Chrystusa. Na oczach wszystkich spraw 
dzała się,obietn ica Zbawiciela: „gdzie są dwaj 
lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam  je 
stem  pośród nich” (Mat. 18,20). W ielu na
szych wyznawców przystąpiło do Stołu P ań 
skiego. Jeszcze końcowe m odlitw y i Msza św. 
została zakończona wspólnym błogosławień
stwem, którego — wespół z Celebransem  — 
udzielili duchowni reprezentujący poszczegól
ne Kościoły chrześcijańskie.

K ontynuując zwyczaj praktykow any od wie

lu lat, w ystąpili jeszcze duszpasterze poszcze
gólnych społeczności wyznaniowych, przeka
zując zgromadzonym pozdrowienia i życzenia 
od swoich zborów i parafii. Słowa wszyst
kich przem aw iających pełne praw dziw ej życz
liwości i serdeczności stanow iły dowód, że — 
podobnie jak  za czasów apostolskich — „u 
w szystkich wierzących było jedno serce i jed 
na dusza” (Dz. Ap. 4,32).

Zabrał również głos — jako przewodniczą
cy modlitewnego spotkania — prezes Oddzia
łu PRE w Krakowie, ks. Benedykt Sęk. Po
wiedział on między innym i: „To wszystko, 
czego dzisiaj byliśmy świadkam i i co w spól
nie przeżywaliśmy utw ierdza nas w przeko
naniu, że „nadzieja zawieść nie może” (Rzym. 
5,5). S łuchając Słowa Bożego ugruntow aliśm y 
naszą w iarę oraz um ocniliśmy nadzieję. Przez 
w spólną m odlitwę wyprosiliśm y sobie nad
przyrodzoną pomoc, konieczną do pracy nad 
realizacją wielkiego dzieła zjednoczenia chrze
ścijaństw a. Nie w ystarczy jednak  wierzyć i 
mieć nadzieję, ale trzeba nam z otrzym aną 
łaską współpracować.

Nabożeństwa ekum eniczne w Tygodniu 
M odlitw  są sposobnością do podsum owania 
dotychczasowej działalności. I trzeba przy
znać, że Kościoły chrześcijańskie m ają  powo
dy do radości, oglądając owoce dotychczaso
wej działalności na tym  polu. Nie znaczy to 
jednak wcale, że ruch ekum eniczny potrafił 
przezwyciężyć wszystkie trudności na drodze 
do zjednoczenia. W wielu bowiem w ypad
kach spotykam y się z postawam i antyekum e- 
nicznymi. Spraw a jest tym  bardziej bolesna, 
że ataki wymierzone specjalnie przeciw 
Kościołowi Polskokatolickiem u pochodzą od 
wysoko postawionych przedstawicieli h ie
rarchii rzym skokatolickiej w Polsce. Tydzień 
M odlitw o Zjednoczenie Chrześcijan winien 
być nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, 
ale również zachętą wszystkich wierzących w 
C hrystusa do konkretnego działania na rzecz 
jedności chrześcijan w oparciu o testam ent 
Zbawiciela i Jego Ewangelię.”

Zwrócił się również do zgromadzonych pro
boszcz parafii, ks. dziekan Jan  Kuczek. W 
krótkich, lecz serdecznych słowach podzięko
w ał on A dm inistratorow i Diecezji za odpra
w ienie Mszy św., kaznodziei za budujące Sło
wo Boże oraz pozostałym duchownym za

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA
krytien y reliżjyjz), czyli po polsku: Zasady doskonałości 
chrześcijańskiej i religijnej.

Bessarion Jan  albo Bazyli — (ur. ok. 1395 w  Trapezuncie 
w  Turcji, zm. 1472 w  Rawennie) — hum anista, uczony k la
syk, m nich bazyliański, arcybiskup i kardynał, uczeń -> 
Gerogiosa Pletona, zw olennika i w skrzesiciela w  średnio
wieczu filozofii -► Platona. Do Włoch przyjechał ze św itą 
cesarza bizantyjskiego Jan a  VII Paleologa. którem u zależało 
na uzyskaniu pomocy Zachodu przeciw  Turkom. Bessarion, 
będąc już biskupem  nicejskim, bardzo gorąco orędow ał na 
soborze florenckim  w  1439 r. na rzecz zaw arcia unii Kościoła 
greckiego z rzymskim. W tedy pap. Eugeniusz IV w  dowód 
uznania obdarow ał go godnością • kardynała. W 1453 r. 
Turcy zdobyw ają K onstantynopol. Bessarion pozostaje więc 
we Włoszech. Sprow adza swój bogaty księgozbiór i oddaje 
się studiow aniu i propagow aniu na Zachodzie ku ltu ry  k la
sycznej greckiej. Był gorącym zw olennikiem  -»■ platonizm u 
i -• neoplatonizmu. W międzyczasie, bo w  1463 r., o trzy
mał nom inację na rzymskiego patriarchę Konstantynopola. 
Jest autorem  szeregu prac pisanych po łacinie (znał dosko
nale i grekę), w ym ieńm y niektóre z n ich: De SS. Eucharistia, 
czyli O Najświętszej Eucharystii; Apologia pro Latinis de 
processione Spiritus S., czyli O brona dla łacinników  o po
chodzeniu Ducha św .; Edversus calumniatorem  Platonis, 
czyli po polsku Przeciw  potw arcy Platona. Nadto prze tłu 
maczył na j. łaciński A rystolesa M etafizykę  i Ksenofonta 
M emorabilia (Wspomnienia). Swoją w spaniałą bibliotekę z 
900 greckimi rękopisam i podarow ał .Wenecji, później weszła 
ona w  skład biblioteki św. Marka.

.... w '
Bessat Franciszek — (ur. 1734, zm. 1808) — francuski jezuita. 
K iedy w e F rancji Jezuici ulegli kasacji i musieli ją  opuścić. 
Bessat przyjechał w  1764 r. do Polski, do Łucka. Jakiś czas 
przebyw ał w  Sandomierzu, potem w  W arszawie, ucząc języ
ka francuskiego i prowadząc w ykłady z zakresu praw a n a
tury. Je st autorem  książki pt. Discours sur le droit naturel

6

(franc.; czyt. D iskur sir ly drła natirel), czyli po polsku
O praw ie naturalnym .

Besson Ludw ik — ur. 1821, zm. 1888) — francuski teolog 
rzymskokat., biskup w  Nimes (czyt. Nim). Je st arutorem w ie
lu prac, napisanych w  j. francuskim , m .in .: L 'Homme-Dieu  
(czyt. Lom-Djyj), czyli Człowiek-Bóg (ta książka została 
przetłum aczona na j. polski, W arszawa 1890); L ’Eglise (czyt. 
Lygliz), czyli Kościół; Le Decalogue (czyt. Ly Dykalóg), 
'•■żyli Dekalog; Les Sacrem ents (czyt. Le sakrym ąn), czyli 
Sakram enty.

Betania — to miejscowość, o k tórej w spom ina parokrotnie 
Pismo św. Nowego Testam entu, zw iązana z działalnością 
Jezusa Chrystusa i Jego -► apostołów. Była położona w  po
bliżu Jerozolim y po wschodniej stronie Góry Oliwnej (por. 
Mr. XI, 1; Łk. XIX, 29); św. Ja n  pisze w yraźnie: „A Be
tania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów” 
(XI, 18). W Betanii m ieszkał - Łazarz w raz ze swoimi 
siostram i M arią i M artą (por. J. XI, 1). Tu w  Betanii Jezus 
Chrystus w skrzesił zm arłego i już od czterech dni będącego 
w  grobie Łazarza i pew nie w  związku z tym  w ielkim  w y
darzeniem  tę niedużą miejscowość po jakim ś czasie poczęto 
nazywać też El-Azariych, albo Lazarieh, względnie Lazarium. 
Z Betanii też najpraw dopodobniej począł się formować 
orszak uroczyście w prow adzający Jezusa w  Niedzielę P al
m ową do Jerozulim y (por. J. XII), również z Betanii Jezus 
wrócił, w stąpił do nieba (por. Łk. XXIV, 50—51).

Betański Antoni ■— (ur. 1715, zm. 1786) — biskup rzymsko
kat. w  Przem yślu i pierwszy rek to r Akademii Lwowskiej.

Betezda lub Betesda zob. • Betsaida.

Betfage — (=  dom zielonych fig) — to miejscowość, zw ią
zana z działalnością - Jezusa Chrystusa. Położona była przy 
drodze prowadzącej z Jerozolim y do -» Betanii i w  jej są-



aktyw ny udział w nabożeństwie. Przekazał 
też słowa wdzięczności pozostałym uczestni
kom zgromadzenia, za ich udział oraz m odli
tw ę o zjednoczenie chrześcijaństwa, na które 
wszyscy oczekujemy.

Modląc się w intencji M atki-Kościoła, nie 
zapomnieliśm y również o Matce-Ojczyźnie. 
Bowiem na zakończenie nabożeństwa, ze 
wszystkich serc popłynęła przed tron  Boży 
gorąca prośba, w yrażona słowami kolędy:

Podnieś rączkę, Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą,
W  dobrych radach, w  dobrym  bycie 
W spieraj Jej siłę, swą siłą;
Dom nasz i m ajętność całą 
I w szystkie  w ioski i m iasta;
A  Słowo ciałem się stało,
I m ieszkało m iędzy nami!

Bezpośrednio po nabożeństw ie uczestniczą
cy w nim  duchowni zgromadzili się w  K urii 
Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego, na t r a 
dycyjną „agapę” połączoną z opłatkiem  eku
menicznym. Przy oświetlonej choince i melo
diach przepięknych polskich kolęd, w ytw o
rzyła się napraw dę serdeczna, rodzinna atm o
sfera. Życzenia błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia oraz wszelakiej pomyślności przed
stawicielom  poszczególnych Kościołów oraz 
ich społecznościom wyznaniowym, przekazał 
gospodarz spotkania, ks. Benedykt Sęk. N a
stępnie w poczuciu b raters tw a dzieliliśmy się 
opłatkiem, by wreszcie zasiąść przy w spól
nym stole i spożyć przygotowane skrom ne 
dary Boże. Spotkanie — przeplatane śpiewem 
kolęd — było okazją do wspomnień z p rze
bytej już drogi oraz sposobnością do podzie
lenia się w rażeniam i z przeżytego niedawno 
nabożeństwa.

Adm inistrator diecezji 
krakowskiej ks. Bene
dykt Sęk — prezes Od
działu PRE — przyjm u
je życzenia od ks. p ra 
łata d ra  A ndrzeja Bar- 
ieckiego, przedstawicie
la Kościoła Rzymskoka
tolickiego

Oprócz spotkania modlitewnego w parafii 
polskokatolickiej przy ul. K opernika — k tó 
rego przebieg przedstaw iony został w n in ie j
szym reportażu — w okresie tegorocznego 
Tygodnia M odlitw o Zjednoczenie Chrześcijan 
odbyły się jeszcze nabożeństw a w św iąty
niach pozostałych Kościołów chrześcijańskich, 
zrzeszonych w Oddziale PRE w Krakowie. 
Tak więc m ieliśmy jeszcze okazję modlić się 
w  parafii ew angelicko-augsburskiej i p raw o
sław nej, w  zborze metodystów i baptystów  
oraz w  św iątyni OO. Dominikanów.

Jak  wszystko w  życiu, tak  również minął 
tegoroczny Tydzień Modlitw. To jednak, co 
dzięki łasce Bożej w  ciągu tego okresu osiąg
nęliśmy, stanow i niew ątpliw ie dalszy krok na 
drodze zm ierzającej do całkowitego pojedna
n ia św iata chrześcijańskiego. Jesteśm y bo
wiem w ew nętrznie przekonani, że zbliża się 
chwila, kiedy przeżywać będziemy już nie 
tylko w spólnotę Słowa Bożego i modlitwy, 
ale zjednoczeni we wspólnocie sakram entów
— bez różnicy w yznania — przy stole w spól
nego Ojca karm ić się będziemy Chlebem Nie
bieskim. Z ludzkiego punktu  w idzenia w y
daje się to niemożliwe, albo przynajm niej 
bardzo odległe. Jednak  nadzieja nasza w tym 
względzie opiera się na Bogu, a taka „na
dzieja zawieść nie może” (Rzym. 5,5). „U Bo
ga — bowiem, jak  nas zapew nia nauka ob ja
w iona — żadna rzecz nie jest niem ożliwa” 
(Łuk. 1,37).

KS. JAN KUCZEK

Prezes Oddziału PRE 
ks. B enedykt Sęk skła- 
3a życzenia przedstaw i
cielom Kościołów chrze
ścijańskich

Uczestnicy tradycyjnej 
„agapy” w Kurii Bis
kupiej Kościoła Polsko
katolickiego w K rako
wie



Pomnik -  symbol zwycięstwa życia nad śmie
Jakiż można wznieść pomnik tym, którzy zginęli pozbawieni jeszcze świado

mości istnienia, malcom stawiającym pierwsze kroki, zaczynającym dopiero 
poznawać świat, chłopcom i dziewczętom sposobiącym się do rozpoczęcia nauki 
w  szkole, a także — w wielkiej liczbie — heroicznym sojusznikom dorosłych — 
harcerkom i harcerzom, dziewczętom i chłopcom, którzy chwytali za broń, 
szli na linię frontu, w bój partyzancki, do konspiracyjnego podziemia? Jakiż 
wznieść pomnik tym, którzy spędzili wiek dzięcięcy w czasie wojny, utra
ciwszy na zawsze najlepsze lata ludzkiej egzystencji, którzy obrabowani zostali 
z najpiękniejszego okresu życia, z radosnego i spokojnego dzieciństwa? Jakiż 
wznieść pomnik tym, których nic ma wśród nas?

Postanowiono w Polsce, że będzie to pomnik inny, odmienny od tych, które

gdziekolwiek na kuli ziemskiej zostały wzniesione. Będzie to pomnik zwy
cięstwa życia nad śmiercią, pomnik tętniący życiem — szpital Centrum Zdro
wia Dziecka.

W Centrum Zdrowia Dziecka można będzie leczyć rocznic ok. (i tysięcy dzieci 
hospitalizowanych na oddziałach i około 60 tysięcy dzieci — w ambulatoryj
nym leczeniu. W wielkim, jasnym gmachu, w  oparciu o najnowsze zdobycze 
nauki i wiedzy medycznej, w atmosferze troski i serdecznego ciepła, zwycię
żana będzie śmierć, cierpienie, kalectwo i smutek. Nic może być pomnik 
piękniejszy i większą miłością przeniknięty ku tym, którym bestialski faszyzm 
odebrał życic.

Do polskich serc 

na całym  świecie
W hołdzie dla poległych żołnierzy i dla uczczenia  

ich bohaterskiej i żołnierskiej śmierci wzniesiono pom 
niki, po nich pozostały cm entarze pamięci na całym  
świecie.

A łe jak  uczcić pam ięć n iew innych  DZIECI, które 
zginęły lub zostały zamordowane w  drugiej wojnie 
światowej?

W Polsce powstał pom ysł zrodzony z serc ludzkich, 
w yrażony miłością do dziecka i troską o dziecko. I z 
tych hum anistycznych uczuć miłości zrodziła się idea 
budowy Pom nika  — Szpitala Centrum  Zdrowia Dziecka.

Już niedługo gotowe będą trzy pawilony, a pod ko
niec 1978 roku Centrum  Zdrowia Dziecka, które jest 
budowane ze społecznych funduszy zbieranych w  kra
ju, ze składek (dolarów) z zagranicy, w  tej liczbie

z  ofiar naszej Polonii — C entrum  Zdrowia Dziecka 
przyjm ie p ierw szych pacjentów  — dzieci, którym  dzię
ki ivspółczesnej m edycynie i lekarzom, troskliw ej opie
ce, ten nowoczesny Szpital przywracać będzie zdrowie, 
a z n im  radość i uśmiech!

W roku 1968 Polonia ze Szw ecji zwróciła się do 
Polonii na całym  świecie z  apelem  o udział w  zbiórce 
na budowę C entrum  Zdrowia Dziecka. W  apełu tym  
czytam y: „Do gmachu tego potrzeba jest w łaśnie tyle  
cegieł, ile serc polskich za granicą bije dla ziem i 
ojczystej. K ażda taka cegła z szarej gliny, szarego 
człowieka, nabiera po przepaleniu barwy jego m i
łości”.

W iele takich cegieł naszej Polonii, kochającej naród 
i Ojczyznę, która przeżyw ała wraz z nam i tragedię 
narodu podczas drugiej w ojny św iatow ej i przeżyw ała  
tragizm  dzieci w  tej wojnie, zostało ju ż  w m urow a
nych. Za to W am  serdeczne dzięki. I za to, że będąc 
na obczyźnie, jesteście, jako  ofiarodawcy, współbu- 
dow niczym i najpiękniejszego Pom nika na świecie — 
Pom nika  — Szpitala Centrum  Zdrowia Dziecka.

Lista budowniczych nie zam knięta. Budowa nie za 
kończona. B rakuje jeszcze w iele cegieł.

A pelu jem y do W aszych serc i W aszej ofiarności. 
Na nowe cegły czekam y! Bo Centrum  Zdrowia Dziecka  
było „inicjatywą serc”, a teraz jest potrzebą serca 
i wyścigu z czasem.

Prezydium  
Społecznego K om itetu  Budow y  

Szpitala  — Pomnika  
Centrum  Zdrowia Dziecka

W arszawa, w rzesień 1976 r.

A P E L
Do wyznawców Kościoła Polskokatolickicgo w 

PRL oraz do wyznawców Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych 
A.P., Kanadzie i w  Brazylii.

Zwracam się z gorącym APELEM do wszyst
kich Czcigodnych Księży Biskupów, Kapłanów 
i Świeckich Wyznawców naszego Świętego Koś
cioła o dołożenie swt'jej cegiełki do budowy 
Pomnika — Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

Niech nasze ofiary świadczą o patriotycznym 
zaangażowaniu wszystkich wyznawców Kościoła 
Narodowego. Niech pamięć o dzieciach polskich 
zamordowanych przez hitlerowskich zbrodniarzy 
nigdy nic zaginie!

Ofiary z Polski na Pomnik — Szpital Centrum 
Zdrowia Dziecka, proszę przekazywać na konto 
czekowe: Prezydium Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickicgo w Warszawie PKO — I O M 
nr 1531-10212-136.

Wpłaty z zagranicy proszę przekazywać na 
konto: Rada Synodalna Kościoła Polskokato
lickicgo w  Warszawie — Bank Polska Kasa Opie
ki w Warszawie nr E/100-468.

Wszystkie zebrane ofiary zostaną zbiorowo 
przekazane przez Zwierzchnie Władze Kościoła 
Polskokatolickicgo na ręce Przewodniczącego Bu
dowy Pomnika — Sziiitala Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, Obywatela Ministra JA
NUSZA WIECZORKA.

Ofiarodawcom składam staropolskie „Bóg za
płać”. I- Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI
Warszawa, 1 lutego 1917 r.

To Polish hearts 
around łhe world

M onuments and cemeteries oj remembrance have 
been built around the world to commemorate fallen  
soldiers, their heroic, soldier’s death.

But how should w e comm emorate the innocent 
CHILDREN w ho had perished or were m urdered in  
the second world war.

A n  idea of how to do it has been bom  of human  
hearts in Poland. l t  reflects the love and care for the 
children. These hum anitarian feelings of love have 
given rise to the idea to build the Child’s Health 
Centre M onument-Hospital.

In a few  m onths hence three pavilions w ill be com- 
pleted, and at the end of 1978 the Child’s Health 
Centre, which is being built from  social funds raised 
in Poland, and from  contributions (gifts) from  abroad, 
including the contributions by foreign Poles, w ill admit 
first patients — children to w hom  this advanced  
Hospital w ill restore Health, and w ith  it joy and 
smiles, owing to modern medicine, highly ąualified  
doctors and solicitous care.

In 1968 Polish Swedes appealed to Poles living  
around the world to m ake their contributions to the 
construction of the Child’s Health Centre. The appeal 
reads in part: “The Hospital buildins w ill take as 
m any bricks as m any Polish hearts abroad are beating 
for their native land. Each such brick of clay, con- 
tributed by a m an in the  Street, takes on the colour 
of his love.”

Many of such bricks, contributed by Poles living  
abroad, w ho love their nation and M otherland, who

Fotografie dzieci polskich z num eram i nadanym i w Centrali Prze
siedleńczej w Łodzi. Jak i ogrom sm utku i rezygnacji jest w tych 
dziecięcych oczach...

Dzieci ginęły w obozach koncentracyjnych. Oto więźniowie Oświę
cimia — na rękach dzieci w ytatuow ane sći num ery ewidencji obozo
wej więźniów. Zdjęcie wykonano już po wyzwoleniu i po zastoso
waniu kuracji leczniczej — dzieci w ydarto z rąk  śmierci

Takich scen człowiek nigdy nie zapomni. Na 
wane przez hitlerowców w Sulbinach i w ot



ciq

Dwie pary  bliźniąt z Oświęcimia, na których przeprowadzał 
eksperym enty d r Mengele

had lived together w ith  us national tragedy during 
the second world war and through the tragedy which  
befell children in that war, have already been mortar- 
ed into place. W e extend to you our cordidl thanks 
for this. We also thank you jor fact that, w hite living  
abroad, you are co-architects oj the most beautiful 
m em oriał in the world: The Child’s Health Centre 
M onum ent — Hospital.

The list of the builders is not closed yet. The con- 
struction w ork is not ye t completed. There are yet 
m any bricks lacking.

W e appeal to your hearts and your generosity. We 
are awaiting more contributions!

The Child’s Health Centre has been “an im tiative  
of the hearts’’. Now it is the need of the hearts and 
the race against the clock.

Praesidium
of the Social Com m ittee for the Construction 

of the Child’s Health Centre 
M onum ent — Hospital

W arsaw, Septem ber 1976.

zdj. dzieci zamordo- 
azie Bergen-Belsen
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•  KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •

BIBLIA W W IELKIEJ 
BRYTANII

W 1976 roku w W ielkiej 
Brytanii Biblia należała do 
bestsellerów. T aką inform ację 
zamieścił na swych łam ach 
londyński „Evening S tandard” 
podkreślając, że nowe uwspół
cześnione w ydanie Biblii „The 
Goods News Bibie" osiągnęło 
nakład 630 tys. egzemplarzy, 
w yprzedzając nowe wydanie 
oksfordzkiego słownika („Ox- 
ford concise D ictionary”) ■— 
380 tys. egzemplarzy) i książ
kę P atricka M ontague-Sm itha 
o jubileuszu królowej Elżbie
ty II (125 tys. egzemplarzy).

POŻAR W KLASZTORZE 
„ZOGRAF”

P rasa  bułgarska podała, że 
w w yniku pożaru, k tóry  znisz
czył część bułarskiego opact
w a Zographos n a  Górze A t
hos zginął jeden z tamtejszych 
mnichów, 76-letni N athanael 
Grekiny. Opactwo to założono 
w  X III w. W jego skarbcu 
znajdu ją się m.in. m anuskryp
ty w  językach starosłow iań
skich oraz drogocenne zbiory 
ksiąg i ikon. Na szczęście po
żar został szybko ugaszony i 
skarby te, a  w śród nich słyn
na ikona św. Jerzego, zostały 
uratow ane.

KOŚCIÓŁ 
RZYMSKOKATOLICKI 

W BUŁGARII

W związku z w izytą w  B uł
garii arcybiskupa A. Casarole- 
go sekretarza Rady do spraw  
Publicznych Kościoła Rzym
skokatolickiego, p rasa zagra
niczna podaje bliższe inform a
cje o stanie Kościoła Rzymsko
katolickiego w Bułgarii. Sy
tuacja tego Kościoła przedsta
w ia się w  tym  k ra ju  następu
jąco: Kościół ten liczy ok.
50.000 wyznawców, obsługiwa
nych przez 40 kapłanów  w 31 
parafiach, 120 braci i sióstr 
zakonnych. Poza w iernym i ob
rządku łacińskiego istnieje w 
tym  kraju  Kościół G reckokato
licki, liczący ok. 15.000 w ier
nych, rozmieszczonych na te 
renie 20 parafii i opiekowa- 
nych przez ok. 40 kapłanów  i 
20 sióstr zakonnych. A dm ini
stracyjnie Kościół podzielony 
jest na diecezje w Nierpolis, 
W ikariat Apostolski Sofia— 
Plowdiw. Jak  już w spom ina
liśmy (Rodzina Nr 40/75 i 6/76), 
katedry  te zostały obsadzone 
przez właściwych biskupów za 
zgodą w ładz państwowych 
Bułgarskiej Republiki Ludo
wej.

I ZGROMADZENIE 
KATOLIKÓW RZYMSKICH 

W USA

To pierwsze tego rodzaju 
spotkanie świeckich i duchow
nych delegatów A m erykańskie
go Kościoła Rzym skokatolickie
go, odbyte w  październiku ub.r. 
w Detroit, w  związku z 200-le-
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ciem Stanów  Zjedn. spowodo
wało dość szerokie oddźwięki 
w prasie rzym skokatolickiej 
(„La Croix”, „KNA", „Osser- 
vatore Rom ano”, „ICI”, i in.). 
W tym  zgromadzeniu zebrało 
się ok. 1300 delegatów diece
zjalnych i przedstawicieli 
większych organizacji rzym 
skokatolickich. W śród delega
tów były, nie tylko osoby 
świeckie, lecz również biskupi 
(ok. 100), kapłani i zakonnicy. 
Obradowano pod hasłem  
„W ezwanie do działania”, pod 
przewodnictw em  arcybiskupa 
Detroit, kardynała Johna F ra n 
cis Deardena. W ciągu dw u
letnich przygotowań do tego 
zgrom adzenia zebrano obfity 
m ateriał ankietowy, (ok. 
800.000 odpowiedzi) — odpo
wiedzi na tem at wolności i 
sprawiedliwości w świecie i 
Kościele. Na podstawie tego 
m ateriału  zgromadzenie opra
cowało aż osiem serii rezolu
cji, które m ają być przedłożo
ne am erykańskiej K onferencji 
Episkopatu. Oto zasługujące na 
uwagę i odnotowanie rezolu
cje: potępienie handlu bronią, 
żądanie w prow adzenia popraw 
ki do konstytucji am erykań
skiej, gw arantującej p raw a ko
bietom, poparcie problem u de
segregacji w  dziedzinie szkol
nictw a oraz najwięcej kontro
w ersyjne z punktu  widzenia 
episkopatu rezolucje, dom aga
jące się zezwolenia na m ał
żeństw a księży i na wyświęca
nie kobiet na księży, dopusz
czenie do sakram entów  m ał
żeństw  pow tórnie zawartych. 
N iektóre rezolucje, jak  np. od
rzucenie prak tyk  usuwania 
ciąży i sztucznych środków 
antykoncepcyjnych, obrona 
praw  człowieka itp.), zyskały 
oceny pozytywne ze strony 
episkopatu.

Niektóre rezolucje sam prze
wodniczący Zgromadzenia, 
kardynał Dearden, określił ja 
ko „m ętne” i „nieprecyzyjne”. 
Określenie niew ątpliw ie b ar
dzo delikatne z punktu  w idze
nia ortodoksalnego: widocznie 
niezbyt przyjem nie było prze
wodniczącem u przyznać się do 
akceptacji tego rodzaju rezo
lucji. Fakt dyskutow ania i w y
dania takiego rodzaju rezolucji 
świadczy, że nie wszystko w 
życiu kościelnym katolicyzmu 
rzymskiego A m eryki jest w 
porządku, że szereg nabrzm ia
łych problem ów wymaga ze 
strony episkopatu rzymskiego 
rozwiązania. A rezolucje jed 
nak bardzo zaskakujące, jeżeli 
zostały uchwalone w  obecności 
100 biskupów i pod przewod
nictwem  kardynała...

KRYZYS POWOŁAŃ 
KAPŁAŃSKICH 
WE WŁOSZECH

Korespondent PAP, W aldemar 
K edaj podaje:

W Rzymie obradowała 
pierwsza tego rodzaju w  h i
storii Kościoła włoskiego kon
ferencja poświęcona problem o
wi tzw. kryzysu powołań kap 
łańskich, który z roku na rok
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przybiera we Włoszech coraz 
większe rozmiary.

Z opublikowanej niedawno 
w Rzymie ankiety na ten te 
m at wynika, że w ciągu p ierw 
szych 10 la t po wojnie, od 1946 
do 1956 r., liczba uczniów se
m inariów  duchownych zm niej
szyła się we Włoszech o 31%. 
Po lekkim  wzroście w okresie 
1960—69 — w ciągu ostatnich 
5 la t liczba sem inarzystów  
spadła o 42,5 proc.

O wadze, jaką przyw iązują 
w ładze kościelne do tego pro
blemu, świadczą rozm iary kon
ferencji: bierze w niej udział 
kilkaset osób, przewidziano 330 
wystąpień. R eferat wygłosił 
m.in. sekretarz generalny K on
ferencji Episkopatu Włoskiego, 
monsignore Luigi M averna. W 
kom unikacie o konferencji 
podkreśla się, że problem  b ra 
ku nowych księży w  Kościele 
sta je  się coraz bardziej d ra 
matyczny.

I CHRZEŚCIJAŃSKA 
KONFERENCJA 

PANAFRYKANSKA

P rasa zagraniczna podaje, że 
w  stolicy Kenii, Nairobi, od
była się pierw sza Chrześcijań
ska K onferencja P anafrykań- 
ska. Uroczystego otw arcia kon
ferencji dokonał viceprezydent 
Kenii, Daniel Moi. Przeszło 700 
czołowych działaczy chrześci
jańskich omówiło sposoby, k tó
re pomogą w takim  ułożeniu 
stosunków miedzy chrześcija
nam i, by jak najlepiej od
zwierciedlały one potrzeby dzi
siejszej Afryki. Przedm iotem  
obrad były też zagadnienia do
tyczące najczęściej w ystępują
cych w  Afryce konfliktów. 
Stwierdzono, że podłoże ich 
pow staw ania ma rozm aite tło. 
W dzisiejszej Afryce w ystępu
ją  antagonizm y nie tylko 
szczepowe, ale również rasowe, 
kulturow e oraz antagonizm y 
na tle klasowym. Szeroko 
omówiono zagadnienia doty
czące teologii wyzwolenia oraz 
bieżące zagadnienia toczonej 
w  Afryce w alki politycznej. 
Oprócz przedstaw icieli Kościo
ła katolickiego w  konferencji 
b rali udział biskupi angielscy 
i zwierzchnicy Holenderskiego 
Kościoła Reformowanego. Zda
niem  am erykańskiego bapty- 
stycznego biblisty, dra Billy 
G raham a, była to najbardziej 
w szechstronna konferencja 
chrześcijańska, jaka kiedykol
w iek odbyła się w  Afryce.

PRZEŚLADOWANIE 
INSTYTUCJI 

CHRZEŚCIJAŃSKICH 
W AFRYCE POŁUDNIOWEJ

A kcja policyjna w ładz po- 
łudniow o-afrykańskich wywo-
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łała duże zaniepokojenie wśród 
społeczności chrześcijańskich 
całego św iata. Ofiarą prześla
dowania został ostatnio redak
tor „Pro V erita te”, organu 
chrześcijańskiego insty tu tu  w 
Południowej Afryce. Areszto
wany został na mocy ustawy 
przeciwko terroryzm ow i. U sta
wa ta  pozwoliła władzom  P re 
torii na dokonanie zm asowanej 
akcji policyjnej na siedziby 
Insty tu tu  Chrześcijańskiego 
oraz innych organizacji koś
cielnych i dokonanie tam  sze
regu aresztowań. Fakt ten w y
wołał natychm iastow y protest 
arcybpa C anterbury, d ra  Do
nalda Coggana, który w ysto
sował protestacyjny telegram  
do rządu południow oafrykań
skiego. W tej sytuacji diece
zjalna kom isja w Pretorii, pn. 
„Pokój i Sprawiedliw ość” za
apelowała o zwołanie narodo
wej konferencji reprezentu ją
cej wszystkie rasy i klasy spo
łeczne, w  celu przygotowania 
projektu  nowej konstytucji w 
RPA. W konferencji tej po
w inni również uczestniczyć 
przedstaw iciele M iędzynarodo
wego T rybunału  Spraw iedli
wości w Hadze.

DIALOG WATYKANU 
Z PRAWOSŁAWIEM

Jak  wiadomo, Kościoły 
Rzymskokatolicki i P raw o
sławny prow adzą od daw na 
dialog ekumeniczny, w yrażają
cy się w organizowaniu spo
radycznych spotkań na róż
nym szczeblu, w  tym  przez 
różne Kościoły lokalne. O stat
nio w W atykanie podano do 
wiadomości skład kom isji re 
prezentującej stronę katolicką: 
o. P iotr Duprey, dom inikanin, 
m isjonarz z A fryki — podse
kretarz  sek retaria tu  ds. Jed 
ności Chrześcijan; o. Miguel 
Arranz, jezuita, profesor li
turgiki w  Papieskim  Insty tu 
cie W schodnim w  Rzymie; 
o. Carmelo Capizzi, jezuita, 
profesor historii bizantyjskiej 
w w w. Instytucie: o. Krzysztof 
Dumont, dom inikanin, konsul- 
to r S ekretariatu  ds. Jedności 
Chrześcijan; o. Em anuel Lan- 
ne, benedyktyn, mnich klasz
to ru  wschodniego obrządku w 
Chevetogne (Belgia) i konsul- 
tor ww. S ekretaria tu ; o. Jan  
F. Long, jezuita, naczelnik 
W ydziału ww. S ekretariatu : 
o. P iotr M unallem, generał 
paulinów  melchickich (L iban); 
ks. P iotr Shenan, dyrektor Ko
m isji Ekumenicznej K onferen
cji Episkopatu (USA); ks. Eleu- 
terio Fortino, sekretarz Kom i
sji w Sekretariacie ds. Jed 
ności Chrześcijan. Skład Ko
misji, jej członkowie — w y
bitni znawcy prawosławnego 
Wschodu — mówi za siebie.
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Patriotyczna więź Polonii zagranicznej z krajem
K ronikarze polskiej em igracji 

doszukują się jej początków w 
w ieku XVIII. Od połowy XIX 
wieku aż do II wojny światowej 
trw a i postępuje niezwykle zło
żone w swej genezie i strukturze 
zjawisko em igracji masowej z 
ziem polskich.

Nie ma dziś chyba k ra ju  na 
świecie, w  którym  nie można by 
odnaleźć śladów egzystencji i 
działalności naszych rodaków. W 
w ielu przypadkach działalność ta
— twórcza, pełna przedsiębior
czości i hum anitarnego oddania
— zyskała sobie wysokie uzna
nie i wdzięczność społeczeństw, 
wśród których przyszło żyć i p ra 
cować Polakom. Ogólnie znany i 
ceniony jest w kład Polski i Pola
ków w  rozwój k u ltu ry  i cyw ili
zacji świata. Znaczącą część tego 
w kładu to dokonania polskich 
em igrantów  — robotników, chło
pów, lekarzy, inżynierów, bada
czy, którzy staw iali zręby cyw ili
zacji w  Brazylii i Argentynie, 
przyśpieszali jej rozwój w  S ta
nach Zjednoczonych i Kanadzie, 
walczyli w  obronie szlachetnych 
ideałów dem okracji na baryka
dach Francji, walczyli na w szyst
kich frontach II wojny św iato
wej. Zdobywając sobie w  no
wych środowiskach sym patię i 
szacunek za aktywność, pracow i
tość, poświęcenie i tw órczą myśl, 
zyskiwali jednocześnie polscy 
em igranci wysokie uznanie za 
stałą, niejednokrotnie m anifesta
cyjną więź z krajem  pochodze
nia, głębokie poczucie i św iado
mość idei narodowej.

Dziś w  w ielu krajach  świata 
żyją i pracują obywatele polskie
go pochodzenia.

A ktualna sytuacja Polonii Za
granicznej — tak bowiem nazy
wam y dziś skupiska naszych ro 
daków żyjących poza granicam i
— jest bardzo zróżnicowana. Po
lonia bowiem nie stanowi dziś 
jednolitej w arstw y społecznej, a 
jej grupy środowiskowe są w y
raźnie zróżnicowane pod wzglę
dem stopnia zasymilowania, o- 
siągnietego aw ansu i pozycji po
litycznej, społecznej, kulturalnej, 
zawodowej i m aterialnej. Do za- 
zadniczych zjaw isk zachodzących 
w  ostatnich latach w  środowi
skach polonijnych należy postę
pując i coraz pełniejszy proces 
asymilacji osób polskiego pocho
dzenia w  społeczność k rajów  za
mieszkania, w yraźny w zrost sta
tusu społecznego, a naw et poli
tycznego Polonii, zwiększająca 
się system atycznie liczba osób u
zyskujących średnie i wyższe 
w ykształcenie oraz popraw a sy
tuacji m aterialnej.

Młoda generacja polonijna — 
pozbawiona już najczęściej kom 
pleksów narodowościowych — 
w ykazuje coraz słabszą znajo
mość języka polskiego.

Więzi młodego pokolenia Polo
nii z krajem  opierają się na no
wych przesłankach. Coraz mniej 
znaczącym elem entem  sta je się 
poczucie przynależności narodo
w ej oparte  na gruncie sentym en
tu i nostalgii. Jego m iejsce za
czyna zajm ować poczucie przy
należności etnicznej wzbogacane 
wzrostem  budzącej uznanie w ie
dzy o współczesnym dorobku 
Polski, jej randze na aren ie m ię
dzynarodowej .

Mimo tych wielopłaszczyzno
wych zróżnicowań Polonia Za

graniczna w  swej m asie zawsze 
w ykazywała zrozum ienie i po
parcie dla przem ian polityczno
-gospodarczych dokonywujących 
się w  Polsce w  okresie X X X-le- 
cia powojennego, zrozum ienie 
dla naszych interesów  ogólnona
rodowych. poparcie dla akcji 
oraz inicjatyw  politycznych i 
społecznych. Przykładem  tego 
mogą być liczne w ystąpienia o r
ganizacji polonijnych w  obronie 
nienaruszalności naszych granic 
na Odrze i Nysie, działania na 
rzecz obrony dobrego im ienia 
Polski w  świecie.

Znaczna jest ofiarność Polonii 
w  zakresie akcji budowy szkół 
1000-lecia, Centrum  Zdrowia 
Dziecka, Odbudowy Zam ku W ar
szawskiego, grom adzenia F undu
szu Olimpijskiego.

Przykładem  aktywności środo
w isk polonijnych i ich udziału 
w  ogólnonarodowych akcjach był 
udział całej Polonii w  obchodach 
500-lecia urodzin M ikołaja K o
pernika. Obchody te były bo
wiem jeszcze jednym  .argum en
tem  dla uzasadnienia przez P o
lonię własnego, znaczącego rodo
wodu.

Dowodem aktywności społecz
no-kulturalnej Polonii są liczne 
rozsiane po całym świecie polo
nijne zespoły folklorystyczne, 
chóry, orkiestry  i teatry. Zorga
nizowana sieć szkolnictwa polo
nijnego w prow adza coraz nowe 
pokolenia w  kręgi naszej ku ltu ry  
i języka a popularność jaką cie
szą się studia w  Polsce świadczy 
nie tylko o sentymencie, lecz tak 
że, a może przede wszystkim, o 
uznanej randze polskich uczelni.

Szerokie i w ielopłaszczyznowe 
są kontakty  Polonii z Krajem. 
Jeszcze do niedaw na podstaw ową 
i praw ie jedyną form ą tych kon
taktów  były przyjazdy do Polski 
turystów  polonijnych. Dziś jest 
to tylko jedna z form  — liczeb
nie zresztą gw ałtownie rosnąca.

W k ra ju  odbyw ają się przeglą
dy i festiw ale zespołów polonij

nych, a za granicą rośnie liczba 
polskich domów, których w nętrza 
ozdabiają wycinanki łowickie i 
ceram ika kaszubska. Liczne 
w spółpracujące z krajem  organi
zacje polonijne u trzym ują kon
ta k t z k rajam i instytucjam i i 
stowarzyszeniam i, k tóre zaopa
tru ją  je  w  książki, przeźrocza, 
wystawy, płyty, film y itp. Popyt 
na tego typu artykuły  jest tak 
duży, że realnych kształtów  n a
bierać zaczęła koncepcja stw o
rzenia polonijnego domu w ysył
kowego.

Naukowcy polonijni zdołali n a 
wiązać i ukonkretnić swe kon
takty  z kolegami z polskich u 
czelni i instytutów  badawczych. 
Twórcy polskiego pochodzenia 
coraz częściej p rezentują swój 
dorobek społeczeństwu polskie
mu. Na studiach w  Polsce prze
bywa ok. 600 studentów  polskie
go pochodzenia a co roku ponad 
1200 dzieci z polskich rodzin 
przyjeżdża na kolonijny i obozo
w y wypoczynek.

Nową, o tw ierającą się dopiero, 
ale perspektyw iczną k artą  w spół
pracy z Polonią jest w spółpraca 
handlowo-ekonomiczna. Obopól
ne korzyści, jakie stanow ią już 
podstawę tych kontaktów  po
tw ierdzają słuszność stałego roz
w ijania i rozszerzania form tej 
współpracy.

W rozw ijaniu i pogłębianiu 
różnych form  w spółpracy z Po
lonią Zagraniczną istotną rolę 
spełnia w yspecjalizow ane w  tym 
zakresie organizacja społeczna — 
Towarzystwo Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”. Organiza
cja ta, prowadząca ak tyw ną i 
w ielokierunkow ą działalność zna
na jest w  w ielu środowiskach 
polonijnych jako solidny partn e r 
z Polski, k tóry może posłużyć 
konkretną pomocą w  organizo
w aniu działalności kulturalnej, 
oświatowej czy turystycznej, mo
że pośredniczyć w  nawiązaniu 
kontaktów  ze specjalistycznymi 
instytucjam i krajow ym i. Tow a

rzystwo „Polonia” jest również 
organizatorem  licznych im prez 
dla Polonii, zjazdów, seminariów, 
festiwali i kursów  na terenie 
kraju.

Szczególnie bogate w  różnego 
rodzaju przedsięwzięcia o rgani
zowane w k ra ju  dla Polonii były 
osta tn ie lata.

W 1974 r. ponad 200 działaczy 
polonijnych z całego św iata w zię
ło udział w „Forum Polonijnym ”, 
by omówić zagadnienia w kładu 
Polaków, Polski i Polonii w  roz
wój ku ltu ry  i cywilizacji św iata 
oraz przedyskutować kierunki i 
formy dalszego zacieśniania w ię
zi Polonii Zagranicznej z K ra
jem.

Zorganizowane w  Poznaniu w  
1975 i 1976 roku spotkania han 
dlowców i przemysłowców pols
kiego pochodzenia zapoczątkowa
ły rozwój wielostronnych i różno
rodnych form  w spółpracy gospo
darczej z krajem  przynosząc 
konkretne efekty w  postaci pod
pisanych umów, kontraktów , po
djętych działań kooperacyjnych i 
inwestycyjnych.

Z okazji XXX rocznicy zwy
cięstwa nad hitlerow skim  faszyz
mem spotkali się w  k ra ju  kom 
batanci — uczestnicy w alk  na 
wszystkich frontach II wojny 
światowej. Osobiste w spom nienia 
i refleksje z la t w alki połączyły 
się z w rażeniam i jakie wywołał 
obraz współczesnej, odbudowanej 
i budującej się Polski — kraju  
nowoczesnej gospodarki i w iel
kich przem ian społecznych i ku l
turalnych.

III Światowy Festiwal Chórów 
Polonijnych w  Koszalinie zgro
madził w  1976 r. ponad tysięczną 
rzesze śpiewaków kultyw ujących 
w  krajach  swego zam ieszkania 
pieśń polską, aktyw nie populary
zujących dorobek polskiej k u ltu 
ry  muzycznej poza granicami 
kraju.

Spotkanie lekarzy polskiego po
chodzenia, które odbyło się w 
W arszawie i K rakow ie w  1976 r. 
podkreśliło w ielostronny dorobek 
którego twórcam i są lekarze i 
naukow cy w  k ra ju  i polscy leka
rze żyjący i pracujący poza gra
nicami.

W ostatnich latach Polonii Za
granicznej przekazany został uro
czyście zabytkowy pałac w  P u ł
tusku, który stanie się Domem 
Polonii — miejscem spotkań i 
wypoczynku Polonii z całego 
świata.

Na letnich Szkołach K ultury  i 
Języka Polskiego działających 
przy Uniw ersytetach w  K rako
wie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu 
i W rocławiu młodzież polonijna 
pogłębia wiedzę o k ra ju  pocho
dzenia, doskonali znajomość ję 
zyka polskiego, poznaje problem y 
współczesnego życia kraju . N au
czyciele szkół polonijnych dosko
nalą swe um iejętności pedago
giczne na kursie metodycznym w 
Lublinie, a miłośnicy folkloru 
polskiego zaznajam iają się z tra 
dycjami ku ltu ry  ludowej na k u r
sie w Toruniu.

W szystkie te imprezy i przed
sięwzięcia, w  których coraz licz
niejszy udział biorą przedstaw i
ciele różnych organizacji i ośrod
ków polonijnych z całego św iata 
potw ierdzają rozwój i pogłębia
nie się patriotycznej więzi Polo
nii z Krajem .

JOANNA RACZKOWSKA
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„Rodzina" — dzieciom

Jak już z pewnością większość naszych Czytelników jest 
zorientowana, że wskutek błędnej informacji jednej z agen
cji prasowych wiele redakcji w naszym kraju — a z nimi 
także nasz tygodnik „Rodzina” — nieco pośpieszyło się z 
„Międzynarodowym Rokiem Dziecka”. Rok ten przez ONZ 
został wyznaczony o dwa lata później, czyli będzie nini 
rok 1979, a nie rok bieżący. Redakcja nasza wcale jednak 
tym błędem się nie zmartwiła, a sądzimy, że Czytelnicy po
dzielą nasze stanowisko. Jeżeli bowiem jakiekolwiek akcje 
na rzecz dobra dzieci zostały podjęte, to bardzo dobrze się 
stało. My więc niczego nie odwołujemy i przypominamy, 
że:

#  Przez cały rok 1977 dzieci mogą przysyłać do naszej re 
dakcji rysunki czarno-białe, tem atyka i technika dowol
na.

0  Czekamy na w ypracow ania dziecięce (tem at dowolny, 
np. „Moja rodzina”, „Jak  ulepszyć św iat” itp ).

0  N ajładniejsze rysunki i wypracowania będą nagradzane 
i zamieszczane w naszym tygodniku.

9  Rodzice! Czy chcecie zobaczyć zdjęcie swego dziecka w 
„Rodzinie"? Jeżeli tak, to czekamy na czarno-białe fo
tografie Waszych dzieci. Prosim y też o nadsyłanie do nas 
wypowiedzi w spraw ach dzieci.

Przedstawiamy dzisiaj 
2-letnią Asię Wajs. Zdję
cie nadesłała do nas 
babcia malej Asi — pa
ni Genowefa S. z Wał
brzycha.

Fotografia mojego dziecka

Nie wszyscy zapewne mieli możność zapoznać 
się z uroczą powieścią historyczną dla m łodzie
ży pt. Bitwa pod Raszynem  — pióra Walerego 
Przyborowskiego. Powieść ta  nie jest obecnie 
wznawiana. A szkoda! Zaw iera bowiem szereg 
akcentów wybitnie patriotycznych i wychowaw
czych. Z tego też powodu uważam y za słuszne 
zamieszczenie fragm entu tej powieści na la
mach naszego tygodnika, tym  bardziej że 19 
kwietnia przypada 168 rocznica pam iętnej bitwy 
pod Raszynem, jak ą  stoczył książę Józef Po
niatowski — dowodzący wojskiem  polskim  — z 
nieprzyjacielską arm ią austriacką.

Głównym bohaterem  tej powieści jest dziesię
cioletni chłopiec — sierota, o imieniu Janek. 
On to właśnie, podsłuchawszy przypadkowo 
rozmowy oficerów austriackich, uprzedził księ
cia Józefa Poniatowskiego o czyhającym  nań 
niebezpieczeństwie. Wiele przygód „mrożących 
krew w żyłach” czeka małego bohatera zanim 
dotrze do księcia. Mały Cynga — z obozu Cy
ganów — jest w tej powieści w iernym  przy ja
cielem polskiego chłopca.

„Kiedy w yjechali z lasu, przed oczami 
ich roztoczył się straszny, a le  zarazem 
piękny widok. Na obszernej równinie, k tó 
rej jedynym  w ydatnym  punktem  była 
wieża kościółka raszyńskiego, k ry ta  bla
chą i otoczona kłębam i dymu palącego się 
miasteczka, rozw inęły się jak  dwa olbrzy
mie węże dwa wojska, ziejące n a  siebie 
ogniem i pociskami. Oba w ojska były bo
kiem zwrócone do Janka i Cyngi i z

! dwóch — polskie bliżej. Huk. grzm ot po
nury dział, chm ury dymu, włóczące się i 
ow ijające sobą walczących, dopełniały 
tego obrazu straszliwego...

Była to sław na po wsze czasy bitw a pod 
Raszynem, stoczona w  dniu 19 kw ietnia 
1809 roku. W ojskami K sięstw a W arszaw 
skiego dowodził książę Józef Poniatowski, 
a austriackim i — arcyksiążę Ferdynand 
d’Este. N a praw ym  skrzydle polskim, tj. 

. z tej strony, z k tórej Janek  przybywał, do-
t wodził generał K am iński — środek w  Ra-
l szynie zajm owali sprzym ierzeńcy polscy,
z Sasi. ood generałem  Dyhernem — lewe
t skrzydło w  Falentach, a raczej w  sławnym
t lasku Falenckim , m iał pod sobą pułkow-
t n ik Godebski. Główna, najw iększa bitwa
i toczyła sie o ten  lasek.

Tutaj Polaków od ich w roga oddzie- 
, la ła mała, ale błotn ista rzeczka. Raw-
f  ka. przez k tórą przeszła m asa kaw alerii
t austriackiej, huzarów, kirasjerów , pandu-
i rów i zam ierzała uderzyć na praw e skrzy-
I dło polskie. Przeciw  nim  w ysłał generał
/ K am iński wszystką jazdę polską, jaką m iał
l pod ręką. W łaśnie trąbki zagrały do ata-

Bitwa pod Raszynem
ku, gdy Janek, a za nim  Cynga w ypadł 
na plac boju i oszołomiony zrazu, zapo
mniawszy o grożącym mu niebezpieczeń
stwie, m im owolnie w strzym ał konia i p a
trzył na straszny obraz roztaczający się 
przed nim.

W tejże chwili pierwszy pułk strzeiców 
konnych polskich, w  w yciągniętej linii, z 
dobytymi szablami, posuwai się całym pę
dem przeciw  huzarom  austriackim . T rąb
ki zagrały do a taku  i kiedy to posłyszy 
ich odgłos koń Janka, jak  się nie porwie, 
miły Boże! Jak  szalony, ruszył z kopyta 
ku długiej linii szaserów polskich. Janek 
nie mógł go powstrzymać, wreszcie nie 
chciał. Owionął go zapach prochu, roz
grzał, czuł, że m u w szystka krew  gra w 
żyłach w  ta k t pobudki w ojennej. Ledwie 
miał czas obejrzeć się na Cyngę, który 
także ruszył naprzód, a le  nie ujechał i 
dziesięciu kroków, gdy uderzony ku lą padł 
na ziemię...

Janek nie m iał czasu i nie mógł ra to 
wać biednego swojego przyjaciela. Ze łza
mi w  oczach, pełen wściekłego gniewu, 
postanowił pomścić śm ierć swego p rzy ja
ciela lub zginąć... Uderzył więc k ilka razy 
płazem swej szabli konia i tak  już lecą
cego jak  w icher i sam. nie wiedząc jakim  
sposobem, znalazł się na czele pędzących 
do ataku szaserów polskich. Ożywiony ja 
kimś niezwykłym zapałem i bohaterską 
praw ie siłą, podniósł sw ą ciężką szablę 
do góry i w strząsnął nią jak stary  żoł
nierz. W łaśnie w  tej chwili pędzący do 
ataku  szaserzy przebiegali przed świetnym 
gronem oficerów, którzy stali na małym, 
piaszczystym wzgórzu.

Janek  spojrzał na to grono. M ignęła mu 
tylko przed oczami w śród bojowego dymu 
i kurzu bohaterska tw arz księcia Józefa, 
jego wielkie, czarne oczy, błyszczące og
niem i zapałem  — słyszał głośny, jedno
brzmiący okrzyk jazdy polskiej i nagle 
ujrzał tuż tuż, praw ie tw arzą w  twarz, 
rotm istrza von Lampe...

Widział go doskonale, jego szydersko 
uśm iechnięte usta, jego kocie w ejrzenie i 
czerwone faworyty. Wielki kołpak chwiał 
mu się na głowie, a dolman, rozw iany pę
dem, unosił się w  powietrzu, ukazując 
czerwony, suto złotem szam erow any m un
dur. Leciał na ogromnym, jak  śnieg bia
łym koniu i potrząsał szablą, krzycząc do 
sw oich:

— Vorwarts!... Vorw arts!
Jankow i przypom niało się w  tej chwili 

wszystko, co ucierpiał od tego szkaradne
go rotm istrza, ogarnęła go wściekłość na 
widok jego szyderskiego uśmiechu i n ie
wiele myśląc, odw inął się i ciął z całej 
siły ciężkim swym szabliskiem n a  odlew 
A ustriaka (...) Na stratow aną koła Janka 
niwę kule padały jak  grad, świszcząc 
przeraźliw ie i w yrzucając pod uderzeniem  
ziemię i piasek w  górę. Nagle dojrzał 
biegnących z boku ułanów polskich. Rwali 
oni pędem z lancam i do ataku, przy k tó 
rych w arczały tró jbarw ne chorągiewki, a 
am arantow o-białe k itk i ich ułanek w iatr 
i kule całowały. Jan k a  zachwycało to 
wszystko. Potem  spojrzał na siebie — 
był bez czapki, obsypany kurzem, obryz
gany błotem, oczerniony prochem, zalany 
k rw ią”.
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Baśnie, różnych narodów

Szukanie szczęścia
Poprzednim  razem opowiedziałam W am egipską baśń o cudow

nym kwiecie lotosu, dzisiaj posłuchajcie hinduskiej opowieści o czło
wieku, który szukał szczęścia. Usłyszałam ją  od pewnej hinduskiej 
dziewczyny, która opowiadając mi tę baśń przygryw ała sobie na 
gitarze.

Dawno, dawno temu, żył w hinduskim  mieście Randu piętnasto
letni chłopiec imieniem K rishna. Nie m iał rodziców, m ieszkał w 
ubogiej lepiance i najm ow aniem  się do różnych posług zarabiał na 
życie. K iedy skończył piętnaście la t zaczął bardzo poważnie rozmyś
lać o swoim życiu i szybko doszedł do wniosku, że nie m a chyba 
bardziej nieszczęśliwego chłopca na świecie niż on. Często był głod- 
iiv, całe jego ubranie stanow iła bardzo już stara i zniszczona p rze
paska na biodra, nigdy w  życiu nie m iał jakiegokolwiek obuw ia na 
nogach. Jego chlebodawcy często zam iast jedzenia dawali m u bały. 
A ponieważ był chłopcem am bitnym  i stanowczym, postanowił w y
ruszyć w św iat na poszukiwanie szczęścia.

Doszli do środka wielkiego lasu. Tam dziewczyna pochyliła twarz 
nad małym jeziorkiem, w którym  odbijało się oblicze Księżyca.

— Ojcze mój — powiedziała do Księżyca — pozwól, chciałabym  
uczynić tak, aby K rishna w ciągu kilku godzin przeżył wiele la t 
swego życia, bowiem pragnę, żeby zrozumiał, gdzie należy szukać 
szczęścia.

Jeziorko zmatowiało, a ona potrąciła struny gitary i szepnęła do 
K rishny: — nachyl się i zanurz ręce w wTodzie. Chłopiec uczynił to 
i poczuł, jak woda wciąga go w  swoją głąb i unosi daleko.

Znalazł się w bogatym, obcym mieście, gdzie zdarzyło mu się wy
ratow ać od śmierci córkę księcia. W nagrodę za to książę obdarował 
go nieprzeliczonym bogactwem. K rishna zam ieszkał w  pałacu. Trzy
dzieści pięknych niewolnic rozweselało go swoim śpiewem i tańcem. 
Dwudziestu sześciu kucharzy szykowało m u potraw y, a w  osiemnastu 
kom natach mieściły się jego stroje. W skarbcu skrzyły się w  w iel
kich kufrach szafiry, rubiny i najczystsze brylanty. Pierwsze dni 
K rishna chodził zachwycony, ale któregoś wieczoru poczuł niepokój 
i znowu zaczął się zastanaw iać nad tym, czy jest szczęśliwy. Kazał 
odejść śpiew ającym  dziewczętom, przestał jeść i pić. Siedział roz
myślając. I oto doszedł do wniosku, że w duszy jego nie ma szczęś
cia, że nadal jest tęsknota i niepokój.

— Nie jestem  szczęśliwy — powiedział głośno i znowu poczuł, 
jak  fale wody unoszą go gdzieś daleko.

Przeżył jeszcze bardzo wiele dziwnych przygód: był bohaterem  
walczącym z potworam i, był sułtanem  i pasterzem , mężnym wo
dzem w'ojska i wezyrem, sędzią i filozofem. Za każdym jednak ra 
zem po pewnym  czasie m ówił: — nie jestem  szczęśliwy.

W reszcie na pow rót znalazł się obok pięknej dziewczyny, w głębi 
lasu nad jeziorkiem. Dziewczyifa przyglądała m u się uważnie. P rze
stała grać na gitarze, dotknęła ręki chłopca i zapytała:

— I cóż, K rishna? Znalazłeś szczęście?
Chłopiec opuścił głowę i przecząco nią pokręcił.
— Nie ma chyba szczęścia na świecie. Ono nie istnieje. Przeżyłem 

przecież tak wiele różnych ludzkich losów i w żadnej jego odmianie 
nie znalazłem szczęścia.

— Posłuchaj m nie uważnie K rishna i zapam iętaj moje słowa na 
cale życie — powiedziała dziewczyna.

Rece jej znowu dotKnęły strun gitary i zaczęła mówić śpiewnym 
głosem:

— Szczęścia nie znajduje się w  odm ianach losu, ani w bogactwie, 
ani w  bohaterstw ie. Nie ma go w powodzeniu i w sukcesach, nie 
m a go nigdzie — jeżeli nie znajduje się ono w sercu człowieka. 
W sobie szukaj szczęścia, bo jest ono tw oją w iarą w  jego istnienia 
i tw oją zdolnością odczuwania go.

Powiedziawszy to zniknęła w księżycowym blasku. A K rishna po
czuł, jak  ważne i m ądre były to słowa.

M. K.

W ędrował już wiele dni. Żywił się różnymi roślinam i, szedł w y tr
wale przed siebie dniami, a noce spędzał na wysokich drzewach w 
cbawie przed dzikimi zwierzętami. Pewnego razu, tuż przed zm ierz
chem, gdy usiadł pod drzewem i jad ł korzonki leśnych roślin, bliski 
,iuż załam ania, zjaw iła się przed nim piękna dziewczyna. Usiadła 
obok niego i zaczęła delikatnie trącać struny swojej gitary. Oczy 
m iała czarne i głębokie jak  najciem niejsza hinduska noc, tw arz je.i 
jaśniała blaskiem  księżyca, a palce były giętkie i delikatne jak 
w ierzbowe gałązki. Gdy odezwała się, głos jej przypom inał dźwięk 
najdelikatniejszych strun  g itary:

— Dlaczego jesteś taki sm utny K rishna? Dlaczego oczy tw oje szklą 
się łzami?

— Skąd znasz moje imię? — zdziwił się K rishm a — mo.i sm utek 
jest moim smutkiem , nie będę ci o nim  opowiadał. Kiedy byłem 
m ałym  dzieckiem i żyia jeszcze m oja m atka, uczyła mnie, że r a 
dością trzeba się dzielić z ludźmi, a sm utek zachowywać dla siebie.

Dziewczyna zamyśliła się. S truny gitary leciutko dźwięczały, s ta 
piając się z w ieczornym  szumem drzew.

— Wiem co cię gnębi, Krishna. Szukasz szczęścia i tracisz w iarę 
w to, że je znajdziesz. Chodź więc ze mną, a spełnię wszystko, czego 
pragniesz.

K rishna ruszył za piękną dziewczyną-w  głąb lasu. Nie m iał odwagi 
zapytać dziewczyny kim  jest, jak ma na imię, ani gdzie go p ro
wadzi. Nie zauważył też, że ostre zarośla, pnącza i krzewy rozchy
lają się przed dziewczyną, tworząc wygodną ścieżkę. Była ona bo
wiem cudowną wróżką, córką Księżyca i Zmierzchu, mogąca speł
niać pragnienia ludzi. Mądrość jej i dobroć słynęła w krain ie w ró
żek, a ludzie, którzy się z nią zetknęli choć raz w życiu, nigdy o niej 
nie zapominali.

Chcę, 

aby mnie 

kochano...
P opa trzc ie  — je s te m  jeszcze m a lu t 

ka, m am  dopiero pó łto ra  roku,  ale 
n a p ra w d ę  już  bardzo wiele ro z u 
m iem  i odczuw am. Tak,  n a jb a rd z ie j  
i n a jw ięce j  odczuw am, j e s t e m  b a ro 
m e t re m  dom ow ych  nas tro jów . R e a 
guje na każdą  zm ianę  uczuciow ej  
te m p e ra tu ry .

N ajbardz ie j  łubie  k ied y  jes te śm y 
w domu we t ro je :  mama, ta ta  i ja. 
K iedy m am a  i ta ta  k o ch a ją  się, m ó
wią do siebie ta k im  ciepłym, s e r 
decznym  tonem. Biegam w ted y  od 
jednego  do drugiego i bardzo się c ie
szę, ba rdzo  je s te m  szczęśliwa. W te 
dy  oni uczą  m nie  bardzo  wie lu  m ą d 
ry ch  rzeczy — tak ich  na p rzykład ,  
że zapalona  zapa łka  może oparzyć  
palec, że n ie  na leży  c iągnąć  za róg 
s e rw e ty  leżącej na stole,  bo można 
śc iągnąć sobie na głowę wazon z 
k w ia tam i  lub pop ie ln iczką  i wiele, 
w iele  innych .  Ale na jm ąd rze jsze  z 
tego wszystk iego jes t  uczen ie  mnie. 
że m am ę  trzeba pocałować,  że do t a 
ty  t rzeba  się p rzy tu l ić ,  że  dobrze 
jest w d ra p a ć  sie na ko lano  m a m y  
czy t a ty  i mocno ob jąć  ich , że  na 
ich uśm iech  ja też m a m  reagow ać 
u śm iechem , że nie na leży  p łakać ,  
g rymasić .

A k iedy  w domu jes t  inaczej  to. 
w ierzcie  mi, czu ję  jak  jes t  mi aż 
zimno. Kiedy m am a mówi n ied o b 
rym , rozżalonym  głosem, a ta to  tak  
głośno, że p raw ie  krzyczy,  k iedy  nie 
u śm ie c h a ją  sie do siebie  — to n a j 
c hę tn ie j  s c h o w a łab y m  sie w n a j 
c iem nie jszy  kącik, i jes t  mi bardzo 
sm utno ,  tak  sm utno ,  że  n a w e t  nie  
chcąc, płaczą. Oni wcale nie z w ra 
cają na mnie uwagi. . Biegam od

jednego do drugiego, a oni  k r z y 
czą do siebie,  odpędza ją  mnie, 
jakbym  p rzeszkadzała  im do sie
bie krzyczeć. Moje m a łe  se rdusz
ko mało mi n ie  pękn ie ,  tak  silnie 
b i je  ze s t rachu  i żalu, Boją się ich 
w tedy ,  bo zupe łn ie  nie rozum iem  
dlaczego ta k  bardzo się zmienili . 
Kiedy te k rzyk i  w reszc ie  ucichną,  
to n a d a ł  nie  jes t  wesoło. M am a jes t  
osobno, ta ta  osobno, a ja znowu 
je s te m  sama. Po ja k im ś  czasie w r a 
c a ją  m iłe  słowa w  naszym  dom u i 
uśmiech. Ale ja  zaczynam  się bać, 
że w każdej  chw il i  znow u mogą 
krzyczeć..

A może i ja m am  n au czy ć  się 
krzyczeć? Nie, j a  tego nie  chcą,

Mamo, ta to ,  ja  bardzo, na jb a rd z ie j  
chcę, aby  było wesoło, abyście  się 
kochali.  Chcą tego tak  sam o b a r 
dzo, j a k  b ardzo  p ragną ,  abyście  m nie  
kochali.

Anusia
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LEKCJE 
RELIGII

Każcie ludziom usiąść
Człowiek bez pokarm u i napo

ju może żyć zaledwie kilka lub 
kilkanaście dni. Organizm nasz 
broni się przed wyniszczeniem 
przy pomocy niezwykle silnych 
i przykrych uczuć: głodu i p rag
nienia. Instynkt sam ozachowaw
czy działa z całą stanowczością: 
dzięki niem u ciało nasze chce 
jeść i pić, dlatego utrzym uje się 
przy życiu, rośnie i odnawia. Ta
kie jest praw o natury, zaszcze
pione przez Stwórcę, w e wszyst
kich istotach żywych, zbudow a
nych z m aterii.

Pan Jezus doświadczył na so
bie, jak  trudno w ytrzym ać bez 
jedzenia i picia przez dłuższy 
czas. Częściowe uodpornienie cia
ła  na głód i pragnienie jest n ie 
zbędne z w ielu powodów, m ię
dzy innym i dlatego, by każdy 
człowiek wiedział, że nie po to 
żyje, żeby jadł, ale je, żeby żyć, 
stąd swoim uczniom zaleca Chry
stus um iarkow anie w  jedzeniu i 
piciu, posty i um artw ienie, nie
mniej jednak  nie pozwala nigdy, 
by ktoś przy Nim głodował lub 
był spragniony. Tydzień temu 
m ówiliśmy o tym, jak  Zbawiciel 
uzupełnił zapasy w ina dla gości 
weselnych w K anie; dziś popa
trzymy; jak  w cudow ny sposób 
karm i głodnych.

Było to wiosną, wzgórza o ta
czające jezioro G alilejskie okry
ły się soczystą zielenią traw . P an  
Jezus chcąc nieco odpocząć w 
samotności, przepraw ił się łodzią 
przez wody jeziora, ale rzesze

ludzi poszły brzegiem i odnala
zły „uciekiniera”. Entuzjazm  lu 
du wzruszył Boskiego Nauczycie
la. Wszedł na górę i rozpoczął 
nauczanie. Godziny płyną, a lu 
dzie trw a ją  przy Chrystusie. 
Przezorniejsi przynieśli ze sobą 
trochę pożywienia, ale większość 
nie pom yślała o zapasach. Jezus 
wie, że ludzie są głodni. P rzery
w a nauczanie i zw raca się do 
uczniów z pytaniem , k tóre pod
daje próbie ich zaradność: „Skąd 
weźmiemy tyle chleba, żeby ci 
posilić się m ogli?”.

Filip proponuje kupno, ale 
apostołowie m ają  zaledwie 200 
denarów  — to stanowczo za m a
ło. A ndrzej w spom niał o chłopcu, 
k tóry  siedział w  pobliżu. Miał on 
w  torbie pięć placków  i dwie 
rybki — może zechce się podzie
lić? Apostołowie mieli żal do ko
legi, że sobie żartu je  w  tak  tru d 
nej sytuacji, ale P an  Jezus pole
cił kupić skrom ne zapasy chłop
czyka i rzekł do uczniów: „Każ- 
ście ludziom usiąść.” I tak  usia
dło mężczyzn około pięciu tysię

cy. Wziął tedy Jezus chleby, po
błogosławił i łam ał i kazał roz
dawać ludziom. Podobnie uczynił 
z rybam i. Apostołowie uwijali 
się. Roznosili jadło coraz to dal
szym szeregom, a chleb mnożył 
się w  ich rękach i starczyło go 
dla wszystkich. Gdy się nasycili 
polecił Zbawiciel zebrać ułomki, 
by się nie zm arnowały. Zebrali 
w tedy dw anaście koszów ułom 
ków, k tóre pozostały z pięciu 
chlebów jęczmiennych. Ludzie 
w idząc cud, poderw ali się z 
miejsc, chcieli Jezusa unieść na 
swoich ram ionach i obwołać Go 
królem, ale Zbawiciel oddalił się 
sam jeden na górę.

Chleb życia wiecznego
Na drugi dzień rzesze odnala

zły Jezusa w  K afarnaum . Sm a
kow ał im chleb otrzym any d ar
mo, bez w ysiłku własnych rąk. 
Może Jezus zgodzi się zostać k ró 
lem i codziennie będzie w yczaro
wywał dla swoich poddanych ja 
dło i napój ? Sytość szybko m i
nęła i znów żołądek zaczął upo
m inać się o nowe pożywienie. 
Dlatego rzesze ludzi ponownie 
stoją przed Jezusem. Nie zasta
naw iają się, kim  On jest, nie 
w ierzą jeszcze w  Niego, a le  w ie
dzą, że może nakarm ić głodnych, 
więc przyszli za Nim. Zbawiciel 
postanaw ia pouczyć zgromadzo
nych, że przyszedł dać ludziom 
pokarm  o całe niebo w ażniejszy 
i potrzebniejszy od chleba pow 
szedniego: „S tarajcie się nie o 
pokarm, który ginie, ale i ten, 
który trw a na wieki, a który da 
w am  Syn Człowieczy. N ie M oj
żesz dał wam chleb z nieba, ale 
Ojciec mój da w am  praw dziwy 
chleb z nieba. Chlebem Bożym 
jest Ten, który z nieba zstępuje 
i życie daje św iatu”. Tłum za
w ołał skw apliw ie: Panie, daj
nam  zawsze tego chleba. — A 
więc jeszcze nie rozumieją, że to 
n ie  będzie chleb dla ciała. Zba

wiciel w yjaśnia: „Ja jestem  C h le 
bem żywym, który z nieba zstą
pił. Kto przychodzi do m nie nie 
będzie łaknął, a k to  w e mnie 
wierzy, nigdy nie odczuje prag
n ienia”. Żydzi zaczęli szemrać 
coraz głośniej, zdumieni i obu
rzeni, że ten  Jezus ośmiela się 
mówić iż przyszedł z  nieba, pod
czas gdy oni zna ją dobrze Jego 
ojca i matkę, z k tórej się n aro 
dził. Teraz Jezus odpowiada s ta 
nowczo: Nie szemrajcie. Mówię 
w am  praw dę, że kto w e m nie 
wierzy, m a życie wieczne. Jam  
jest Chleb życia. Ojcowie wasi 
jedli m annę na pustyni i pom ar
li. Ten chleb zstępuje z nieba i 
kto go pożywa, nie umrze. Ja  
jestem  Chlebem żywym, który z 
nieba zstąpił. Chlebem, który ja 
daję jest ciało moje. By rozwiać 
wszelkie w ątpliw ości słuchaczy, 
Jezus mówi d a le j: „Ciało moje 
jest praw dziw ie pokarm em  a 
krew  m oja praw dziw ie jest n a 
pojem. Kto pożywa m oje ciało i 
pije m oją krew  m a żywot w iecz
ny, a  ja  go wskrzeszę w  dzień 
ostateczny”. Stało się. Zbawiciel 
ogłosił w  możliwie n a jjaśn ie j
szych słowach tajem nicę nie
śmiertelności człowieka. Ludzie 
zawsze marzyli, by żyć wiecznie. 
Zbawiciel obiecał dać pokarm  i 
napój zapew niający każdem u z 
nas nieśmiertelność. Ale wczo
rajsi zjadacze chleba cudownie 
rozmnożonego nie pojęli, że Ten, 
który przem ienił wodę w wino i 
rozmnożył chleb, mocen jest u- 
czynić w łasne ciało pokarm em  a 
k rew  napojem. Odchodzą zgor
szeni i zawiedzeni, bo mowa J e 
zusa w ydała im  się za tw arda 
i niemożliwa do przyjęcia. N a
w et w ielu uczniów opuściło sze
regi zwolenników Chrystusa.

Smutno było Chrystusowi, ale 
nie zatrzym ał odchodzących. 
Chleb życia wiecznego będzie 
tylko dla tych, którzy uwierzą.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Rozwiązanie zagadek iiteracko-lekarskich z poprzedniego numeru
1. Archibald Cronin — współczesny pisarz angielski (ur. 

1896 r.), z zawodu lekarz. Od 1930 r. poświęcił się całkow i
cie litera tu rze; swymi powieściami zdobył duży rozgłos. 
W swych utw orach często zajm uje się problem am i spo
łecznymi. N ajpopularniejsze z jego powieści są to „Cytadela”-, 
„Zielone la ta”, „Klucze królestw a”, „Gwiazdy patrzą na 
nas”, „Doktor Robert Shannon”. Z tej ostatniej, k tórej ak
cja, jak zresztą i w ielu innych, rozgrywa się w środowisku 
lekarskim , pochodzi w ybrany fragm ent.

2. Tadeusz Żeleński (Boy) — ur. 1874, żm. 1941 r. skoń
czył medycynę w Krakowie, jako lekarz-społecznik zapo
czątkował instytucję społeczną niosącą pomoc biednym  dzie
ciom pod nazw ą „K ropla m leka”, był też w spółorganiza
torem  ..Towarzystwa Świadomego M acierzyństwa”. Zginął 
rozstrzelany w raz z grupą profesorów przez hitlerowców we 
Lwowie.

Był autorem  licznych utw orów  satyrycznych, w spółtw ór
ca kabaretu  literackiego „Zielony Balonik” przed pierwszą 
w ojną św iatow ą w  Krakowie. Był równocześnie kry ty 
kiem  teatralnym  i tłum aczem  literatu ry  francuskiej. Poda
ny w yjątek stanowi fragm ent w iersza „Esik w Ostendzie” 
ze zbioru pt. „Słówka”.

3. Axel M unthe (1857—1949) pisarz szwedzki m ieszkają
cy stale we Włoszech na Capri, gdzie praktykow ał jakc 
lekarz i gdzie napisał swoje dwie książki. Z jednej auto
biograficznej „Księga z San M ichele” pochodzi w ybrany 
fragm ent. Książka ta  przysporzyła mu dużo sławy i została 
przetłum aczona na 44 języki.

4. Fryderyk Schiller (1759—1805) klasyk lite ra tu ry  nie
mieckiej, był lekarzem  pułkowym  w S tuttgarcie; tam  też 
napisał d ram at „Zabójcy”, z którego pochodzi podany frag 
ment.

5. Antoni Czechow (1860—1904) znakom ity rosyjski p i
sarz, now elista i d ram aturg  przez całe życie wykonywał 
zawód lekarza. W ybrany przez nas w yjątek pochodzi z no
weli pt.: „K asztanka”.

6. Angielski pisarz Conan Doyle (1859—1930) z w ykształ
cenia był lekarzem . Jego słynne powieści detektywistyczne, 
których bohaterem  jest Sherlock Holmes stały się p ie r
wowzorem licznych powieści krym inalnych. Drugim boha
terem  Conan Doyle’a — jest lekarz dr W atson, przyjaciel
i w spółpracow nik Holmesa.

7. Radziecki pisarz i d ram aturg  Michaił Bułhakow (1891— 
—1940) ukończył medycynę w  Moskwie, krótko jednak p ra 
cował jako lekarz. Całkowicie poświęcił się literaturze. P o
zostawił po sobie bogatą spuściznę powieści, z których ..Bia
łą gw ardię” przerobił na sztukę pt.: „Dni Turbinów ”. Ze 
sztuki tej, w ystawionej w Teatrze Telewizji, pochodzi za
cytowany fragm ent.

8. Franęois Rabelais (1493—1553) w ielki pisarz francus
kiego renesansu; ukończył medycynę w M ontpellier, po
rzucił dla niej klasztor franciszkanów ; praktykow ał całe 
życie. Zm arł w Metzu jako lekarz wiejski. Z jego tw ór
czości przetrw ało wielotomowe dzieło, św ietna satyra na 
stosunki w ówczesnej Francji, pt.: „G argantua i P an ta- 
gruel”, z którego pochodzi nasz fragm ent.
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Rozmowy  
z Czytelnikami

Pani Stanisława W. z Żar od 
40 lat jest wyznawczynią Kościo
ła Polskokatolickiego oraz stalą 
czytelniczką „Rodziny”. Tygodnik 
nasz nie tylko sama czyta, ale
i innych do jego czytania zachę
ca. Pisze nam również, że ludzie 
z jej otoczenia chętnie to pismo 
czytają.

Szanowna Pani Stanisławo! 
Serdecznie dziękuję za propago
w anie naszego Tygodnika w  swo
im środowisku. Równocześnie 
gratu lu ję sukcesu, gdyż — jak to 
sam a Pani w spom ina — zainte
resowani „chętnie Rodzinę czyta
ją ”. Działalność taką, zw aną „apo
stolstwem  świeckich”, Kościół 
nasz bardzo sobie ceni i do jej 
prowadzenia zachęca swoich wy
znawców. W ten bowiem sposób 
nie tylko dow iadują się ludzie o 
istnieniu i działalności Kościoła 
Polskokatolickiego, ale bardzo 
często pozbyw ają się różnych 
uprzedzeń względem niego, a n a 
w et sta ją  się jego wyznawcami. 
Bylibyśmy ogromnie radzi, gdyby
i inni nasi wyznawcy zechcieli 
Panią w  tej działalności naślado
wać.

Pan Roman W. z Bydgoszczy 
również czyta „Rodzinę”, ale czy
ta też i Pismo święte. W związku 
z tym nasuwają mu się pewne 
trudności w  zrozumieniu niektó
rych tekstów biblijnych. Wyczy
tałem — pisze p. Roman — że, 
„u Pana (Boga) jeden dzień jest 
jak lat tysiące”, więc wytłumacz
cie mi jak mam to rozumieć. Za
pytuje również co znaczy wyra
żenie: „usłyszałem liczbę tych,
których opatrzono pieczęcią: sto 
czterdzieści cztery tysiące” oraz 
„umarli niechaj grzebią umarłych 
swoich”. Ma też trudności doty
czące tekstu dziesięciu Przykazań 
Bożych. Zapytuje wreszcie, gdzie 
w Piśmie św. znajduje się Skład 
Apostolski oraz Zdrowaś Maryjo. 
A ponieważ jest rolnikiem, inte
resuje się również kiedy i w jaki 
sposób dostały się do Polski kar
tofle.

Drogi Panie Romanie! T rud
ności w rozum ieniu niektórych 
fragm entów  Pism a św. nie pow in
ny Pana zniechęcać do jego czy
tania. Pochodzą one stąd, że po
szczególne księgi Biblii powstały 
w  bardzo odległych od nas cza
sach i przeznaczone były bezpo
średnio dla ludzi żyjących w 
określonych środowiskach i w a
runkach. Ludzie ci na pewno je 
rozumieli. Obecnie zm ieniły się 
nie tylko w arunki w jakich żyje
my, ale również sposób w yraża
nia się. Stąd nie należy się dzi
wić, że niektóre partie P ism a św. 
trudno nam  zrozumieć. Dlatego 
też kandydaci do kapłaństw a —

zanim przystąpią do studiowania 
P ism a św. — przysw ajać sobie 
muszą nauki pomocnicze (archeo
logia biblijna, język grecki i he
brajski oraz wstęp do poszcze
gólnych ksiąg O bjaw ienia Boże
go).

Pierwszy z przytoczonych tek 
stów pochodzi z II listu św. Pio
tra  (rozdział 3, w iersz 8) i w  ca
łości brzm i: „Niech to jedno, um i
łowani, nie uchodzi uwagi waszej, 
że u Pana jeden dzień jest jak 
tysiąc lat, a tysiąc la t jak  jeden 
dzień”. Jest to w yrażenie obrazo
we i nie należy rozumieć go do
słownie. Za jego pośrednictwem  
sta ra  się Apostoł przypom nieć i 
uzmysłowić adresatom  praw dę, że 
Bóg jest wieczny.

Znacznie trudniejszym i do zro
zum ienia są słowa z księgi O bja
w ienia św. Ja n a  zwanej A poka
lipsą (rozdział 7, w iersz 4), gdzie 
czytam y: „I usłyszałem liczbę
tych, których opatrzono pieczęcią: 
sto czterdzieści cztery tysiące". 
Tą pieczęcią jest znak dzieci Bo
żych, które zachowane zostaną dla 
wiecznej chwały w  niebie. Liczba
144.000 m a jednak tu taj podw ój
ne znaczenie. Po pierwsze ozna
cza liczbę ściśle określoną: Bóg 
bowiem będąc wszystkowiedzący 
zna dokładnie liczbę ludzi zba
wionych. Po w tóre, jest to liczba 
pow stała z pomnożenia liczb:
12.000 X  12 (po dwanaście tysięcy 
z każdego z dw unastu pokoleń 
izraelskich). W Apokalipsie licz
by nie m ają nigdy w artości nu 
merycznych, lecz są tylko symbo
lami, w yrażającym i jakąś głębszą 
prawdę. Tutaj wyrażona jest 
myśl, że wybranych czyli zba
wionych ma być ogromna liczba.

Następny tekst znajduje się w 
Ewangelii św. M ateusza (rozdział
8, wiersz 21—22). Dla lepszego 
zrozumienia przytaczam  go w ca
łości. „Drugi z uczniów rzekł do 
niego: Panie, pozwól mi w pierw  
odejść i pogrzebać ojca mojego. 
A Jezus rzekł m u: Pójdź za mną, 
a um arli niechaj grzebią um ar
łych swoich”. W przytoczonym 
tekście nie chodzi o sam  pogrzeb, 
bo ten nie zabrałby dużo czasu. 
Uczeń więc prosi Pana Jezusa, 
aby mógł pozostać na razie przy 
chorym  ojcu. Chrystus jednak 
pragnął mieć przy sobie ludzi nie 
tylko szlachetnych, ale gotowych 
również zaraz opuścić ojca i m at
kę, m ajątek, stanowisko. Jeżeli 
kto się w ahał, choćby dla słusz
nej sprawy, Zbawiciel odchodził 
od niego. Tak i tu ta j powiada 
Jezus uczniowi, żeby wszystkie 
ziemskie troski pozostawił tym, 
którzy są na świecie, a sam, cał
kowicie wolny poszedł za Nim.

Pełny tekst dziesięciu P rzyka
zań Bożych przytoczony jest w 
Piśm ie św. dwukrotnie. Pierwszy 
raz w księdze W yjścia (rozdział

20, w iersz 2—17), gdzie jest opis 
ogłoszenia Dekalogu na górze Sy
naj. Drugi raz w  księdze Powtó
rzonego Praw a (rozdział 5, wiersz 
1—21) i przedstaw ia moment, kie
dy Mojżesz przed swoją śmiercią 
przypom ina Izraelitom  dziesięć 
Przykazań. Tekst znany nam  z 
katechizm u, jest tekstem  skróco
nym, by łatw iej można go było 
nauczyć się na pamięć.

Zarówno Skład Apostolski jak
i Zdrowaś Maryjo, nigdy nie znaj
dowały się w Piśm ie św. Skład 
Apostolski (zwany również Sym
bolem Apostolskim), jest zbiorem 
najważniejszych praw d w iary i 
składa się z 12 artykułów. P o
cząwszy od IV aż do XV wieku 
utrzym ywało się przekonanie, że 
ułożyli go Apostołowie. Zawiera 
jednak  wyznanie w iary obowią
zujące w czasach apostolskich.

M odlitwa „Zdrowaś M aryjo” — 
zwana także Pozdrowieniem 
anielskim  — zaw iera słowa wzię
te  z Ewangelii. Składa się bo
wiem  ze słów archanioła G abrie
la wypowiedzianych przy zw ia
stow aniu: „Zdrowaś (Maryjo), ła
ski pełna, Pan z Tobą, błogosła- 
wionaś Ty między niew iastam i” 
(Łk. 1,28). N astępną część tej mo
dlitw y to słowa, którym i Elżbie
ta  pow itała M aryję przy naw ie
dzeniu: „Błogosławionaś Ty m ię
dzy niew iastam i i błogosławiony 
owoc żyw ota Twojego” (Łuk. 1,42). 
Zakończeniem są słowa dodane 
przez Kościół, a mianowicie: „Je
zus, Święta Maryjo, M atko Boża, 
módl się za nam i grzesznymi te 
raz i w  godzinę śmierci naszej. 
A m en”.

Ziem niaki lub kartofle (ta 
ostatnia nazwa pochodzi z języka 
niemieckiego) wywodzą się z 
Ameryki Południowej, gdzie były 
upraw iane przez Inków. W XVI 
w ieku przywieziono je  do Hisz
panii i Anglii, gdzie początkowo 
użytkowane były jako roślina 
lecznicza i ozdobna. Do Polski 
przywiezione zostały praw dopo
dobnie przez króla Jan a  III So
bieskiego, wracającego z w ypra
wy wiedeńskiej w roku 1683. Od 
drugiej połowy XV III w ieku roz
powszechniły się w całej Europie 
jako roślina jadalna, przem ysło
w a i hodowlana.

Pani Anna W. z Gdańska-Oli- 
wy pisze: Jestem stalą czytelnicz
ką Waszego pisma... Tygodnik ten 
podnosi mnie na duchu, dodaje 
ochoty do życia oraz wlewa w 
serce nadzieję, że i w moim ży
ciu coś zmieni się na lepsze. Nie 
będę opisywać mojego ciężkiego 
losu, bo byłaby to za długa hi
storia... Następnie stawia kilka 
pytań prosząc o odpowiedź na 
nurtujące ją problemy. Oto nie
które z nich: Dlaczego spowied
nik nie może udzielić rozgrzesze
nia, gdy mu się wyzna, iż żyje 
się na ślubie cywilnym? A żyć 
daleko od Boga, to chyba naj
większe cierpienie. Dlaczego Sąd 
Kościelny inaczej patrzy na te 
sprawy, chociaż sam Chrystus tak 
potępiał nierząd i dawał możli
wość rozwodu? Proszę o infor
mację, czy istnieje możliwość

uzyskania rozwiązania poprzed
niego małżeństwa kościelnego.

Droga Pani Anno! Jak  wynika 
z treści przesłanego nam  listu, 
dotychczasowe Pani życie nie by
ło usłane różami. Dlatego mamy 
w ielką satysfakcję, że lek tu ra n a
szego Tygodnika pozwala Pani 
otrząsnąć się z przygnębienia, 
odzyskać pogodę ducha i ochotę 
do życia oraz nadzieję, że jeszcze 
będzie lepiej.

Problem , jak  pogodzić n iero
zerwalność m ałżeństw a z jego 
rozwiązaniem  wobec Boga i Koś
cioła, jest przedstaw iony w  P iś
mie św. w ystarczająco jasno. Czy
tam y bowiem : „Ktokolwiek by
odpraw ił żonę sw oją — z w yjąt
kiem  przyczyny nierządu — i po
ślubił inną, cudzołoży, a kto by 
odpraw ioną poślubił cudzołoży 
(Mat. 19,9). „Zatem, jeżeli ktoś 
rozwodzi się z powodu nierządu
i potem zaw iera z inną wolną 
osobą związek małżeński nie cu
dzołoży, a w ięc zaw iera legalny
i m oralny związek m ałżeński” 
(M. Rode: Ideologia społeczna No
wego Testam entu, W arszawa 1975, 
tom II, str. 208).

Obowiązkiem spowiednika jest 
poznać przyczyny, które dopro
wadziły do rozwodu oraz w arun 
ki nowego związku cywilnego. Je 
żeli stw ierdził obiektyw ne powo
dy rozwodu, zaś poślubiona oso
ba jest stanu wolnego, winien 
spraw ę pozostawić sum ieniu pe
n itenta i rozgrzeszenia udzielić. 
Zdarzają się jednak spowiednicy 
bezduszni, idący po linii n a j
mniejszego oporu. Tacy niestety 
nie pom agają ludziom zbliżyć się 
do Boga, a — jak sama Pani p i
sze — „żyć daleko od Boga, to 
już najw iększe cierpienie”.

Sądy kościelne (rzymskokato
lickie) zazwyczaj trak tu ją  te  sp ra
wy inaczej niż Chrystus. Chociaż
i one po trafią być wyrozumiałe, 
zwłaszcza kiedy się to opłaca. 
Znane są takie wypadki.

Kościół Polskokatolicki nigdy 
nie podtrzym ywał fikcji. Jeżeli za
tem  sąd cywilny — po zbadaniu 
przyczyn — stwierdził, że zw ią
zek przestał istnieć i orzekł roz
wód, Sąd Kościelny — na w nio
sek zainteresow anej osoby — ma 
praw o orzec rozwiązanie dotych
czasowego związku również w o
bec Kościoła. Chodzi bowiem o 
to, by strona niew inna nie pono
siła konsekwencji życiowych oraz
o zapewnienie spokoju sumienia. 
Ze względu na szczupłość naszych 
łamów, nie jestem  w  stanie udzie
lić bardziej wyczerpujących in 
formacji. Proszę jednak skontak
tować się z Księdzem Probosz
czem P arafii Polskokatolickiej w 
Gdańsku ul. 3 m aja 21c, który nie 
tylko w yjaśni Pani wszystkie 
wątpliwości, ale również w miarę 
możliwości na pewno postara się 
Pani dopomóc.

Wszystkich Czytelników ser
decznie pozdrawiam

DUSZPASTERZ
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Obycie umila życie
W lokalu publicznym, np. w restauracji, 

też trzeba umieć się zachować, w  prze
ciwnym razie damy dużo do m yślenia o n a
szych obyczajach domowych. Gdy kobieta 
jest w tow arzystw ie pana, pan powinien 
przepuścić ją  przodem, otw ierając przed 
nią drzwi. W szatni pomaga pani zdjąć, 
płaszcz, również przy wyjściu, nie czeka 
na pomoc szatniarza, lecz sam pomaga 
przy w kładaniu płaszcza.

Kapelusza względnie czapeczki kobieta 
nie musi zdejmować. Nie w ypada siedzieć 
w chusteczce w iązanej pod brodą. Pan wy
biera stolik i lokuje panią na najw ygod
niejszym miejscu. W przypadku kiedy pan 
jest sam  i czeka na towarzyszkę, wstaje, 
by go zobaczyła, względnie podchodzi, by 
ją  przyprowadzić.

Gdy siedzimy już przy stoliku, nie nale
ży rozglądać się bacznie na gości, lokal 
czy kelnerki. Rozmawiamy swobodnie, ale 
też nie za głośno. Nie w ypada łokciami 
rozpierać się na stoliku, nie zakładam y 
nogi na nogę, a w żadnym  w ypadku nie 
popraw iam y fryzury i m akijażu — od tego 
jest toaleta. K elner powinien jadłospis n a
przód podać pani. Jeżeli pan płaci, pani 
nie pow inna w ybierać zbyt kosztownych 
potraw , ale i nie najtańszych. Nie jest 
wstydem, jeżeli nie znam y potraw y pod ja 
kąś dziwną nazw ą — pytam y po prostu 
kelnera, co to za potraw a. Serwetki płó
cienne leżące obok nakrycia, często uło
żone w piękne stożki, rozkładam y do po
łowy i umieszczamy na kolanach. Po skoń
czonym posiłku wycieram y w  nie palce
i usta, nie składam y jej ponownie, tylko 
taką jak  jest umieszczamy na stole. Panie 
m ające usta pom alowane pom adką zrobią 
lepiej, jeżeli będą je  wycierały serw etką 
papierową.

Jeżeli zauważymy, że nakrycie nie jest 
dostatecznie czyste, wówczas nie w yciera
my je serwetką, lecz grzecznie prosimy 
kelnera o wymianę.

ZOFIA

Panie
przy pracy

...i w  sporcie

Ta Polka  p r acu je  w 
Hucie Szklą G ospoda r 
czego „ H o r ten s ja”  w
Piotrkowie T ry b u n a l s 
kim...

...a ta  Włoszka — w sy 
cylijskiej  żeńskiej d r u 
żynie p iłki nożnej.

Ta Polka ćwiczy w 
gdyńsk im  „S ta rc ie” ...

...a ta W ietnam ka — w 
Spółdzielni Ogrodniczej 
Thai  Thuong.

KRZYŻÓWKA NR II
POZIOMO: (1 część  poem atu  epickiego, 9) n a s z  rep re zen tacy jn y  kolarz,  10) 
zwój, 11 ) przyjaźń,  koleżeństwo, 12) cześć dworca,  13 strój zakonny , 18) żywioł 
górski,  19) odmiana wczesnych jab łek ,  20) jedno z pań s tw  a f ryka ńsk ich ,  21) 
cieszy estetę, 22) t r ium fow ał  pod Pskow em , 23) obraz  ce rk iew ny, 29) taniec 
rodem z K uby, 30) w pianinie albo ... w maszynie do p isania , 31) miasto  na  
pd od Malborka, 32) n a jw yb itn ie jszy  fizyk, m a tem a ty k  i wynalazca  w  s ta ro 
żytności,  33) dygnitarz  su ł tańsk ie j  Turc ji .

PIONOWO: 2) organiza tor  przedstaw ień ,  w idowisk ,  zawodów, 3) sfera ,  grono, 
otoczenie,  4) wstęga, 5) „ łyżw y” na  kółkach,  fi) s t raszy  w  TV, 7) figiel, 
8) w portmonetce,  13) w ie tnam ska metropolia ,  14) trzęsaw isko,  15) p o jem nik  
na zakupy , lfi) s ły n n y  balet S trawińskiego,  17) chrząszcz czczony przez s ta ro 
żytnych Egipcjan, 24) rodzaj  p o t ra w y  m ięsne j,  23)) n o rd y k ,  26) p ak t ,  um ow a 
m iędzynarodow a, 27) członek rad y  m iejsk ie j  w  daw nej  Polsce,  28) nie  centrala .

Rozwiązania należy  nadsy łać  w  ciągu 10 dni od daty  ukazan ia  się n u m e ru  
pod adresem  redakc j i  z dopiskiem na koperc ie  lub pocztówce: „K rzyżów ka  
n r  11” . Do rozlosowania:

N A G R O D Y  K S I Ą Ż K O W E  

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  n r  4

POZIOMO: gmina,  W yspiański ,  ścieg, porzekadło ,  pióro,  pas ta ,  Gwidon, g r a 
nat, Irena ,  ściana,  władza, kapka ,  uk ład ,  zwierzenie, śnieg, p rzepus tka ,  pasza. 
PIONOWO; Mickiewicz, n ieurodzaj ,  synowa, sprzęt,  Halka,  osada ,  silos, pniak ,  
sierp, agawa, Sam ark an d a ,  masztalerz , Aleksy, k l i tka ,  szopa,  nisza, g rupa .

Za nades łan ie  p raw id łow ych  rozwiązań n ag rody  wylosow ali :  I rena  K om ra-  
suowa z Rybnika i J a n in a  Łojko z Piastowa.

Rozwiązanie krzyżówki n r  5

POZIOMO: Piast ,  kosynie rzy ,  I sk ra ,  legionista,  o rder ,  Sagan, ekonbm , A uro 
ra. rzecz, ujęcie Wiedeń, ko tka ,  Liszt, Oświecenie, st rop, m atem a ty k a ,  świat. 
PIONOWO: insurekc ja ,  st rzelnica, m one ta ,  pylica,  Wilno, grosz , ty ran ,  sm rek ,  
glejt, nazwa, T rzebia tów , Orzeszkowa, oferta ,  kl i tka, fo rm a, świta ,  derma.

Za nadesłanie  p raw id łow ych  rozwiązań nag ro d y  wylosowali :  B a rh a ra  M a
ciaszek z Piły  i Grzegorz P ią tkow ski  z Kozienic.

Nagrody  p rześ lem y pocztą.
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