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B I S K U P  J U L I A N  P Ę K A L A  NI E  Ż Y J E
3 marca br. rozeszła się w Kościele Polskokatolickim  

smutna wiadomość. Były Zwierzchnik Kościoła, Biskup Ju 
lian Pękala, zamknął tego dnia oczy na wieki. Wiadomość 
głęboko poruszyła zarówno środowisko polskokatolickie, jak 
i szerokie kręgi Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Zmarły Hierarcha w bieżącym roku obcho
dziłby srebrny jubileusz biskupstwa, w przyszłym roku 
przypadłyby złote gody Jego kapłaństwa. Był znanym, ce
nionym i łubianym biskupem. Przez długie lata swego paste
rzowania poznał wszystkie parafie Kościoła i niemal wszy
stkich polskokatolików, udzielał Sakramentów Świętych ty
siącom wiernych, wyświęcił wielu kapłanów. Jego Osoba na 
zawsze pozostanie związana z dziejami Kościoła Polskoka- 
tolickiego w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek f 
marca. Do kościoła katedralnego pw. Sw. Ducha przy ul. 
Szwoleżerów w  Warszawie przybyły tłumy wiernych ze sto
licy i delegacje parafii z całej Polski, przybył Biskup Na
czelny Tadeusz Majewski z duchowieństwem, kierownicy 
diecezji, księża dziekani, proboszczowie i wikariusze, w ykła
dowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i studenci 
teologii. Przybyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w  
PRE na czele z prezesem ks. Witoldem Benedyktowiczcm.

a także przedstawiciele władz wyznaniowych z naczelnikiem  
w Urzędzie ds. Wyznań mgr Zygmuntem Wereszczyńskim,

Uroczystą Mszę św. żałobną z asystą odprawił Biskup Ta
deusz Majewski. On też, jak i ks. prezes Witold Benedykto- 
v-'icz, wygłosili w  katedrze żałobne przemówienia. Na Cmen
tarzu Komunalnym na Powązkach, nad mogiłą Zmarłego, 
przemówił najstarszy wiekiem kapłan polskokatolicki k« 
dziekan Edward Jakubas. Treść przemówień publikujemy.

Tysiącem kwiatów i żarliwą modlitwą żegnaliśmy naszego 
Arcypasterza. Kiedy ciało złożono do grobu, odśpiewaliśmy 
z wiarą hymn Kościoła Polskokatolickiego, a potem staliśmy 
jeszcze przez dłuższy czas w ciszy i zadumie, polecając du
szę Zmarłego Bogu, wspominając przy okazji innych na
szych drogich Zmarłych i myśląc o tym, że prędzej czy póź
niej każdy z nas musi umrzeć. A nad uczestnikami ża
łobnego zgromadzenia świeciło tego dnia — jak rzadko o tej 
porze roku — cieple, złociste słońce i rozpościerało się czy
ste, szafirowe niebo, jak gdyby dopełniając pogrzebowych 
uroczystości i przypominając o istnieniu innego, lepszego 
świata, gdzie słońce nigdy nie zachodzi, a niebo jest zawsze 
błękitne.

Wieczny odpoczynek racz dać, miłosierny Panie, Słudze 
swemu Julianowi, a światłość wiekuista niecliaj Mu świeci!
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Żegnamy Cię,
Księże Biskupie,
ale chcemy Ci powiedzieć, 
że poniesiemy wysoko
sztandar Kościoła 
Polskokałolickiego

Przemówienie Biskupa Tadeusza R. Majewskiego
„Oto ja  um ieram , lecz Bóg będzie z 

W am i”. (I Mojż. 48,21)
„A św iat przem ija w raz z pożądliwością 

sw oją; ale kto pełni wolę Bożą, trw a 
na w ieki’". (I Jan  2,17)

Wasze Ekscelencje, Czcigodni Zwierz
chnicy Bratnich Kościołów, Przewielebny 
Księże Sekretarzu Rady Synodalnej, Do
stojny Księże Administratorze Diecezji 
Krakowskiej, Czcigodny Księże Wikariu
szu Generalny Diecezji Wrocławskiej, Ża
łobą okryta Rodzino Zmarłego Biskupa, 
Wielce Szanowni Uczestnicy uroczystości 
pogrzebowych, Przewielebni i Wielebni 
Bracia Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry, 
żałobni Słuchacze!

Smutna okoliczność sprowadziła nas do 
katedry w Warszawie. Przybyli kapłani 
Kościoła Polskokatolickiego z dalekich 
nawet stron Polski. Powitały nas tu 
dzwony swym smutnym głosem. Smutne 
pienia napełniły dziś naszą świątynię. 
Widzieliśmy spieszących, którzy zaprag
nęli zobaczyć martwe oblicze Tego, który 
w tej świątyni służył Bogu i służył lu 
dziom.

Przed kilkoma miesiącami pożegnaliś
my zasłużonych kapłanów: ks. jubilata
Stanisława Banasiaka, ks. dziekana Bog
dana Tymczyszyna, ks. emeryta Józefa 
Sobczyka i oto znów stoi przed nami no
wa trumna, kryjąca zwłoki ś.p. Biskupa 
Juliana Pękali.

Kościół nasz święty w szczególny spo
sób potrzebuje doświadczonych, duchem 
Bożym owianych arcypasterzy, kapłanów, 
mających głębokie, pełne życiowej m ąd
rości spojrzenie na działanie Boże w  ży
ciu Kościoła i w  Jego rozwoju. Utrudze
ni wiekiem, walką o słuszne i należne 
prawa, wyczerpani pracą odchodzą oni od 
nas jeden za drugim, wezwani na sąd Bo
ży. Chylimy głowy przed Opatrznością, z 
wiarą przyjmujemy Boże rozkazy, wiedząc, 
że Bóg mądrze i dobrze kieruje naszy
mi losami i sprawami Kościoła świętego, 
ale trudno się nam oprzeć wobec tych 
zgonów uczuciu osamotnienia i przykrej 
świadomości, że szeregi nasze zwężają się
o doświadczonych kapłanów.

Stoimy przy trumnie Biskupa, którego 
siły ustawały od dłuższego już czasu, a 
ciało, nękane chorobami, odmawiało po

słuszeństwa. Wypalały się życiodajne mo
ce.

Nie znamy dnia ani godziny. Śmierć by
wa rozmaita. Niekiedy przychodzi gwał
townie, niespodzianie, jak burza, jak 
grom. Niektórzy ludzie nazywają ją naj
lepszą, gdyż, jak mówią, człowiek się nie 
męczy, nie cierpi długo. Wszakże i Pismo 
Święte stwierdza, że „lepsza jest śmierć 
niż przykre życie i lepszy wieczny odpo
czynek niż stała choroba” (Ks. Ekli, 30,17), 
a przecież w modlitwach suplikacyjnych 
błagamy Wszechmogącego Boga, by na= 
zachował od takiej właśnie nagłej, niespo
dzianej śmierci, aby starczyło nam czasu 
na pokutę, poprawę życia i na pojedna
nie się z Bogiem i z bliźnimi.

Jakże słuszne są słowa wielkiego poe
ty Goethego: „Umieraj ciągle i ciągle 
zmartwychwstawaj w życiu. Dopóki tego 
nie uczynisz, będziesz zawsze obcym i 
zbłąkanym przechodniem na tej ziemi”.

(dokończenie na str. 4)
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Przemówienie Biskupa Tadeusza R. Majewskiego

P rzem ów ien ie żałobne B iskupa Tadeusza Ulajewskiego

(dokończenie ze str. 3)
Żaden człowiek nie idzie przez życie sa

motnie. Idzie bowiem związany niew i
dzialnymi nićmi łączności z innymi ludź
mi, łączności przyjaźni, koleżeństwa, po
krewieństwa i chrześcijańskiej życzliwoś
ci. Nieubłagana śmierć zrywa te więzy. 
I to budzi żal, tym głębszy i silniejszy, im 
więcej więzów zadzierzgnęło się w  ży
ciu. Każda taka zerwana serdeczna nić 
wywołuje ból, nieraz bardzo dotkliwy i 
długotrwały.

Pamiętać jednak wszyscy musimy, ja
kie dobrowolnie przyjęliśmy na siebie 
obowiązki i jak je wykonujemy. Jakimi 
jesteśmy robotnikami w Winnicy Pań
skiej, jakimi jesteśmy pasterzami i dusz
pasterzami. W pamięci żyjących każdy z 
nas pozostanie takim, jakim był za życia:

Kto żyje tylko dla ciała, ten niewiele 
zdziała dla ideału, dla dobra innych. Kto 
zwycięży niskie instynkty, ten postąpi 
naprzód w życiu duchowym, stanie się 
powolnym pracownikiem Boga, błogosła
wieństwem dla ludzkiego społeczeństwa 
To nam nakazał Jezus. Tak postępowa"! 
św. Paweł Apostoł, który wszędzie niósł 
v.Iar; Chrystusową. Tak działał także 
nasz Drogi Wódz Duchowy — Biskup 
Franciszek Hodur.

Drogę do prawdy i zwycięstwa nakreś
lił nam Organizator naszego Kościoła. On 
tę drogę przeszedł i zwyciężył. Była to 
droga ciernista, ale szło o Prawdę.

Wiemy dobrze, że są ludzie, którzy zza 
grobu oddziałują na żywych, mimo śm ier
ci pozostają wśród nas, kształtują naszą 
postawę i nasze duchowe oblicze. Ludzie 
tacy nie rodzą się często nie tylko w ch a
tach wiejskich, ale i w pałacach. To Bóg 
ich powołuje i wyposaża w specjalne cha
ryzmaty, by realizowali Jego plany na 
ziemi, by budzili sumienia i ukazywali 
swym braciom właściwe drogi do Prawdy 
i szczęścia wiecznego.

Przed pożegnaniem Zmarłego Biskupa 
pragnę podać krótkie dane z Jego życio
rysu.

S.p. Biskup Julian Pękala urodził się 11 
maja 1904 roku w  Dębo wierzchach koło 
Radzynia Podlaskiego. Gimnazjum ukoń
czył w Zduńskiej Woli, po czym odbywał 
studia filozoficzno-teologiczne w Janowie 
Podlaskim oraz we Włoszech w latach 
1926—1928. Święcenia kapłańskie odebrał 
z rąk Biskupa Franciszka Hodura w dniu 
9 lipca 1928 roku w Krakowie. Pierwsze 
lata kapłańskie spędził kolejno na placów
kach duszpasterskich naszego Kościoła w 
Swieciechowie, Szewnej, Chełmie Lubel
skim, Henrykowie k. Warszawy i tuż 
przed okupacją w Warszawie. W okresie 
okupacji hitlerowskiej aktywnie uczestni
czył przy organizowaniu konspiracyjnej 
Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej. Po 
odzyskaniu niepodległości byl probosz
czem w Lublinie, a od 1949 roku znowu 
w Warszawie przy ul. Szwoleżerów. W 
roku 1951 Rada Kościoła powołała ks. Ju 
liana Pękalę na stanowisko Wikariusza 
Generalnego.

Dnia 12 grudnia 1952 rok’i  Synod Pow
szechny wybrał ks. Juliana Pękalę na 
biskupa. Następnego dnia, przy udzials 
wszystkich uczestników-delegatów Syno
du, zarówno duchownych, jak i św iec
kich, w tutejszej katedrze z rąk Biskupa 
Jakuba Próchniewskiego przy udziale 
dwóch innych wspólkonsekratorów otrzy
mał sakrę biskupią i został wprowadzo
ny na urząd ordynariusza Kościoła w 
Polsce. Zaszczytne to stanowisko pełnił do 
roku 1959. Od 1959 do 1962 roku objąf 
funkcję oficjała Sądu Kościelnego. W la
tach 1962—1965 Biskup Julian Pękala 
sprawował godność ordynariusza Diecezji 
Wrocławskiej, a następnie w latach 1966— 
—1975 przyjął urząd Biskupa Naczelnego

P rzem aw ia  ks. prof. W itold B enedyktow icz, 
prezes P o lsk iej R ady  E kum enicznej
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i Przewodniczącego Rady Synodalnej Koś
cioła. VI Ogólnopolski Synod, który od
był sie w dniu 15 maja 1975 roku we 
Wrocławiu, z uwagi na wiek emerytalny 
przyjął rezygnację Biskupa Juliana Pę
kali ze wszystkich stanowisk w Kościele 
Polskokatolickim i przeniósł Go w stan 
spoczynku.

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej uchwałą z dnia 21 lipca 1961 
roku przyznała Biskupowi Julianowi Pę- 
kale Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski. Zmarły Biskup posiadał także 
odznaczenia Tysiąclecia Państwa Polskie
go oraz medal trzydziestolecia PRL.

Od dłuższego czasu chorował. Nad ra
nem w dniu 3 marca 1977 roku zasnął w 
Panu, przeżywszy lat 73, w kapłaństwie 
lat 49, w biskupstwie lat 25. Nie doczekaj 
złotego jubileuszu kapłaństwa.

Po przemówieniu Dostojnego Superin- 
tendenta Generalnego, a zarazem Prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej — Ks. Prof. 
Dr Witolda Benedyktowicza i po żałob
nych obrzędach zaprowadzimy zwłoki ś.p. 
Biskupa Juliana Pękali do miasta umar
łych.

Teraz Cię żegnamy wszyscy, Księże 
Biskupie, ale chcemy Ci powiedzieć, że

poniesiemy wysoko sztandar Kościoła 
Polskokatolickiego. Dziękujemy Ci, Księ
że Biskupie, za Twoją służbę i długoletnią 
pracę w Wolnym, Polskim i Katolickim  
Kościele.

Wspólnie przebyliśmy dość długą i cięż
ką drogę. Tak się zdarzyło, że od VI Ogól
nopolskiego Synodu po Tobie objąłem 
zaszczytny, ale i zarazem trudny urząd 
Biskupa Naczelnego i Przewodniczącego 
Rady Kościoła Polskokatolickiego w Pol
sce. Od dwóch lat wraz z moimi współ
pracownikami kieruję Kościołem Polsko
katolickim w Polsce. Jestem pewny, że 
przy pomocy Boga Wszechmogącego po
prowadzę to dzieło, które osiemdziesiąt 
lat temu zapoczątkował Biskup Franiszek 
Hodur.

Wierzę, że nasz Organizator, że B is
kup Józef Padewski, Biskup Leon Gro
chowski i że Ty zza grobu będziecie nam 
pomagać, że będziecie duchem z nami.

Żegnamy Cię, Księże Biskupie. Dusze 
Twą polecamy Bogu. Wkrótce my również 
spotkamy się po drugiej stronie życia. 
Mamy tam wielką parafię Narodowego 
Kościoła.

Niech Bóg Wszechmogący obdaruje Cię 
szczęściem i pokojem wiecznym. Amen.



Telegram y kondolencyjne 
z okazji zgonu 

Biskupa Juliana Pękali
Z okazji zgonu B iskupa Ju lia n a  P ękali — na ręce Przew odniczącego  Rady 

S ynodalnej B iskupa T adeusza  M ajew skiego nad esz ły  liczne te leg ram y  i p ism a 
kondo lency jne . Pon iżej p rzy taczam y  tre ść  telegram ów ’ n ad esłan y ch  przez 
Z w ierzchn ika  Po lsk iego  N arodow ego K ościoła K atolickiego w  USA i K ana 
dzie — P ierw szego B iskupa T adeusza Z ie lińskiego, przez G łow ę Polskiego 
A utokefalicznego K ościoła P raw osław nego  — M etropolitę  Bazylego D orosz- 
kiew icza oraz K ierow nika  U rzędu do S praw  W yznań — M inistra K azim ierza 
K ąkola.

Z głębokim żalem przyjęliśmy śmierć Ś.p. Księdza Biskupa Juliana 
Pękali. Ślemy Księdzu Biskupowi Naczelnemu, Duchowieństwu. Wier
nym i Rodzinie głębokie wyrazy współczucia, przekazując je od sie
bie, od biskupów, duchowieństwa i wiernych Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła w  Ameryce i Kanadzie. Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie!

PIERWSZY BISKUP 
TADEUSZ ZIELIŃSKI

W dniu bolesnej straiy i odejścia w inny świat Ś.P. Drogiego nam 
Brata, Księdza Biskupa Juliana Pękali, w  imieniu Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego i własnym przesyłam wyrazy 
serdecznego żalu i współczucia. Niech spoczywa w pokoju.

METROPOLITA BAZYLI

W związku ze zgonem Księdza Biskupa Juliana Pękali, długolet
niego Biskupa Naczelnego Kościoła Polskokatolickiego w PRL, pro
szę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia.

Odszedł człowiek, który swą patriotyczną postawą i służbą Ojczyź
nie zasłużył na dobre wspomnienie.

Cześć Jego Pamięci!

MINISTER KAZIMIERZ KĄKOL 
KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ

B
M A Ł A  E N C Y K L O P E D IA  T E O L O G IC Z N A  <’35>

cząc się w grupy, w ędrow ali od miejscowości do m iejsco
wości i w zajem nie się biczowali w  kościołach albo i n a  ry n 
kach i innych m iejscach publicznych, biczownikam i byli za
równo mężczyźni, jak  i kobiety. Biczowali się rózgam i albo 
i batam i sami i m iędzy sobą w zajem nie oraz nawoływali 
innych do biczowania się i do przyłączenia się do nich, bo 
według ich przekonania biczowanie było skuteczną pokutą 
za grzechy, zastępowało naw et w edług ich tw ierdzeń ■— sa
kram enty  święte. N ajpierw  pojawili się oni w  półn. Wło
szech (ok. 1260 r.), potem  w  Niemczech, również na krótko 
w Polsce; później (w XIV w.) ruch ten objął rów nież Hisz
panię, Francję, całe Włochy. Kościół rzym skokatolicki ruch 
ten potępił i surowo w ystępował przeciw  biczownikom. A 
przyczyna pow stania takiego dziwacznego ruchu? Być może, 
iż m iał to być jakby krzyk rozpaczy ludzi biednych i głod
nych, poszkodowanych klęskam i: chorób zakaźnych, su s z y , 
wojen, itd., n a  co ówczesne w ładze polityczne i kościelne 
były albo głuche, albo obojętne, albo bezradne.
Biddle Jan  — (ur. 1615, zm. 1662) — jest założycielem -► 
unitarian, Anglik. Uczył się w  Oxfordzie. Został nauczycie
lem. Pod w pływem  poglądów -*• Socyna i in. -> an ty try n ita 
rzy począł występować przeciw  boskości - Ducha św., a po
tem  bardzo zdecydowanie i przeciw  nauce o -> tró jc y  św., 
dowodzą, że chrześcijańska nauka o Trójcy św. nie jest 
zgodna z Biblią, czyli z Pism em  św. również Nowego Te
stam entu. Głosił istn ienie tylko jednego, jednoosobowego, 
Boga. Swoje poglądy wyłożył przede wszystkim w  książce 
pisanej po angielsku pt. A  confession of faith concerning 
the holy Trinity, czyli po polsku Wyznanie wiary dotyczące 
świętej Trójcy. Za swoje* poglądy i działalność wyznaniową 
był parokrotnie więziony, został też skazany na trzyletnie 
wygnanie. Zm arł w  więzieniu.
Biedermann Alojzy Em m anuel — (ur. 1819, zm. 1885) — 
Szwajcar, ewangel. profesor na uniw ersytecie w  Zurychu. 
Zwolennik i głosiciel tzw. „wolnej teologii'', usiłujący znaleźć 
w  swoich w łasnych nowych koncepcjach teologicznych kom 
promis z istn iejącą teologią Kościoła (kościelnością). Autor

kilku dzieł. M.in. napisał TJeber der Persónlichkeit Gottes 
(1842), czyli po polsku O osobowości Boga; Die freie Theolo- 
gie oder Philosophie und  Christentum im  Streit und Frieden 
(1844), czyli po polsku Wolna teologia albo filozofia i chrze
ścijaństwo w  walce i pokoju; Christliche Dogmatik  (1869), 
czyli po polsku Chrześcijańska dogmatyka.
Biegacewicz Wojciech Jan  K anty — (ur.?, zm. 1767) ■— dr 
teologii i profesor filozofii i wymowy w  Akadem ii K ra
kowskiej, Jest autorem  m.in. książki, napisanej po łacinie 
pt. Questio theologica de beatitudine, czyli Rozprawa  (dok
torska, n.) o szczęśliwości.
Bieguny — byli też nazyw ani pielgrzymami, bo rek ru to w a li' 
się głównie z bezdomnych i włóczęgów, a  stanow ili jfedną 
z odnóg sekty rosyjskiej raskolników  — bezpopowców. Za
łożycielem tej grupy był Iw an  i Adrian, wywodzący się też 
z sekty Fiedosiejewskiej. Ich poglądy opracow ał teoretycznie 
Jefim  z P ierejasław ia (zm. 1792), a  później w  w ieku XIX 
N ikita Kisielew, kraw iec wiejski. Głosili, że św iat to im 
współczesne państw o antychrysta, dlatego n ie tylko nie 
uznawali, ale zwalczali zarowno w ładze świeckie, jak  i ko
ścielne. Jedynym  środkiem  prowadzącym  do zbaw ienia jest 
perm anentne zwalczanie wszelkiej władzy, ucieczka od św ia
ta  i ciągła w ędrów ka, ciągłe pielgrzymowanie. Uznawali ty l
ko chrzest. Propagowali w olną miłość. Posiadanie własności 
uważali za grzech. Wszyscy ludzie są równi. N ajdoskonal
szymi jednak  chrześcijanam i są ludzie starzy, będący stale 
na wędrówce i nie posiadający własności.
Biel G abriel — (ur. 1418, zm. 1495) — studiował wT H eidel
bergu, E rfurcie i Kolonii; profesor teologii na uniw ersytecie 
w  Tybindze, Niemiec. Był pod w pływem  ->• nom inalizm u — 
Ockhama. N apisał m.in. Epitome et collectorium ex  Occamo 
super ąuattuor libros Sententiarum  (łac.) Krótki wyciąg  
(tekstów', n.) i zbiór (poglądów, n.) z  (dzieł, n.) Ockhama od
nośnie do czterech ksiąg Sentencji. K siążka ta  przez jakiś 
czas była jakby podręcznikiem  teologii nom inalistycznej i po
mocą wT kom entow aniu Sentencji — Piotra Lom barda.

5



„Przeto czy żyjemy, czy umieramy, 
Pańscy jesteśmy..."

Przemówienie Ks. Witolda Benedyktowicza

..Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i dla siebie nie umiera, 
bo chociaż żyjemy, żyjemy dla Pana, chociaż umieramy, umieramy 
w Panu. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy”.

(Rzym. 14,7.8).

Księże Biskupie, Drodzy Uczestnicy smutnego pożegnania!

Słowa św. Pawia, które zostały przed chwilą przeczytane, w szcze
gólny sposób harmonizują z życiem i osobą Tego, którego dzisiaj 
żegnamy. Ś.p. Biskup Pękala nie żyl dla siebie.

Żyl dla Kościoła. Od pierwszych dni swojego powołania i od p ier
wszej chwili swojego kapłaństwa. Wszyscy, którzy spotykaliśmy sio 
z Nim, byliśmy pod przemożnym wrażeniem tego faktu.

Żył też dla swojego narodu. Żyl rzeczywistością ludu polskiego, 
tego ludu, którego duchową silą jest Wasz Kościół powstały na ob
czyźnie, a rozkwitający także w naszym kraju.

Żył testamentem ś.p. ks. biskupa Franciszka Hodura.

Mieliśmy w Księdzu Biskupie Pękali przykład umiłowania Koś
cioła. narodu, kraju, naszej historii ojczystej i państwa.

Żył też dla wielkiej sprawy ekumenicznej. Był wspólbudowniezym  
Polskiej Rady Ekumenicznej, gdy powstawała ona w  podziemiu, 
w warunkach konspiracji. Będąc wiernym synem swojego Kościoła, 
był jednocześnie wiernym, energicznym, pełnym poświęcenia dzia
łaczem ekumenizmu — jedności chrześcijańskiej.

Dlatego nad Jego trumną słow'a Apostola mają taką szczególną 
wymowę. Św. Paweł mówi, ie  „nikt z nas nie żyje dla siebie”, ale 
każdy z nas musi to potwierdzić. Stoimy dziś tu wobec potwierdze
nia prawdy tych słów.

Żegnamy Człowieka wielkiej skromności i wielkiej prostoty du
chowej, przez które najskuteczniej przemawiają najwyższe wartości 
ludzkie. Sądzę, że wszyscy, którzy Go pamiętamy, którzyśmy sie

z Nim stykali, byliśmy pod osobistym urokiem Jego wielkiej skrom
ności, Jego prostoty uczuć i słów, które tak jednają serca ludzkie.

Żegnamy Człowieka pełnego wielkiej dobroci. Niekiedy tempera
ment działacza społecznego, kościelnego a takim był ś.p. Ksiądz 
Biskup Pękala, sprawia, że osobiste pokłady dobroci schodzą gdzieś 
głębiej, bo trudne zadania i walka z przeciwnościami każą czasem za
milknąć tym właśnie stronom charakteru. W osobie Księdza Bisku
pa Pękali mieliśmy do czynienia z żywą, chrześcijańską i ludzką do
brocią — a czasem tak przecież tęsknimy za tą zwyczajną dobro
cią ludzką. Dlatego z żalem rozstajemy się z tymi, którzy są nosi
cielami ludzkiej dobroci.

Żegnamy się dzisiaj ze sługą Kościoła, który prawie pięćdziesiąt lat 
trwał w służbie chrześcijańskiej rodzinie, społeczności, której Głową 
jest nasz Pan Jezus Chrystus.

Pamiętam przed prawie dwudziestu pięciu laty akt konsekracji w 
tym kościele, z którego dzisiaj wyprowadzamy Go na miejsce wiecz
nego spoczynku, w tych murach, które są zaledwie symbolem żywej 
budowli, wzniesionej z żywych serc, z żywych kamieni, jak nazywa 
św. Piotr Kościół Jezusa Chrystusa.

Bratnie Kościoły, społeczność ekumeniczna Kościołów życzymy ro
dzinie Zmarłego hartu i obfitych błogosławieństw Bożych, życzymy 
pociechy z wysoka, z niebios, która pozwala przetrwać ciężkie i bo
lesne chwile. Kościołowi Polskokatolickiemu życzymy, by Bóg raczył 
powoływać takich ludzi, takie sługi, takich działaczy, jakim był Ten, 
którego dzisiaj żegnamy.

Zmarłemu życzymy wiecznego odpoczynku, który jest nieustanną 
społecznością z naszym Ojcem przez Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej jeszcze raz żegnam Zmar
łego Księdza Biskupa Pękalę tym Słowem, które już było czytane: 
„Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i dla siebie nie umiera, bo 
„chociaż żyjemy, żyjemy dla Pana. chociaż umieramy, umieramy w 
Panu. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy” (Rzym. 
14,7,8). Amen.

M A Ł A  E N C Y K L O P E D IA  T E O L O G IC Z N A  i’»>
Bielizna liturgiczna — zw ana też kościelną — to obrusy 
ołtarzowe, korporał, palka i puryfikaterz; pow inny one być 
zrobione z płótna lnianego lub konopnego i z w yjątkiem  
obrusów mogą być p rane tylko przez duchownych (od dia
kona wzwyż). Bielizna liturgiczna obw arow ana jest w ko
ściołach katolickich tak  ścisłymi przepisam i ze względu na 
to, iż ma ona pośredni (obrusy) lub bezpośredni styk z -► 
Najświętszym  Sakram entem .

Bieńkiewicz Reginald Józef — (ur. 1711, zm. ok. 1780) — 
zakonnik - pijarski, nauczyciel wymowy i poezji oraz fi
lozof. A utor szeregu drukow anych kazań.

Bierdiajew Mikołaj — (ur. 1874, zm. 1948) — rosyjski p ra 
wosławny myśliciel. Po Wielkiej Rewolucji Październikowej 
w pierw  profesor n a  uniw ersytecie w  Moskwie, potem od 
1922 r. żyjący i pracujący na Zachodzie (w Berlinie, potem 
w Paryżu). Je st autorem  wielu dzieł. M.in. napisa! (tytuły 
podajem y w  tłum aczeniu polskim ): Sens dziejów; Przezna
czenie człowieka; Próba eschatologicznej metafizyki; Egzy
stencjalna dialektyka boskiego i człowieczego (boskości i 
człowieczeństwa); Królestwo Ducha i królestwo cesarza; 
Chrześcijaństwo i rzeczywistość społeczna; Niewolnictwo i 
wolność człowieka.  Po śmierci B ierdiajew a ukazała się jego 
autobiografia.

B ierdiajew  był pod wpływem — K anta, — Nitzschego, -► 
Chomiakowa, -*• Sołowjowa, Dostojewskiego i i. Usiłował 
w ypracować syntezę m arksizm u i idealizmu. Ostatecznie 
jednak odszedł od — m aterializm u i może być uważany chy
ba za wyznawcę -> personalizm u i rllig ijnego egzysten- 
cjalizm u po myśli filozofii i teologii —* Pascala i — Kierke- 
gaarda. B ierdiajew  był też twórczo zaangażowanym -> eku- 
menistą. Był też jednym  z założycieli francuskiego czasopis
m a Esprit.

Biermann Ja n  — (ur.?, zm. 1721) — holenderski teolog 
protestancki, — biblista. Jest autorem  kilku prac specjali

stycznych; m.in. w ydał po flam andzku kom entarze do kil
ku proroków  St. Testam entu (-»■ Biblia) i Listów do Koryn- 
t.an  ->- św. Pawła. Był rów nież archeologiem  biblijnym  i 
napisał trak ta ty  o * Urim i ->■ Thum m im  oraz o obrzędach 
Starego Testam entu.

Bierzmowanie — jest w  Kościołach katolickich jednym  z 
siedm iu sakram entów  świętych. Po łacinie sakram ent ten 
nazywa się confirm atio =  wzmocnienie, umocnienie, u tw ier
dzenie; polskie słowo bierzmowanie  według większości 
znawców wywodzi się od staropolskiego słowa bierzmo, k tó 
rym  to słowem w budowli nazywano główną poprzeczną 
belkę, podtrzym ującą wszystkie inne belki stropu i w ten 
sposób w zm acniającą -całe w iązanie belek, na których spo
czywa strop. Podobnie sakram ent bierzm ow ania wzmacnia, 
u tw ierdza w  wierze i uzdalnia do czynnego religijnego dzia
łania przyjm ującego ten  sakram ent chrześcijanina i pom na
ża życie nadprzyrodzone (łaskę uświęcającą) otrzvm ane przez 
sakram ent ->■ chrztu św., w zm acnia je a  przez udzielenie 
bierzm owanem u siedmiu darów  Ducha św. przysposabia go 
(bierzmowanego) do odważnego w yznaw ania i głoszenia 
Chrystusa i Jego ideologii; na duszy, jak  — chrzest i -*• 
kapłaństw o bierzm ow anie „wyciska” niezbywalne znamię, 
które zwie się też charakterem  sakram entalnym . Sakram ent 
bierzm ow ania może przyjąć tylko już ochrzczony, tylko je 
den raz w  życiu i w  stan ie  -*■ łaski uświęcającej (po odby
tej spowiedzi, bez grzechu, po przyjęciu — Komunii św.). 
Zwyczajnym szafarzem sakram entu  bierzm ow ania jest -*■ 
biskup; w wypadkach niebezpieczeństwa u tra ty  życia każ- 
■:iy -* proboszcz lub kap łan  przez niego upoważniony; nadto 
zależnie od jakości Kościoła stosuje się ogólne czy jednora
zowe delegacje, których udzielenie, bezpośrednie czy po
średnie, w  Kościele rzym skokatolickim  zależy od -*■ papieża 
albo w  Kościołach K atolickich w  ogóle od -> biskupów, k tó
rzy tej delegacji udzielają albo ogólnie albo doraźnie (w 
ostatnim  przypadku tak  dzieje się, ale w bardzo w yjątko
wych sytuacjach w  Kościołach -* Starokatolickich, również
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Odszedł ten 
który z nami żył, 
z nami pracował 
i z nami budował..

Przemówienie 
Ks. Edwarda 

Jakubasa
Najdostojnieszy Księże Biskupie Na

czelny, Dostojni Biskupi Bratnich Kościo
łów, Administratorzy Diecezji, Księża 
Dziekani. Kapłani i wszyscy zebrani 
Wierni!

Dnia 3 marca bieżącego roku rzekł Pan 
Jezus do Sługi swego Biskupa Juliana: 
„Zdaj sprawę z włodarstwa swTego, albo
wiem już więcej włodarzyć nie będziesz". 
Oto Bóg wezwał Tego, który przez dłu
gie lata pracowTał jako Kapłan i Biskup. 
Lampka jego życia zgasła. Ostatnia stro
na księgi Jego życia zaw^arla się na wieki. 
Odszedł Ten, który z nami żył, z nami 
pracował i z nami budował...

Zebraliśmy się tu, w tym mieście zmar
łych, ażeby złożyć do mogiły naszego Bra
ta, Kapłana i Biskupa, ażeby oddać zie
mi to, co z ziemi wTzięło początek, a mnie, 
jako najstarszemu kaplanowi-weteranowi 
Kościoła Narodowego — który z Biskupem 
Julianem Pękala pracowTał przez blisko 
pięćdziesiąt lat — przypadł w udziale obo
wiązek przemówienia nad Jego grobem. 
Przede wszystkim dziękuję Księdzu B is
kupowi Naczelnemu Tadeuszowi Majew
skiemu za odprawienie nabożeństw żałob
nych w katedrze i za wygłoszenie mo
wy pogrzebowej. Dziękuję za udział w 
uroczystościach pogrzebowych wszystkim  
Biskupom Bratnich Kościołów, Profeso
rom Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej, wszystkim Kapłanom i Wiernym. 
Dziękuję za przybycie i za udział w mo
dlitwach. Chciałbym, ażeby ten dzień za
padł głęboko w naszej pamięci i przy
pominał nam, że każdego z nas podobny 
moment czeka.

Żegnam Cię. Księże Biskupie, w im ie
niu wszystkich, a szczególnie wT imieniu 
tych parafii, w których byłeś probosz
czem. Dziękujemy Ci za wTszystkie ponie
sione trudy, za wszelką pracę i poświę
cenie dla Kościoła, za to, żeś dla Kościoła 
Polskokatolickiego żył i dla niego cier
piał.

Księże Biskupie! Stoisz po drugiej stro
nie, tam, gdzie jest wieczność. Stoisz przed 
Sądem Najwyższym — Jezusa Chrystusa. 
Stoisz przed Tym, który jest początkiem i 
Sędzią naszym. Dlatego proś Boga, proś 
Jezusa Chrystusa, ażeby błogosławił n a 
szemu Kościołowi, wszystkim jego bis
kupom, kapłanom i wiernym.

Odpoczywaj w pokoju. Amen.

Nad m ogiłą  Z m arłego B isk u p a  przem aw ia  ks. 
d z iekan  E dw ard  Ja  kubas

Podczas żałobnego nabożeństwa w katedrze

Kapłani w żałobnej procesji — poprzedzeni delegacją górników 
z polskokatolickiej parafii w Bolesławcu k. Olkusza



WRACAM DO POLSKI 
Z POCZUCIEM 

SPEŁNIONYCH OBOWIĄZKÓW

Wypowiedź Biskupa Naczelnego Tadeusza 

Majewskiego dla czytelników „Rodziny"
Biskup Naczelny Kościoła Polskokatolickiego i Przewodniczący Rady 

Synodalnej przebyw ał w  lutym  br. z w izytą w Polskim Narodowym Ka
tolickim Kościele w Stanach Zjednoczonych AP. Po jego powrocie Redak
cja ..Rodziny” zwróciła sie z prośbą o wrażenia z pobytu w  USA. Oto w y
powiedź Biskupa Tadeusza Majewskiego, przeznaczona dla naszych 
Czytelników.

W dniach od 16 do 27 lutego br. 
przebywałem w  Scranton, Pa., w  
m ieście, w  którym Biskup Franciszek 
Hodur z gromadą ludu polskiego zor
ganizował i powołał do bytu Polski 
Narodowy Katolicki Kościół. Dobry 
i łaskawy Bóg pozwolił mi w  24 
rocznicę śmierci Biskupa Hodura 
wziąć udział w e Mszy św. żałobnej 
odprawionej w  pierwszej katedrze w  
Scranton, Pa., przez Pierwszego  
Księdza Biskupa Tadeusza F. Z ieliń
skiego, a następnie z Dostojnym i Ar- 
cypasterzami, W ielebnym  Ducho
wieństw em , z wiernym i, dziatwą i 
młodzieżą mogłem złożyć hołd w ie l
kiemu Wodzowi Duchowemu, Jego 
W spółpracownikowi Biskupowi Leo
nowi Grochowskiemu, Kapłanom i 
tym  wszystkim , którzy z pośw ięce
niem  i głęboką wiarą budowali na 
ziemi amerykańskiej Narodowy Koś
ciół.

Dzięki życzliwości p. prezesa 
W incentego Yuskiewicza brałem 
udział w posiedzeniu Zarządu Głów
nego Polskiej Narodowej ,,Spójni”, 
co poczytuję sobie za zaszczyt i w y
różnienie.

Uczestniczyłem w Konferencji 
Biskupów z udziałem świeckich 
przedstawicieli Naczelnej Rady Koś
cioła — zwołanej przez Pierwszego 
Biskupa Tadeusza F. Zielińskiego.

W niedzielę 20 lutego br., korzy
stając z zaproszenia Ordynariusza 
Diecezji Centralnej — Biskupa An
toniego Rysza, przemówiłem w ka
tedrze scrantońskiej. Jak  zawsze 
ogarnęło mnie wielkie wzruszenie, 
boć przecież 41 lat temu. w roku 
1936. kiedy W W arszawie pod prze

wodnictwem Biskupa Franciszka Ho
dura odbywał się pierwszy Synod 
Kościoła Narodowego w  Polsce, ja. 
jako jeden z w ielu (wówczas dziesię
cioletni chłopiec, wręczałem nasze
mu Organizatorowi kwiaty. Pam ię
tam, że Biskup Hodur był wzruszo
ny. Przyjął kwiaty, przytulił nas do 
swego serca i pobłogosławił. Jestem  
szczęśliwy, że Jego spracowane, ar- 
cypasterskie dłonie spoczęły na 
moich skroniach. Z perspektyw y 
czasu dziś uzmysławiam sobie, że w 
tym  dniu odbyły się moje zaślubiny 
z Chrystusem  i Narodowym Kościo
łem.

Dnia 21 lutego br. m iałem sposob
ność przem awiania w  Centrum  
Młodzieży przy katedrze scran ton- 
kiej z okazji uroczystości ku czci J e 
rzego W aszyngtona i Tadeusza Koś
ciuszki, zorganizowanej przez Od
dział N orthern Pennsylvania Divi- 
sion — Kongresu Polonii Am erykań
skiej.

Dnia 22 lutego br. brałem  udział 
w  konferencji księży senioratu scran- 
tońskiego. Radością napawa mnie 
fakt, iż księża zgromadzeni na kon
ferencji żywo zainteresowani są ży
ciem i rozwojem Kościoła Polskoka
tolickiego w Polsce, jak również kra
jem  swych przodków.

W Środę Popielcową dane mi było 
usługiwać w nabożeństwach przed 
południem, jak również w godzinach 
wieczornych w katedrze scrantoń
skiej, przez którą w tym  dniu przesz
ły  wielkie rzesze wyznawców PNNK.

W towarzystwie Pierwszego Księ
dza ■ Biskupa odwiedziłem ■ Wyższe 
Sem inarium  Duchowne im. H. Sa- 
vonaroli. Studenci-klerycy zrobili na

B iskup  T adeusz R. M ajew ski

mnie bardzo miłe wrażenie. W moim 
przekonaniu nasi młodzi bracia dob
rze wiedzą, dlaczego przybyli do tej 
uczelni teologicznej i co chcą osiąg
nąć. Daj Boże, aby każdy z nich był 
przejęty głęboką w iarą w słuszność 
naszej świętej spraw y i aby w przy
szłości mógł osiągnąć wieczną koro
nę Chrystusowego kapłaństw a przez 
Narodowy Kościół.

Przy tej okazji dziękuję studen
tom za przeprowadzony ze mną w y
wiad, jak  również za złożoną ofia
rę w  wysokości pięćdziesięciu dola
rów na Budowę Szpitala Centrum  
Zdrowia Dziecka.

Rad jestem, że i w  tym  roku przez 
40 dni nasi studenci pod opieką PW 
Ks. Seniora Edwarda Abramskiego 
spędzą wakacje w Polsce, a zarazem 
korzystać będą z wykładów w Uni
wersytecie Jagiellońskim  i tym  sa
mym pogłębią znajomość języka 
polskiego i ku ltury  polskiej.

W dniu 26 lutego odwiedziłem 
Dom Starców i Kalek w W aymart, 
Pa. Nowy obiekt wzniesiony z ofiar 
wyznawców PNKK i członków Pol
skiej Narodowej „Spójni” świadczy o 
tym, że Kościół Narodowy pomaga 
ludziom nie tylko się zbawiać, ale 
pomaga żyć również i tym, którzy 
potrzebują wsparcia, opieki i spo
kojnych, wieczornych dni swego ży
cia. Ta hum anitarna instytucja 
PNKK jest w skutkach błogosła
wieństwem  dla tych, którzy w spo
koju dożywać pragną swojej staroś
ci.

W niedzielę dnia 27 lutego br. od 
wczesnych godzin rannych brałem  
udział w nabożeństwach w parafii w 
Dickson City, Pa. O godzinie 10.30 
odprawiłem Sumę i wygłosiłem Sło
wo Boże. Gościnny Gospodarz, PW 
Ks. Senior F ryderyk Banaś, przy
jął mnie serdecznie i chlebem, i pol
skim sercem. Następnie, po nabożeń-



W kaplicy  m auzo leum  
B iskupa F ranciszka  Ho- 
ciura w 24 rocznicę j e 
go śm ierci. Od p raw ej 
s to ją : Bp A ntoni Rysz, 
Bp T adeusz Z ie lińsk i, 
Bp T adeusz M ajew ski, 
p. W incenty  Y usk is- 
w icz i p. Józef K ochan.

Bp T adeusz  M ajew ski 
i Bp A ntoni Rysz z 
g ru p ą  działaczy kośc ie l
ny ch  i społecznych- F o 
tog rafia  z okazji u ro 
czystości ku czci J e 
rzego  W aszyngtona i 
Tadeusza K ościuszki. W
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stwie, uczestniczyłem w zgromadze
niu poświęconym Jerzem u Wa
szyngtonowi i Tadeuszowi Kościusz
ce. Przy tej okazji wręczono mi 
ofiarę na Centrum  Zdrowia Dziecka 
w wysokości 232 dolarów. Ofiaro
dawcom składam serdeczne podzię
kowanie za hojne cegiełki na ten 
szlachetny cel.

W imieniu Honorowego Komitetu 
Budowy Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka i swoim  własnym  pragnę tą 
drogą złożyć serdeczne staropolskie 
„Bóg zapłać” tym  wszystkim , którzy 
w  odpowiedzi na mój Apel nadesłali 
ofiary na ręce Pierwszego Ks. B is
kupa Tadeusza F. Zielińskiego, a 
tym  samym stali się współbudowni- 
czymi najpiękniejszego Pomnika na 
św iecie, poświęconego pamięci pol
skich dzieci.

Lista budowniczych nie zamknię
ta. Budowa nie zakończona. Brakuje 
jeszcze w iele cegieł.

Znając ofiarność i hojność w yz
nawców PNKK oraz członków Pol
skiej Narodowej „Spójni”, mam na
dzieję, iż wśród ofiarodawców nic 
zabraknie ani jednej parafii, jak 
również ani jednego Oddziału „Spój
n i” w  szeregach spieszących z po
mocą. Nadał apeluję do serc w szyst
kich ludzi dobrej woli i ich ofiarnoś
ci. W szelkie ofiary na ten cel nale
ży przekazywać pod adresem:

Prime Bishop Tadeusz F. Zieliński
1004 — Pittston Ave., Scranton, Pa.
18505
Name
Addres
City, State, ZIP $ ..........

Lista dotychczas przekazanych  
ofiar podana jest na łamach „Stra
ży”, dalsze w pływ y kwitowane bę
dą w  organie „Spójni”, a następnie 
przekazane do Warszawy.

Wkrótce, jesienią 1977 roku, odbę
dzie się specjalna uroczystość odda
nia do użytku trzech pierwszych pa
w ilonów  Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka. Na tę uroczystość przybę
dzie do Polski w iele zaproszonych  
Dostojnych Gości niem al z całego 
świata. Polski Narodowy Katolicki 
Kościół będzie reprezentowany przez 
Pierwszego Ks. Biskupa Tadeusza F. 
Zielińskiego oraz członka Naczelnej 
Rady PNKK p.mec. Ernesta Gazdę 
i jego małżonkę, a Zarząd Główny 
Polskiej Narodowej „Spójni” przez 
p. prezesa W incentego Yuskiewicza. 
Dziękuję za przyjęcie zaproszeń i ży
czę Dostojnym Gościom szczęśliwej 
podróży do Polski.

W dniu 28 lutego br. opuściłem 
gościnne progi moich współbraci w 
urzędzie biskupim  i udałem  się do 
W arszawy, do moich obowiązków, 
aby kontynuować to wszystko, co 
przed 80 laty  zostało rozpoczęte na 
ziemi am erykańskiej przez Biskupa 
Franciszka Hodura. Pragnę tą  dro
gą złożyć serdeczne podziękowanie

NPW Pierwszem u Księdzu Biskupo
wi Tadeuszowi F. Zielińskiemu, jak 
również Ordynariuszowi Diecezji 
Centralnej — NPW Biskupowi An
toniem u Ryszowi, PW Ks. Seniorowi 
Edwardowi Abram skiem u i PW Ks. 
Seniorowi Fryderykow i Banasiowi 
oraz W ielebnemu Duchowieństwu za 
okazaną życzliwość, za pracowite, 
twórcze, konstruktyw ne narady i 
wspólne ustalenia, świadczące o 
tym, że jednej i tej samej służymy 
sprawie, której na imię Kościół Na
rodowy.

Dziękuję Członkom Naczelnej Ra
dy Kościoła PNNK, jak również w 
szczególny sposób p. W incentemu 
Yuskiewiczowi, prezesowi Zarządu 
Głównego Polskiej Narodowej „Spój
ni”, za okazane zrozumienie, jak 
również poparcie naszych słusznych 
i dobrych postanowień i przedsię
wzięć.

Przy tej okazji serdecznie pozdra
wiam  wszystkich Dostojnych K sięży  
Biskupów, PW  K sięży Seniorów', 
W ielebnych K sięży Proboszczów, 
wszystkich wyznawców Polskiego 
Narodowego Katolickiego Kościoła 
oraz w szystkich członków Polskiej 
Narodowej „Spójni”. Cześć Wam 
wszystkim !

Dar

Kościoła

Polskokatolickiego

na

Centrum Zdrowia 

Dziecka

W dniu 2 marca br. Przewodniczą
cy K om itetu Budowy Szpitala Cen
trum Zdrowia Dziecka, Minister JA 
NUSZ WIECZOREK, w  towarzyst
w ie wicedyrektora Urzędu do Spraw  
W yznań, Tadeusza DUSIKA, przyjął 
Biskupa Tadeusza R. M ajewskiego 
— Przewodniczącego Rady Synodal
nej Kościoła Poskokatolickiego, któ
ry w  imieniu Polskiego Narodowego 
Kościoła i Polsko-Narodowej „Spój
ni” w  Am eryce na Centrum Zdro
wia Dziecka przekazał kolejną ofia
rę w  wysokości $ 2.200.— doi. am.
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in s ty tu t E kum en iczny  w  B ossey

TYDZIEŃ MODLITWY
0  JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W 1978 R.

„A więc nie jesteście już 
obcymi” — ten w erset z li
stu św, P aw ła do Efezjan 
w ybrany został przez m iesza
ną kom isję Kościoła katolic
kiego i Światowej Rady K oś
ciołów jako hasło Tygodnia 
M odlitwy o Jedność Chrześci
jan, który będzie obchodzony 
w dniach od 18 do 25 stycz
nia 1978 r.

Przygotowany przez tę ko
m isję m ateriał, k tóry dostar
czy tem atu  do refleksji w 
czasie Tygodnia M odlitwy o 
Jedność Chrześcijan, przesła
ny zostanie obecnie przez Se
k re ta ria t do Spraw  Jedności 
Chrześcijan do ekum enicz
nych kom isji episkopatów 
oraz przez Światow ą Radę 
Kościołów do wszystkich Koś
ciołów wchodzących w jej 
skład, a także do narodowych 
rad  Kościołów. Kościoły lo
kalne przerobią ten  m ateriał
1 dostosują go do m iejsco
wych warunków' i potrzeb.

Oby tak  było — jak  głosi 
hasło — we wszystkich k ra 
jach, a szczególnie u nas, w 
Polsce.

ŚMIERĆ ARCYBISKUPA 
KOŚCIOŁA 

ANGLIKAŃSKIEGO 
W UGANDZIE

Prasa podała ostatnio sen
sacyjną wiadomość o śmierci 
arcybiskupa Kościoła Angli
kańskiego w Ugandzie, os
karżonego o udział w  spisku 
przeciwko prezydentowi U- 
gandy. Oto inform acja spec
jalnego w ysłannika PAP:

Urząd Ugandy podał do 
wiadomości, że trzy osoby 
oskarżone o próbę obalenia 
prezydenta Ugandy, m arszał
ka polnego Idi Amina, po
niosły śmierć w  w ypadku sa
mochodowym. Usiłowały one 
podczas jazdy na przesłucha
nie obezwładnić prowadzące
go wóz oficera arm ii ugan- 
dyjskiej, a następnie uciec.

Oskarżonymi byli: — gło
wa Kościoła Anglikańskiego 
w  Ugandzie — arcybiskup

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE @

Janan i Luw um  oraz dwa] 
najbliżsi współpracownicy 
m arszałka A m ina — m inister 
spraw  w ew nętrznych Charles 
Oboth-Ofum bi i m inister ro l
nictw a ppłk Erenaye Wilson 
Oryema. Dwaj ostatni brali 
aktyw ny udział w  zam achu 
wojskowym, jaki m iał m iej
sce 25 stycznia 1971 roku, w 
wyniku którego ówczesny 
pułkow nik Idi Am in obalił 
prezydenta M iltona Obote.

W edług ostatnich inform a
cji prasowych, rządowa W-ers- 
ja  okoliczności zgonu arcy
biskupa nie jest p raw dziu  a.

PRACE MIESZANEJ 
KOMISJI 

ANGLIK AŃSKO- 
-KATOLICKIEJ

M ieszana Kom isja angli- 
kańsko-katolicka — sk ładają
ca się z 21 przedstaw icieli obu 
Kościołów — podała do pu 
blicznej wiadomości in te resu 
jący dokument, stanowiący 
wyniki blisko 3 la ta  trw a ją 
cych rozmow na tem at auto
ry tetu  nauczającego w  Koś
ciele. Tem at interesujący nie 
tylko dw a Kościoły: spraw a 
prym atu papieża. Oto jedna z 
2 wypowiedzi K om isji. 
..Rzym, miasto śmierci P iot
ra  i Paw ła, jedyna stolica 
pretendująca do powszechnej 
suprem acji nad św iatem  
chrześcijańskim , jest m iej
scem, w  którym  papiestwo w 
przyszłej jedności uniw ersal
nej winno mieć sw oją sie
dzibę”.

W ydawca dokum entu
stw ierdza, że „przysłowiowy 
uniw ersalny prym at biskupi 
Rzymu wcale nie oznacza, żc 
Kościół Anglikański zobowią
zany jest uznać dogmat u 
nieomylności papieża, ani też 
przyznać m u upraw nienia, 
którym i dysponuje w Koście
le katolickim ”.

To ostatnie oświadczenia 
Komisji, tyczące się au tory
te tu  w  Kościele”, nie jest no1 
wością. K om isja ta  już w 

, 1971 r. uchw aliła wspólny do
kum ent w spraw ie pojm ow a
nia nauki o eucharystii. Była 
to pierw sza próba porozum ie
nia doktrynalnego między obu

Kościołami. W 1973 r. ogio- 
szono obszerne studium  doty
czące „Urzędu Kościelnego”, 
tzn. kapłaństw a anglikańskie
go uznanego w  swoim czasie 
przez W atykan za „bezw ar
tościowe”, a przez to nieważ
ne” (bulla „Apostolicae cu- 
rae").

Tyle o działalności Komisji 
m ieszanej, k tórej decyzje w 
zasadzie nie m ają skutków  
kanonicznych bez aprobaty 
kierow nictw a obu Kościołów. 
N atom iast w ładze obu Koś
ciołów jedynie śledzą prace 
K om isji z „dużym zaintereso
w aniem ”, ale decyzji nie w y
dają.

Z ŻYCIA KATOLICKIEJ 
AKADEMII TEOLOGICZNEJ 

W BUDAPESZCIE

Jak  inform uje prasa koś
cielna, w  K atolickiej A ka
dem ii Teologicznej w  B uda
peszcie odbyła się uroczystość 
nadania doktoratu 9 du
chownym, absolwentom  A ka
demii. W uroczystości ucze
stniczył ks. kard. Laszlo Le- 
kai, arcybiskup Esztergom, 
prym as W ęgier oraz liczni 
księża, biskupi i przedstaw i
ciele kierow nictw a Urzędu do 
Spraw  Kościołów. Obecni by
li również przedstaw iciele in 
nych wyznań chrześcijań
skich. Do nowo m ianow a
nych doktorów wygłosił 
przem ówienie o. A ndras Szen- 
nay OSB, dziekan KAT, ar- 
cyopat Pannonhalm a, pod
kreślając, że ich najw ażniej
szym zadaniem  jest nieustan
na służba Chrystusowi, Koś
ciołowi i ludowi Bożemu w 
duchu idei soborowych.

DOKUMENTACJA 
O SYTUACJI 

MUZUŁMANÓW 
W EUROPIE

Inorm aw aliśm y już wielo
krotnie o rozmowach W aty
kanu z m uzułm anam i, jakie 
prowadzone były w  ram ach 
akcji ekum enicznej przez Se
k re ta ria t do Spraw  Religii 
N iechrześcijańskich. Przygoto
w ana ostatnio przez W aty
kański Sekretariat dokum en
tacja, dotycząca religijnej i 
socjalnej sytuacji ok. 9 min 
muzułmanów, którzy osiedli
li się w  Jugosławii lub też 
pracu ją w  Europie zachodniej 
(gastarbaiterzy), została p rze
kazana Światowem u Centrum  
Islam u przy Uniwersytecie 
A l-A zhar i Najwyższej R a
dzie Islam skiej w  Kairze. 
Obie te organizacje m ają za 
zadanie badanie problem ów 
oraz roztaczanie opieki nad 
rozproszonymi po świecie w y
znawcam i religii m uzułm ań
skiej. Im pulsem  do opraco
w ania tej dokum entacji była 
chrześcijańsko-islam ska kon
ferencja, która odbyła się w 
listopadzie ub. r. w Wiedniu.

DALSZY CIĄG „SCHIZMY” 
ARCYBISKUPA 

LEFEBVREA

Spraw a arcybiskupa Lefebv- 
re ’a nie schodzi od daw na z

lamów prasy zagranicznej. 
Pisaliśm y na ten tem at w  n u 
merze 51/76 „Rodziny”, syg
nalizował o tym  redaktor Z. 
M orawski w  „Życiu W arsza
w y”. Tem u problem owi W a
tykanu poświęciła niejedno- 
kroinie wiele miejsca prasa 
starokatolicka (szwajcarska i 
niemiecka). Ostatnio opubli
kowany został kom unikat 
B iura Prawnego W atykanu, 
który przypom ina „grzechy” 
krnąbrnego arcybiskupa i os
trzega wyświęconych przezeń 
duchownych, że święcenia te 
są nieważne:

„Udzielanie tonsury i św ię
ceń subdiakonatu przez arcy
biskupa M arcela Lefebvre!a 
kilku kandydatom  do kap łań
stw a jest nielegalne ze wzglę
du na zawieszanie „a Divnis” 
arcybiskupa Lefebvre’a w 
czynnościach pasterskich”.

Podkreślając sytuację, jaką 
w ytw orzył arcybiskup Lefeb- 
vre oraz przypom inając, że 
papież oczekuje w  dalszym 
ciągu odpowiedzi na w ezw a
nie do form alnego uznania 
niektórych podstawowych 
punktów  przedłożonych arcy
biskupowi Lefebvre w  liście 
z 11 października ub. roku 
kom unikat w atykański stw ier
dza:

„Jeżeli naw et arcybiskup 
Lefebvre w yraża szczere i 
głębokie pragnienie prow a
dzenia pracy dla zbawienia 
dusz w  pełnej uległości w ika
riuszowi Chrystusa, to jed
nak ze swej strony nie uczy
nił żadnego powrażnego kroku 
pozwalającego Ojcu św. na 
zniesienie kary  kanonicznej 
ciążącej na arcybiskupie i do 
ponownego spotkania się z 
nim  w  w arunkach, które nie 
spowodowałyby wywołania 
poważnych dwuznaczności. 
A rcybiskup Lefebvre nie ty l
ko nie odwołał nie dających 
się niczym uspraw iedliw ić 
obrażliwych kom entarzy w o
bec osoby papieża i au tory te
tu  Soboru W atykańskiego II 
—■ podkreśla dokum ent w aty
kański — lecz szerzy nadal 
propagandę skierow aną prze
ciw Stolicy św iętej, przeciw  
Soborowi i przeciw  wspólno
cie kościelnej. Ośmiela sic 
organizować ruch księży w yś
więconych bezpraw nie do w y
konyw ania posługi kap łań
skiej w' sposób samozwańczy 
i dąży do rozszerzania wszyst
kim i sposobami założonego 
przez siebie ruchu".

Dokum ent ten podkreśla w 
zakończeniu, że cierpliwość 
papieża w ypływa przede 
wszystkim z troski „udziele
nia pomocy arcybiskupow i” i 
umożliwienia m u pow rotu do 
stanu kanonicznego.

W ydaje się, że W atykan 
przede w szystkim  dąży do 
likw idacji skandalu, który 
pow stał w  w yniku oporu a r 
cybiskupa, jako członka wyż
szej hierarchii Kościoła 
Rzymskokatolickiego. P rze
cież to nie jest zwykły kap
łan ani naw et buntowniczy 
naukowiec i teolog, z którym  
można łatw o rozpraw ić się. 
A rcybiskup m a zwolenników.
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O  powszechne rozbrojenie

Uroczystość przekazania Edwar
dowi Gierkowi uwierzytelnionej 
kopii aktu końcowego Konferen
cji Bezpieczeństwa i Współpra
cy w Europie przez ambasadora 
Republiki Finlandii w Polsce, 
Juha 01avi Montonena.
Z prawej księga dokumentów 
KBWE

Zaprzestanie wyścigu zbrojeń staje się k aż
dego roku coraz ważniejszym  problem em  na 
świecie. Ogromne nakłady finansowe w ydat
kowane na zbrojenia, zdaniem  wszystkich 
pokojowo myślących ludzi, mogłyby być, z 
lepszym ogólnoludzkim skutkiem , przezna
czone na rozwój oświaty, na cele socjalne; 
na to wszystko, co czyni człowieka lepszym 
i rozumniejszym.

Ostatnio agencja TASS podała, że stały 
przedstaw iciel ZSRR przy ONZ, Oleg Tro
janowski, wręczył sekretarzow i generalnem u 
tej organizacji, K urtow i W aldheimowi, lisi 
m inistra spraw  zagranicznych ZSRR, A ndrie- 
ja  Gromyki, przedstaw iający poglądy rządu 
Związku Radzieckiego wT spraw ie zwołania 
specjalnej sesji Zgrom adzenia Ogólnego 
ONZ, poświęconej problem owi rozbrojenia. 
W liście tym  A ndriej Gromyko stwierdza, 
że w  ostatnich latach dzięki zaw arciu sze
regu porozum ień m iędzynarodowych udało 
się w pewnym  stopniu ograniczyć wyścig 
zbrojeń. Ponadto proces odprężenia na a re 
nie m iędzynarodowej stw arza dalsze możli
wości sprzyjające dokonaniu bardziej rady 
kalnych kroków  w k ierunku rozw iązania 
problem u rozbrojenia. Jednak, mimo tych 
pokojowych i odprężeniowych tendencji, 
wyścig zbrojeń trw a nadal — w łączają się 
do niego coraz to nowe państw a, nie zm niej
szają się zapasy grom adzonej broni, ani su 
my przeznaczone na jej unowocześnienie i 
doskonalenie. Dlatego też, prowadzone w  in 
teresie całej ludzkości, działania w  celu og
raniczenia zbrojeń sta ją  się coraz bardziej 
palące i niezbędne.

K raje socjalistyczne na czele ze Związkiem 
Radzieckim przodują w światowym  ruchu 
rozbrojeniowym . Związek Radziecki złożył na 
XXXI sesji Zgrom adzenia Ogólnego ONZ 
m em orandum  w spraw ie położenia kresu 
wyścigu zbrojeń i zaproponował omówienie 
spraw y rozbrojeniowej w  jej całokształcie 
przez św iatow ą konferencję rozbrojeniową. 
Propozycja ta  uzyskała poparcie zdecydowa
nej większości.

M inister Spraw  Zagranicznych Wielkiej 
B rytanii oświadczył na forum  brytyjskiej 

■Izby Gmin, podczas debaty poświęconej 
spraw om  polityki zagranicznej, że zawarcie 
układu o ograniczeniu strategicznych zbro
jeń ofensywnych leżałoby w  in teresie wszyst
kich krajów .

W Stanach Zjednoczonych grupa eksper
tów ONZ rozpoczęła prace w spraw ach eko
nomicznych i społecznych skutków  wyścigu 
zbrojeń. Celem tej grupy ekspertów  jest 
przedstaw ienie na tegorocznej sesji Zgrom a
dzenia Ogólnego ONZ dokładnego, ak tualne
go raportu  o stanie zbrojeń na świecie. 
Przypom nijm y, że pierwszy tego typu r a 
port został opracowany w roku 1971, który 
między innym i stw ierdzał, że w latach 
1961—1970 w ydatki na zbrojenie na całym 
świecie wynosiły 1.870 mld dolarów, więc 
przeciętnie rocznie na ten cel św iat w yda
w ał 200 m ld dolarów, co stanowiło 6°/o w ar
tości w ytw arzanego w  ciągu roku całego pro
duktu  światowego. Eksperci przewidywali 
wówczas — zgodnie z praw dopodobień
stwem, że św iat nadal będzie wydaw ał na 
zbrojenia ten sam procent w artości ogólnej 
produkcji — iż w  roku 1980 osiągną one w y
sokość 300—350 m ld dolarów rocznie, a w 
ciągu dziesięciolecia 1970—1980, koszt zbrojeń 
osiągnie liczbę 2.650 m ld dolarów.

O statnie obliczenia potw ierdziły te  przy
puszczenia. Św iat w ydaje obecnie około 350 
mld dolarów  rocznie na zbrojenia. A prze
cież wszyscy zdajem y sobie sprawę, że żaden 
kraj nie może zapewnić sobie większego bez
pieczeństwa tylko poprzez przeznaczanie na 
zbrojenie coraz to  większych sum. Nie m oż
na osiągnąć międzynarodowego bezpieczeń
stw a w  sytuacji, gdy wyścig zbrojeń dopro
wadził do zgromadzenia większej siły nisz
czenia niż uzasadnione byłoby to z w ojsko
wego punktu  widzenia.

Ileż w tym  absurdalnej, sprzecznej z zasa
dam i hum anitaryzm u, niekonsekw encji — 
św iat nie ma w ystarczających środków na 
walkę z głodem, na zwalczenie nędzy i cho
rób setek m ilionów ludzi, a ogromne kwoty 
przeznacza na zbrojenie, na to co w swej 
istocie jest przeciwko człowiekowi.

Postępowe siły na całym świecie dążą ak
tyw nie do zm iany istniejącej sytuacji. W ge
new skim  Pałacu Narodów odbyło się 1 m ar
ca br. posiedzenie K om itetu Rozbrojeniowe
go 30 państw . Na posiedzeniu tym  omówiono 
program  obecnej sesji kom itetu — główne
go forum  negocjacji w spraw ie kontroli 
zbrojeń i rozbrojenia w skali światowej. 
Dominującym tem atem  była przedłożona 
przez Związek Radziecki propozycja w  sp ra
w ie zaw arcia układu o całkow itym  i pow 
szechnym zakazie prób z bronią nuklearną.

Kom itet Rozbrojeniowy powołał specjalną 
grupę ekspertów, w skład k tórej wchodzą 
także przedstaw iciele Polski, do m iędzynaro
dowej współpracy w zakresie w ykryw ania 
podziemnych eksplozji nuklearnych. P rzed
m iotem  obecnych prac K om itetu Rozbroje
niowego jest również wniesiona przez Pol
skę i inne K raje socjalistyczne propozycja 
zaw arcia międzynarodowego porozum ienia w 
spraw ie całkowitego zakazu rozw ijania, pro
dukcji i m agazynowania broni chemicznej 
oraz zniszczenia istniejących jej zapasów.

W czasie obrad K om itetu Związek Ra
dziecki i S tany Zjednoczone uwzględniły 
naw zajem  swoje postulaty i zastrzeżenia. 
USA wniosło postulat, aby oprócz użycia 
środków obserw acji sejsmicznej przy w ykry
w aniu podziemnych eksplozji nuklearnych 
dodatkowo przeprowadzono kontrolę na m iej
scu a ZSRR zaakceptował ten wniosek. Ta
ka postaw a obu m ocarstw  cieszy cały p o 
stępowy św iat i rokuje wiele nadziei na pow
szechne rozwiązanie problem u rozbrojenia.

Jednakże nie cała opinia światowa zgod
na jest w  ocenach w spółpracy Stanów  Zjed
noczonych i ZSRR. Przewodniczący kom i
sji wojskowej Bundestagu, a zarazem  rzecz
nik  wojskowy chrześcijańskiej dem okra
cji, W oem er, w ystąpił publicznie z pou
czeniem Am erykanów, jak  powinni prow a
dzić dalszy dialog rozbrojeniowy z ZSRR. 
W kom unikacie PAP na ten tem at czytamy: 
„Z pozycji antykomunistycznej i zbrojenio
wej psychozy W oem er wystąpił jako prze
ciwnik dotychczasowego kierunku rozmów  
amerykańsko-radzieckich w  sprawie ograni
czenia zbrojeń strategicznych SALT, jak  
również toczących się w  Wiedniu rozmów  
na temat ograniczenia zbrojeń’’. Dodajmy, że 
zachodnioniem iecka chrześcijańska dem okra
cja była jedyną w iększą partią  polityczną w 
Europie Zachodniej, k tóra w ystąpiła prze
ciwko podpisaniu przez rząd RFN porozu
m ień w  Helsinkach. Teraz natom iast, jak 
żadne inne ugrupow anie polityczne, angażuje 
się przeciwko wysiłkom rozbrojeniowym  po
dejm ow anym  w dialogu między Wschodem 
a Zachodem. Tak więc chrześcijańska demo
krac ja  RFN nadal pozostaje upartym  i kon
sekwentnym  wrogiem odprężenia, w brew  lo
gice całego św iata, pragnącego pokoju i 
powszechnego bezpieczeństwa.

M.K.
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Uszczęśliwiać na siłę

ON I O N A
W ielką radością jest posiada

nie rodziny. Dodajmy jeszcze, że 
rodziny kochającej się, sobie 
naw zajem  oddanej. Przyznacie 
sami, że jest to szczęście, może 
trochę przyziemne, codzienne, 
ale na pew no szczęście, o k tó
rym  m arzy każdy z nas, prze
ciętnych śm iertelników . Tak też 
się m arzyło Januszowi, kiedy 
zdecydował się n a  zawarcie 
związku małżeńskiego z Aliną. 
Gotowi byli przed całym św ia
tem  wypowiedzieć tylko jedno: 
„Kocham Cię i zawsze będę Cię 
kochać”. Ich miłość była tylko 
ich rzeczą. Nie byli świadomi 
jakichś tam  praw  i obowiązków

w ynikających z założenia ro
dziny. Na przestrogi przyjaciół 
przewidujących w  ciemnych ko
lorach trudną  bliską przyszłość, 
młodzi odpowiadali z w iarą we 
w zajem ną miłość. On i Ona nie 
mieli mieszkania. Ceny m iesz
kań  — gdyby chcieli w ynająć — 
przekraczały możliwości finanso
we młodych. Ale od czego są 
kochający rodzice? W trzypoko
jowym m ieszkaniu rodziców A li
ny znaleźli kąt dla siebie.

Ślub odbył się z w ielką pom 
pą. P anna m łoda oczarowała 
wszystkich w spaniałą kreacją, 
uszytą specjalnie na tę okazję. 
P an  młody również niezgorzej 
się prezentował. W iwatom i ży
czeniom nie było końca....

Z początku wszystko układało 
się pomyślnie. Po pracy, o jed
nej godzinie staw iali się w  domu 
na obiedzie. M ama A linki nie 
pracowała, mogła więc spokojnie 
zajm ować się kuchni ą i mieć 
pod sw oją pieczą ukochaną jedy
naczkę. Zawsze to przecież le 
piej, jeśli dziecko jest pod bo
kiem. Janusz nie dostrzegał, a 
może po prostu nie chciał do
strzegać. Wiadomo, jedynaczka
— oczko w  głowie! Zawsze ja 
kiś lepszy kęs znalazł się na jej 
talerzu, a nieraz to tak  się ja 
koś dziwnie składało, że dla nie
go zabrakło. Przepraszano go 
uprzejm ie i tłumaczono, że źle 
obliczono porcje, a A lina jest 
w ątła i musi dobrze się odży
wiać. Oboje oddawali rodzicom 
Aliny część pieniędzy na prow a
dzenie domu, na tzw. życie. 
W yrozumiały Janusz specjalnie 
się tym  nie przejm ował, bo nie 
było w łaściwie czym się p rzej
mować. B utelka m leka, kilka 
kajzerek i był już syty. Nieraz 
też w pracy w stąpił do sto
łówki, aby coś niecoś przekąsić. 
I tak  jakoś szło...

Młoda żona „uw iła” gniazdko 
w  pokoju przy rodzicach. Zad
bała o to, by m eble były m od
ne, a m ieszkanie u trzym ane w  
ciepłych, pastelowych kolorach. 
Z w ielką starannością dobierała 
odpowiedni kolor zasłon, serw et 
i kilimów. Cieszyli się tym  
swoim „kącikiem ” jak dzieci — 
tak  po prostu  serdecznie i 
szczerze. W ieczorami lubili za
siąść w wygodnych fotelach, w 
pokoju oświetlonym lam pą noc
ną i dzielili się w rażeniam i m i
nionego dnia. Chwilami nie 
zauważali sm utnych m in rodzi
ców i uwag, w  rodzaju: „Co tak 
sam i siedzicie, porozm awiajcie 
razem  z nami. K ryjecie się po 
kątach, zam iast jak  ludzie m ó
wić szczerze i otwarcie. Cóż to 
za tajem nice m acie?” Rodziców 
drażniła ta  ich samotność' we 
dwoje. Dotychczas m ieli córkę 
tylko dla siebie i nagle w kradł 
się do domu ktoś obcy, komu 
A linka poświęcała tyle czasu...

„Janusz! Czy nie możesz 
pójść z A linką do teatru  lub po
tańczyć? Ty nic o niej nie 
myślisz! Jak  Wy w  ogóle żyje
cie?” W trącanie się rodziców w 
ich życie denerw ow ało go. D la
czego zawsze siebie staw iali za 
wzór, że „oni lepiej żyli i 
m ądrzej”.

„Janusz, proszę Cię, tylko bez 
dyskusji!” Tak staw iała spraw ę 
Alina. Uważała, że rodzice są 
już starszym i ludźmi, którzy 
m ają swoje przyzwyczajenia i 
trzeba liczyć się z ich zdaniem. 
„Wiesz — tłum aczyła — że je 
steśmy od nich zależni, a poza 
tym  oni zawsze nam  dobrze ży
czą. K ochają m nie i Ciebie i 
p ragną naszego dobra. Co z te 
go, że inaczej patrzą na ży
cie. Nie zw racaj na to uwagi.”

I Janusz rzeczywiście nie 
zw racał uwagi. Potakiw ał, speł

n ia ł wszystkie polecenia żony i 
teściów, lecz z coraz większą 
tęsknotą oczekiwał przydziału 
mieszkania.

Od pam iętnego dnia ślubu m i
nął rok. W pierwszą rocznicę 
A lina zamówiła tort. „Stare 
m ałżeństw o” — jak  m aw iał 
Janusz, św iadkowie i rodzice 
spotkali się przy sj7mbolicznej 
lam pce szampana. I oto m iłą 
uroczystość uśw ietnić m iała 
pewna, niecierpliw ie ukryw ana 
now ina: Niedługo w  poczet
członków rodziny przybędzie 
pew na m aleńka, ale jakże w aż
na osoba.

Dziecko! To już zupełnie trage
dia. Tego już rodzice nie mogli 
zrozumieć „Jesteście tacy mło
dzi — po co Wam teraz dziec
ko? Czy wiecie, ile z tym  w ią
że się obowiązków? Jak  można 
być tak  nierozsądnym ! Co teraz 
będzie z pracą Alinki i z jej 
karie rą  zawodową? W szystkie
m u w inien jest Janusz. Co to za 
mężczyzna, który nie potrafi lo 
gicznie m yśleć?!”

Młodzi bardzo pragnęli dziec
ka. Janusz na punkcie dzieci byl 
po prosta  zw ariowany i to swo
je m aleństwo już kochał. Alinka 
podzielała jego zdanie i słusznie 
uważała, że lepiej jest w  m łod
szym w ieku wychowywać dziec
ko niż w  późniejszym, kiedy to 
człowiek nie m a już zbyt dużo 
cierpliwości i wiele spraw  go po 
prostu drażni.

Niestety, stosunki rodzinne po
gorszyły się. Rodzice niezbyt ży
czliwym okiem patrzyli na zięcia, 
a on także m iał do nich żal. A li
na staw ała się z dnia na dzień 
coraz bardziej rozdrażniona i 
wym agająca Może to i stan, w 
jakim  się znajdowała, był przy
czyną je j hum orów  i hum or
ków, a może denerwow ała ją  
nieprzyjem na atm osfera domo
wa. W stosunku do męża stała 
się bardzo krytyczna. A i on co
raz chętniej przebyw ał poza do
mem, byle z dala od kochają
cych roaziców.

Urodziła się K atarzyna. Młoda 
m am a wyszła ze szpitala z m a
leńkim  zaw iniątkiem  w ram io
nach, pełna szczęścia. Janusz z

zainteresow aniem  przyglądał się 
dziecku. Miał nadzieję, że teraz, 
kiedy już jest na świecie to m a
leństwo, sy tuacja rodzinna uło
ży się znacznie lepiej. I rzeczy
wiście, dziadkowie zapom nieli na 
pewien czas o urazie, jaką czuli 
dc zięcia. Kasia zaw ojow ała ich 
całkowicie, bo była przecież tak 
podobna do Alinki. K iedy m ała 
spała, wszyscy chodzili na p a 
luszkach. W domu panowała 
niem al sterylna czystość. Wszy
stko było robione z myślą o K a 
si i dla Kasi. A linka z wielkim  
entuzjazm em  i pierwszym  silnym 
uczuciem m acierzyńskim  zwró
ciła się ku dziecku, zapom inając
0 całym świecie. Dla Janusza nie 
m iała właściwie czasu. Byl prze
cież tak niezgrabny, niezdarny i 
nic nie potrafił porządnie w  do
mu zrobić. Rodzice także stale 
go krytykow ali i uważali, że ma 
zly w pływ  na żonę, że jest skry
ty  i milczący — taki śmieszny 
„odludek”.

„Nie bądź śmieszny — mówiła 
Alina. O co w łaściw ie masz p re 
tensję. Widzisz, że rodzice za j
m ują się dzieckiem. Gdzie znaj
dziesz lepszą opiekę? Chcesz, że
byśmy się wyprowadzili. A 
gdzie będziemy mieszkać — w 
sublokatorskim  pokoju z m a
łym dzieckiem? Czyś ty, czło
wieku, oszalał?”

Kiedy dziadkowie pieścili 
wnuczkę, uczyli ją  staw ia
nia pierwszych kroków, gdy pro
wadzili najlepszą i najsm aczniej
szą domową kuchnię, a ich córka 
opływ ała we wszystko, Janusz 
w yprow adził się. N ikt go w  tym 
domu nie potrzebował, n ik t nie 
liczył się z jego zdaniem. W za
sadzie naw et trudno m u było 
określić czy m iał rodzinę, czy 
może słuszniej byłoby stwierdzić, 
że był przy rodzinie. Teściowie 
na pewno chcieli szczęścia córki, 
pragnęli oszczędzić jej kłopotów
1 we wszystkim pomagać. A pro
bowali je j małżeństwo, bo była 
w nim  zakochana. To było jej 
szczęście. Narzucając córce swo
je zdanie, wolę i swój punkt w i
dzenia na pewne sprawy, p rag 
nęli uczynić ją  szczęśliwą. Ale 
czy przypadkiem  nie uszczęśli
w iali jej na siłę?

Janusz odszedł. Czy postąpił 
słusznie? Myślę, że na pewno nie. 
N iektórzy też określają takie po
stępow anie nieco dosadniej — 
że jest głupie, nieodpowiedzial
ne. Ale on napraw dę nie chciał 
nikogo uszczęśliwiać na siłę...

Ileż jest tego typu sytuacji w 
życiu. Ile rozbitych domów ro 
dzinnych i ile opuszczonych dzie
ci. Każdy z nas inaczej widzi i 
pojm uje swoje szczęście i każ
dy gdzie indziej go szuka. A 
przecież — jak  mówi przysłowie
— „wszędzie dobrze, gdzie nas 
nie m a”. W arto więc przez 
chwilę zastanowić się nad sobą, 
nad w łasnym  postępowaniem 
względem najbliższych osób. Czy 
zawsze postępujem y dobrze i 
słusznie? W ielkie to szczęście dla 
nas, jeżeli nie m am y sobie nic 
dc zarzucenia...

MARIA MARS



W dalekiej Brazylii

W tygodniku „Rola Boża” z 
dnia 5 czerwca 1976 roku (or
gan Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego ukazu
jący się w Scranton, w Pen
sylwanii, USA) zamieszczo
no reprodukcję informacji 
prasy brazylijskiej o legaliza
cji „Igreja Catolica Polonesa 
no Brasil” (Polskiego Kościo
ła Katolickiego w Brazylii). 
Fakt legalizacji świadczy o 
pozytywnym stosunku pań
stwowych władz brazylij
skich do duszpasterskiej pra
cy Kościoła wśród tamtejszej 
Polonii i stwarza perspekty
wy rozwoju dla młodej spo
łeczności kościelnej. W infor
macji czytamy m.in., że celem  
Polskiego Kościoła Katolickie
go w  Brazylii jest skupianie 
wokół Kościoła wiernych, 
szczególnie Polaków i ich 
krewnych, nauczanie ich, w 
jaki sposób poznawać Boga, 
aby przez to poznanie zbliżyć 
się do Niego i osiągnąć życie 
wieczne. Jurysdykcyjnie Koś
ciół w Brazylii podlega Pier
wszemu Biskupowi PNKK w  
Stanach Zjednoczonych AP.

W tym samym numerze 
„Roli Bożej” opublikowano 
relację ks. Jerzego Szotmil- 
lera o stanie Kościoła w Bra
zylii. Oto kilka szczegółów na 
podstawie tej relacji.

Z radością inform uję, że 
Pan Bóg błogosławi naszej 
pracy. Z każdym tygodniem 
powiększa się grono współ
wyznawców. Początkowo by
ła  tylko jedna parafia , obec
nie są cztery: W Cotegipe,
Erechim, Gram ado . i Linia 
Duas.

W Cotegipe nabożeństwa 
odpraw iam  codziennie. Z 
frekw encji na nabożeństwach 
jestem  bardzo zadowolony. 
Na Mszę św. w  niedzielę przy-^ 
chodzi około stu  osób, a z 
okazji ważniejszych uroczy-

Polskie nabożeństw o 
■w dalek ie j B razylii. 
P rzy  o łtarzu  sto ją  
od lew ej: ks. Cze
sław  Polak, ks. 
B ronisław  W ojdyła i 
ks. Je rzy  Szotm iller.

azielę i święto w użyczonym 
na ten cel kościele episkopal- 
nym. Dziwię się zarówno ja, 
jak  i ksiądz episkopalny, Z3 
na polskie nabożeństw a przy
chodzi tak  dużo ludzi. Dla 
m nie szczególnie radosne jest 
to, że na Mszy św. zjaw ia się 
spora grupa młodzieży. Na 
ostatniej Mszy św. było 108 
osób, większość obecnych 
przystąpiła do Komunii św. 
Zainteresow anie naszym Koś
ciołem w Erechim jest duże. 
Polska ludność spragniona 
jest ojczystego słowa w koś
ciele. Nie żal poświęcić się 
dla tej parafii, k tóra ma o 
grom ne perspektywy rozwoju.

P arafia w miejscowości 
Gromado faktycznie istnieje

Grupa brazylijskie.! 
m łodzieży polonij
nej z ks. Jerzym  
Szotm illerem . Ileż 
w dzięczności m oże 
zaskarbić sobie w 
tych m łodych ser
cach kapłan, który  
pośw ięci się pra
cy duszpasterskiej 
wśród tamtejszej 

Polonii.

stości parafialnych kościół 
jest przepełniony. Nasi w ier
ni m ieszkają często w  m iej
scowościach oddalonych od 
kościoła o w iele kilom etrów, 
drogi są tu  na ogół bardzo 
złe, tak  że przyjście do koś
cioła pieszo, po tygodniowej 
ciężkiej pracy w polu, w y
m aga wielkiego poświęcenia. 
Przychodzą starsi, ale jest 
również dużo młodych. W 
każdą niedzielę na Mszę św. 
w Cotegipe przychodzi pani 
W ójniak, 93-letnia staruszka, 
chętnie pokonując 4-kilome- 
trow ą drogę do kościoła — 
bez względu na pogodę. Spra
wą najważniejszą, którą żyje 
obecnie cała społeczność pa
rafialna w  Cotegipe, to bu 
dowa nowego kościoła. Lu
dzie deklarują swą pomoc w 
pracy i w gotówce.

Drugą z kolei parafią  jest 
parafia  w Erechim, m ałym  
miasteczku oddalonym o 15 
km od Cotegipe. Msze św ię
te odpraw iam  w każdą nie-

już od w ielu lat. Obsługiwana 
była sporadycznie przez d u 
chownych należących do róż
nych Kościołów. Ludność tej 
miejscowości, składająca się z 
em igracji po części polskiej, 
po części bułgarskiej, nigdy 
nie poddała się suprem acji 
Rzymu, zawsze pragnęła być 
niezależną. Form alnie parafia 
została przyjęta do jedności z 
naszym Kościołem w kw ietniu 
1976 roku przez ks. w ikariu 
sza generalnego Bronisław a 
W ojdyłę. Z tego historyczne
go wydarzenia ludzie bardzo 
się ucieszyli. P arafia  posiada 
w łasny drew niany kościółek, a 
obok cm entarz grzebalny. 
Ludność mieszka w  dużym 
rozproszeniu, u trzym uje się 
wyłącznie z pracy na roli. 
Grom ado jest oddalone od 
Cotegipe o 12 km. Odległość 
tę można pokonać jedynie w 
suchej porze roku.

Linia Duas. Taką nazwę 
nosi duża kolonia em igran
tów z Polski, odległa od Co

tegipe o 17 km. Ludność tej 
kolonii również zajm uje się 
rolnictwem . Domy poszczegól
nych rolników rozsiane są w 
dużej odległości od siebie. 
Pierwsze nabożeństwo odpra
wiłem w tej miejscowości w 
budynku szkolnym w W ielką 
Sobotę 1976 roku. We Mszy 
św. uczestniczyły 203 osoby, a 
147 osób przystąpiło do w iel
kanocnej Spowiedzi i Ko
m unii św. Trudno opisać ra 
dość tych ludzi. Przyjechali i 
przyszli całymi rodzinami, 
niektórzy z m iejsc oddalonych
o 15 km. Było wiele m atek 
z małym i dziećmi na rękach. 
Wszyscy cieszyli się, że m o
gą wysłuchać Mszy św. w  ję 
zyku polskim. Tutaj Polska

nie zginęła, ale o ten zagon 
polskości trzeba się troszczyć. 
Dla tutejszej Polonii potrzeb
ny jest stały polski duszpa
sterz.

Żniwo jest wielkie, ale ro
botników mało. Prośmy Pa
na żniwa, aby zesłał robotni
ków na żniwo swoje. Prośmy 
Go, aby w sercach młodzień
ców Polskiego Kościoła K a
tolickiego w Brazylii obudził 
powołania kapłańskie, wszak 
wśród brazylijskiej Polonii 
powinni pracować przede 
wszystkim kapłani wywodzą
cy się z miejscowego ludu. 
Zanim to nastąpi, Polski Na
rodowy Kościół Katolicki w 
USA i Kanadzie' oraz Koś
ciół Polskokatolicki w  Pol
sce wspierać będą polskie pa
rafie organizowane w Brazylii. 
Nasi Bracia i nasze Siostry 
na odległym lądzie południo
woamerykańskim mogą być 
pewni naszej pamięci i żar
liwej modlitwy w Ich inten
cji.
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Znak Jonasza
Rankiem, trzeciego dnia po 

śmierci, P an  Jezus zm ar
tw ychw stał. Uczynił to mocą 
swego Bóstwa, k tóre złączyło 
już na zawsze nieśm iertelną 
duszę Zbawcy z przeniesionym 
na modłę ducha ciałem. Ponie
w aż Pan Jezus zm artw ychw stał 
jako człowiek, Pism o święte 
mowi często, że Bóg wskrzesił 
Go z m artwych. M om entu chw a
lebnego opuszczenia mrocznego 
grobu nie dostrzegło żadne ludz
kie oko. Nie zobaczyli zm ar
tw ychw stałego P ana  ani żołnie
rze, ani słudzy kapłańscy strze
gący grobu. Nie opisał tej
chwili żaden z czterech ew ange
listów. A kt przebudzenia się
C hrystusa ze śm ierci do życia 
jest dziełem nadprzyrodzonym,
które mógł dostrzec jedynie
ktoś obdarzony nadnaturalnym  
darem  łaski. Takiego daru żoł
nierze nie otrzym ali. Odczuli n a
tom iast doskonale natu ra lne  oko
liczności tow arzyszące z woli 
Zm artw ychwstałego P ana tem u 
cudowi: „Zadrżała ziem ia i anioł 
Pański w  w idzialnej postaci zstą
pił z nieba, podszedł do zam y
kającego grobową szyję kam ie
n ia i bez najm niejszego wysiłku 
odwalił go”. Święty M ateusz mó
wił o A niele: „Jego wygląd był 
jak  błyskawica, a odzienie wziął 
białe jak  śnieg. Strażnicy za

drżeli ze strachu przed nim  i 
stali się jakby odrętw iali”. W 
blasku szat anielskich i w scho
dzących prom ieniach słońca m o
gli dostrzec pusty grób. Ciała, 
którego strzegli, już tam  nie by
ło. Spełniło się to, o czym tyle- 
k ro tn ie przepow iadał Z baw iciel: 
została pokonana śm itrć. P ie r
wszymi głosicielami praw dy 
zm artw ychw stania stali się po
gańscy żołnierze. Pobiegli oni do 
m iasta i opowiadali najw ażniej
szym kapłanom  o wszystkim, co 
widzieli. K apłani naradzili się, 
a później dali żołnierzom wiele 
pieniędzy, m ówiąc: „Pow iadaj
cie, że uczniowie Jego przybyli 
w  nocy i w chwili, gdyście spa
li, w ykradli Jego ciało. P iłata 
się nie obawiajcie. My go prze
konamy, by was nie kara ł za 
rzekomo niesum ienne czuwanie 
przy grobie” . W ziąwszy więc 
pieniądze, strażnicy uczynili, jak 
im kazano. O czym teraz myślą 
gorączkowo wrogowie Jezusa? 
A nalizują każde zanotowane 
słowa Zbawiciela, w które nie 
wierzyli, ale spełnienia których 
obawiali się jak  ognia. P rzypo
m inają sobie pierwszą, teraz tak  
jasną zapowiedź zm artw y
chw stania. Było to  wtedy, gdy 
Jezus wypędził przekupniów  ze 
świątyni. Zapytali Go wówczas: 
„Jaki dasz nam  dowód, że masz 
praw o tak  czynić? A odpow iada
jąc Jezus rzekł im : „Zburzcie tę 
św iątynię a  ja  w trzy dni ją  
odbuduję”. K apłani myśleli, że 
Jezus mówi o domu Bożym, więc 
zgorszeni i zdum ieni w ołają: 
„Czterdzieści sześć la t budowano 
tę  św iątynię, a ty w  trzy dni 
chcesz ją  odbudować? N a taką 
próbę nigdy się nie zgodzimy, 
któż ośmieliłby się zniszczyć 
dom Boży!” W tedy nie w iedzie
li, że mówił o św iątyni ciała 
swego. teraz ze zgrozą zrozum ie
li. P am ię ta ją  rów nież ten m o
ment, kiedy pełni nienaw iści za
żądali od Chrystusa, by się w y
legitym ow ał znakiem  z nieba. 
On, poznawszy przewrotność ich 
serc, odpowiedział w słowach p a
lących jak  smagnięcie bata:

„Plem ię złe i cudzołożne znaku 
szuka i nie będzie m u dany in 
ny znak jeno znak Jonasza pro
roka. Albowiem jak  Jonasz był 
w  brzuchu w ielkiej ryby przez 
trzy dni, tak  i Syn Człowieczy 
pozostanie w  sercu ziemi przez 
trzy dni”. Znak Jonasza w ypeł
nił się. K apłani w ierzą i drżą, 
ale do^ Chrystusa nie naw rócą 
się, bo serca m ają tw arde, 
tw ardsze od kam ienia. Grzech 
potrafi zmienić ludzkie serce w 
głaz zimny i bezlitosny, n ie
zdolny do żalu.

Nie ma Go t u !
Nagła radość m a tak  samo sil

ne, paraliżujące działanie na 
um ysł i serce człowieka, jak 
nieszczęście. Gdyby zm ar
tw ychw stały P an  w  całej swo
jej chwale ukazał się aposto
łom, uczniom i niewiastom, 
k tóre Mu tow arzyszyły w  piel
grzymce po Palestynie, mógłby 
swoim przybyciem przypraw ić 
w rażliw sze osoby o u tra tę  zm y
słów. Zbawiciel m a litość nad 
udręczonym i sercam i swoich 
zwolenników* dlatego oszczędzi 
im nagłych wzruszeń, ob jaw ia
jąc radosną praw dę etapam i, 
tak, jak  kiedyś etapam i przygo
tow yw ał ich do w iary w Boskie 
pochodzenie Syna Człowieczego. 
W pierw  dowiedzą się o zm ar
tw ychw staniu a dopiero później 
zobaczą żywego Mistrza. By 
n ik t nie zarzucał, że ulegli przy
widzeniom, halucynacji, zoba
czą Jezusa wielokrotnie, będą z 
Nim rozmawiać, jeść z Nim i 
dotykać Go. Na w stępie pozna
ją  św iadectwo pustego grobu. 
Zw iastunam i będą kobiety. Od
dajm y głos dziejopisarzom 
Zm artw ychwstałego Pana. Mówi 
św ięty M arek: „Gdy m inął sza
bat, M aria M agdalena i M aria 
Jakubow a i Salome, nakupiły 
wonności, aby pójść i namaścić 
Go. I bardzo rano skoro wzeszło 
słońce, przyszły do grobu. I m ó

wiły do siebie: K to nam  od
wali kam ień od drzw i grobu? 
Ale gdy spojrzały, zauważyły, że 
kam ień był odwalony. Gdy 
weszły do grobu, u jrzały  mło
dzieńca siedzącego po praw ej 
stronie, odzianego w  białą sza
tę i zdumiał}' się bardzo. On zaś 
rzekł do nich: Nie bójcie się! 
Szukacie Jezusa Nazareńskiego, 
ukrzyżowanego? W stał z m ar
twych, nie m a Go tu, oto m iej
sce, gdzie Go złożono. Ale 
idźcie i powiedzcie uczniom J e 
go i- Piotrowi, że was poprze
dza do Galilei, tam  Go u jrzy 
cie jak  w am  powiedział”. Świę
ty Łukasz dodaje: „Nie szukaj
cie żyjącego wśród um arłych. 
W spomnijcie, jak  w am  mówił 
będąc jeszcze w  Galilei, że Syn 
Człowieczy musi być w ydany w 
ręce grzesznych ludzi, i musi być 
ukrzyżowany, a dnia trzeciego 
zm artw ychw stanie. Niewiasty 
wspom niały o tym  na słowa 
anioła. I zawróciwszy od gro
bowca doniosły o tym  jedena
stu i wszystkim  pozostałym. A 
była to M aria M agdalena i Joan
na, i M aria, m atka Jakuba i in 
ne z n im i”. Ew angelista Jan  
uzupełnia: „M aria M agdalena
przybiegła od grobu do Szymona 
P io tra  i drugiego ucznia, k tó 
rego m iłował Jezus, i rzekła do 
nich: W zięli P ana  z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go złożyli. W y
szedł tedy P io tr i ów drugi 
uczeń i biegli obaj, ale ów d ru 
gi w yprzedził P io tra i pierwszy 
przyszedł do grobu, a nachyli
wszy się, u jrza ł leżące prześcia- 
radła, jednak  nie wszedł do 
środka, lecz poczekał na Piotra, 
który wszedł pierwszy i u jrzał 
prześcieradła oraz chustę leżą
cą osobno. W tedy wszedł drugi 
uczeń, u jrza ł i uwierzył, albo
wiem jeszcze nie rozum ieli P is
ma, że Jezus musi powstać z 
m artw ych”.. W iara w  sercach 
apostołów wywoła drżenie, ale 
było to drżenie radości: M istrz 
znów żyje!

KSIĄDZ ŁUKASZ

SZYM O N  
S Z Y M O N O W IC

Ty dzień po dniu prowadzisz, aż długi rok minie:
A on wszystko porobić chce w  jednej godzinie.
Ty czasem pieczesz, czasem wionąć wietrzykowi  
Pozwolisz — i naszemu dogadzasz znojowi:
A on zawsze: „pożynaj, nie postawaj!” — wola 
Nie pomnąc, że przy sierpie trójpot idzie z czoła 
Starosto nie będziesz ty  słoneczkiem na niebie, 
W iem y m y  gdzie cię boli, ale twej potrzebie 
Żadna tu nie dogodzi, chociażby umiała,
Siła tu  druga umie, a nie będzie chciała:
Bo biczem bardzo chlastasz, bodaj by tak było,
Jako się to rzemienie u  bicza zwiesiło.

Słoneczko śliczne oko, dnia oko pięknego,
Nie jesteś ty  zwyczajów starosty naszego.
Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią,
Ale je prędko wiatry pogodne rozgonią:
A  naszemu staroście — nie patrz w  oczy śmiele, 
Zaroszę u niego chmura i kozieł na czele.
Ty rosę hojną dajesz, po ranu tostawając,
I drugą także dajesz w  wieczór zapadając;
U nas pot do wieczora zawsze od zarania,
Nie pytaj podwieczorku, nie pytaj śniadania!

Starosto nie będziesz ty  słoneczkiem na niebie,
Ni panienka, ni rodowa nie pójdzie za ciebie. 
Wszędzie cię, bo nas bijesz, wszędzie osławimy, 
Babę, boć tego godzien, babęć naraimy,
Babę o czterech zębach, miło będzie na cię 
Patrzeć gdy przy  niej siądziesz jako w  majestacie — 
A  ona cię nadobnie będzie całowała:
Jakoby cię żaba chropawa lizała.
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Rozmowy  
z Czytelnikami

Co pewien czas napływ ają do 
nas prośby o przedstaw ienie nau 
ki i praktyki Kościoła Polskoka
tolickiego w kw estii rozwodów i 
ponownego udzielania sa k ra 
m entu m ałżeństw a rozwiedzio
nym. Ponieważ są to problem y 
bardzo ważne z punktu  w idze
nia tak  religijnego, jak  też w y
chowawczego i społecznego, a 
najważniejsze dla życia samych 
zainteresowanych, udzielaliśm y i 
będziemy cierpliw ie udzielać 
niezbędnych w yjaśnień, które, 
jak  wiem y z sygnałów nadsyła
nych później, już niejednokrot
nie pomogły uczciwym i pok
rzywdzonym przez los ludziom 
w ybrnąć niem al z beznadziej
nej sytuacji, uspokoić sumienie
i ułożyć życie zgodnie z wolą 
Stwórcy, który pragnie szczęś
cia wszystkich stworzeń, a p rze
de wszystkim człowieka.

Pan Tadeusz R. z Nowego 
Dworu Gdańskiego zapytuje:

Jeśli ktoś ma zawarty związek 
małżeński w  Kościele Rzymsko
katolickim, to czy może ponow
nie zawrzeć go z inną osobą w 
Kościele Polskokatolickim? Jeś
li tak, to na jakich warunkach?”

Kościół nasz stoi na stanow is
ku nierozerwalności związku 
m ałżeństw a i broni m ałżeństwa 
jako podstawowaj komórki spo
łecznej bez względu na to, w ja 
kim  Kościele zostało pobłogosła
wione, czy też jest to tylko zw ią
zek zaw arty  w  USC. Szczególną 
miłością i troską otacza te m ał
żeństwa, które szczycą się licz
nym potom stwem  wychowanym  
w duchu miłości Boga, Ojczyz
ny i Kościoła. W szelkimi do
stępnym i mu środkam i sta ra  się 
zapobiegać konfliktom  w rodzi
nach, zachęca do wzajem nych 
o liar i ustępstw  ze strony współ
małżonków na rzecz zgody, po
m aga wykorzeniać wady i nało
gi, zwłaszcza alkoholizm, który 
powodują najw ięcej tragedii w 
rodzinach i jest najczęstszy 
przyczyną ich rozbicia.

Jeśli jednak rozkład rodziny 
nastąpił, sta le się pogłębia, nie 
m a nadziei na odbudowę z ru jn o 
wanego stadła i jeśli fak t ten zo
stał potwierdzony decyzją sądo
w ą o rozwodzie, Kościół może
— na mocy władz}7 udzielonej 
m u przez Chrystusa — zwolnić 
niew inną stronę od przysięgi 
małżeńskiej i zezwolić na zaw ar
cie związku sakram entalnego z 
inną osobą. Tego rodzaju sp ra
wy naszych wyznawców rozpa
tru je  Sąd Kościelny działający 
przy Radzie Synodalnej Kościo
ła w  W arszawie.

W yznawca Kościoła Rzymsko
katolickiego, będąc stroną po

krzywdzoną na skutek rozpadu 
pierwszego m ałżeństw a zaw arte
go w swoim Kościele, może ty l
ko wówczas wnieść spraw ę o 
rozwiązanie w ęzła sakram ental
nego przed nasz Sąd Kościelny, 
jeśli w yrazi pragnienie przystą
pienia do społeczności polskoka- 
tolickiej i uzyska rozwód cywil
ny. Jest chyba rzeczą zupełnie 
zrozumiałą, że każdy sąd sądzi 
tylko swoich podwładnych, a nie 
może w ydaw ać ważnych w yro
ków wobec członków innego 
wyznania. Każdy zainteresow a
ny pow inien skontaktow ać się z 
proboszczem najbliższej parafii 
naszego Kościoła, tam  otrzym a 
szczegółowe inform acje, może 
zgłosić akces do Kościoła i za 
pośrednictwem  urzędu parafia l
nego złoży prośbę do sądu. Czas 
załatw ienia spraw y trw a w  za
leżności od okoliczności najw y
żej kilka miesięcy.

Ktoś niechętny może zarzucac 
nam, że w ten sposób chcemy 
zdobywać nowych wyznawców. 
Chcemy przede wszystkim po
dać rękę człowiekowi, który 
pragnie żyć po chrześcijańsku, a 
nie ponosi w iny za rozpad p o 
przedniego m ałżeństw a i nie stać 
gc na długotrwałe, kosztowne 
procesy.

Pan Ryszard B. ze Stalowej 
Woli pisze: „Jako stały czytelnik 
tygodnika „Rodzina” żywo inte
resuję się Kościołem Polskakato- 
lickim i znam jego zasady. Cho
ciaż w mojej miejscowości nie 
ma Waszej parafii i osobiście nie 
mogę się włączyć do pracy nad 
rozwojem Kościoła Narodowego, 
to bardzo mi zależy, ażeby jak 
najlepiej tę misję spełniał Wasz 
tygodnik. Moim zdaniem za mało 
jest reportaży o poszczególnych 
parafiach, a jak są, to bardzo 
skąpe. Za mało też piszą do „Ro
dziny” księża polskokatoliccy, 
którzy ukończyli Chrześcijańska 
Akademię Teologiczną w War
szawie i uzyskali stopnie nau
kowe. „Rodzina” z pewnością 
przy większej ich współpracy 
byłaby ciekawsza. Dobrze w ie
my, że ten tygodnik trafia nie 
tylko do rąk wyznawców Koś

cioła Polskokatolickiego, ale i do 
rzymskokatolików, którzy obec
nie z przyjemnością go czytają, 
a przecież do niedawna byli 
wrogo nastawieni do Kościoła 
Narodowego. Wydaje mi się, że 
każdy ksiądz, chociaż ma wiele 
obowiązków na parafii, to przy
najmniej raz wT roku powinien 
do tygodnika coś napisać o swo
jej parafii albo jakiś inny cie
kawy artykuł, bo przecież — jak 
pisaliście — w redakcji Waszej 
pracuje zaledwie kilka osób i nie 
macie wielu autorów ani repor- 
tażystów. Na koniec chcę zapy
tać, dlaczego tak skąpe są infor
macje o pracy Kościoła w Bra
zylii.

Drogi Panie Ryszardzie! Ser
decznie dziękujemy za wypo
wiedź i troskę o rozwój nasze
go Kościoła. Mamy nadzieję, że 
Pański apel wezm ą sobie do ser
ca nasi księża i zm obilizują się 
do ściślejszej w spółpracy z re 
dakcją, o którą niejednokrotnie 
Kolegium Redakcyjne prosiło. Z 
drugiej strony musi Pan przyz
nać, że łatw o o czymś mówić, a 
naw et łatw o planować, trudniej 
jednak zam ierzenia realizować. 
Życie kapłana niesie wiele trosk
i trudów , niejeden proboszcz 
ciężko pracu je od rana  do w ie
czora, zajęty nie tylko duszpa
sterstwem , ale także spraw am i 
adm inistracyjnym i, gospodar
czymi, słowem — wszystko w 
parafii „na jego głowie”. W sku
tek nadm iernej pracy często 
opuszczają go siły, nie zawsze 
dopisuje zdrowie. Czy można ta 
kiemu księdzu mieć za złe, że nie 
pisze artykułów ? Tu raczej — 
naszym zdaniem  — można by 
mieć pretensję do świeckich 
członków parafii, którzy za m a
ło są aktywni, ograniczając się 
wyłącznie do uczestnictwa w  na
bożeństwach. Przecież niejeden 
parafian in  mógłby — jako ko
respondent parafia lny  — z po
wodzeniem zastąpić księdza pro
boszcza, uzgadniając z nim  treść 
wysyłanych do redakcji inform a
cji o życiu parafii.

Co do Brazylii — podobna 
sprawa. Ks. Jerzy Szotm iller w 
czasie swego krótkiego pobytu w 
tym  k ra ju  z pewnością tak  był 
pochłonięty pracą duszpasterską, 
że nie starczyło m u czasu na ko
respondencję z nami. To co nam 
przysłał o życiu brazylijskiej Po
lonii, wT ubiegłym  roku opubli
kowaliśmy. Na stronie 13 za
mieszczamy parę inform acji o 
Kościele w  Brazylii na podsta
w ie „Roli Bożej”. Ks. Czesław 
Polak, następca ks. Szotmillera, 
zapowiedział, że będzie do nas 
pisał listy z Brazylii i obietnicy 
dotrzym ał. Otrzym aliśm y już od 
niego k ilka listów, które w n a j
bliższym czasie opublikujem y.

W szystkich miłych Czytelników 
,.Rodziny” — w k ra ju  i za gra
nicą — gorąco pozdrawiam , ży
cząc im błogosławieństwa Boże
go w Ich codziennym życiu.

DUSZPASTERZ

Wszelkie ofiary w Polsce należy przekazywać na konto 
Prezydium Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w 
PRL, Warszawa, PKO, III O., nr 1531 — 10272 — 136.

Ofiary w Stanach Zjednoczonych A.P. należy przekazy
wać pod adresem: Prime Bishop Tadeusz F. Zieliński, 113 
I.ake Scranton Road, Scranton, Pa. 18505.

Wszystkim ofiarodawcom z góry składamy staropolskie 
Póg zapłać.

Złóż ofiarę-cegiełkę 
na budowę kościoła 

w Majdanie Leśniewskim 
k. Chełm a

TYGODNIK KATOLICKI „RODZINA”. W ydawca: Społeczne Towarzystwo  
Polskich Katolików. Zakład W ydawniczy „Odrodzenie”. Redaguje Kolegium. 
Adres redakcji I adm inistracji: uL Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. T ele
fony redakcji: 27-89-42 i 27-03-33; adm inistracji: 21-84-33. Wpłat na prenum e
ratę nie przyjm ujem y. Prenumeratę krajową należy opłacać w urzędach  
pocztowych lub u listonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocz
nie — 104 zł). Zlecenia na wysyłką „Rodziny” za granicę przyjm uje oraz

wszelkich Informacji na ten temat udziela: RSW „Prasa-K siążka-Ruch” 
Centrala Kolportażu Prasy i W ydawnictw , ul. Towarowa 28, 00-958 Warsza
wa. — Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca 
oraz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści nadesłanych arty
kułów. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RS w „Prasa-K siążka-R uehł,f
Warszawa, ul. Smolna 10. Zam. 4X4. F-104,

Nr indeksu: 37477.
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Obycie umila życie
Z własnego doświadczenia wiemy, ile 

konfliktów  — i to bardzo przykrych
— nastręcza wspólne zamieszkanie. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że w  domu 
każdy chce być sobą, swobodnie od
dawać się ulubionym  zajęciom (które 
cUa nas mogą w ydaw ać się całkiem 
niewinne, lecz dla lokatorów' — nie).

We wspólnym m ieszkaniu musimy 
wykazać dużo tak tu  i wyrozumienia, 
w przeciwnym  razie wytworzy si-j 
,,stan wojenny"’, a życie stanie się 
piekłem. Konieczne jest uzgodnienie, 
kiedy poszczególni domownicy korzy
sta ją  ze wspólnej kuchni czy łazienki. 
We wspólnych pomieszczeniach (przed
pokój, kuchnia, łazienka) zachow uje
my się jak  najciszej. Obowiązywać nas 
powinna również oględność w sło
wach, w  negliżach, jak  i w  całym 
zachowaniu. U trzym anie porządku i 
czystości jest naszym obowiązkiem w o
bec siebie samych i wobec otoczenia. 
Po każdym użyciu w anny czy um y
w alki czyścimy ją  proszkiem, wycie
ram y podłogę, jednym  słowem, zo
staw iam y po sobie zawsze idealny po
rządek.

Sublokator w ynajm ując pokój ma 
prawo do swobodnego życia, jak  i n 
ni domownicy, mimo że zajm uje pokój 
w naszym mieszkaniu. Nie wypada 
wchodzić do jego pokoju bez pukania, 
w trącać się do tego, kto do niego przy
chodzi, kto wychodzi, wypytywać, 
gdzie on spędza czas, szperać w oso
bistych rzeczach — nie mówiąc już o 
czytaniu pryw atnej korespondencji. 
Do sublokatora natom iast należy sza
now anie urządzeń pokoju i dostosowa
nie się do zwyczajów panujących w 
domu. Przy w ynajm ow aniu pokoju po
winno się od razu, na początku omó
wić w zajem ne w arunki, aby potem 
łatw iej było rozstrzygnąć w yłaniające 
'ię  problem y wspólnego zamieszkania.

Zofia

ON I ONA

Zapamiętaj:

K upując mężczyźnie kraw at musisz 
wziąć pod uwagę jego zamiłowania 
oraz cechy psychiczne. Sportowiec i 
osobnik im pulsyw ny ceni najbardziej 
kolory żywe i oryginalne wzory. Męż
czyzna subtelny, a jednak  w ym agają
cy, lubi nowości, pod w arunkiem , ze 
nie są zbyt krzykliwe. P an  o duszy 
artysty  kocha się w jednobarw nych 
delikatnych kolorach'. Nieśmiałego 
ucieszą barw y spokojne, tradycyjne. 
N atom iast pan o zainteresowaniach 
naukowych ceni k raw aty  w  paski, o 
odpowiednio dobranych kolorach. Sno
ba zaspokoi k raw at — osta tn i krzyk 
mody, naw et w  kiepskim  guście!

FOTOGRAFIA MOJEGO DZIECKA

JACEK WYSZECKI

(Zdjęcie przysłane przez babcię Jacka, 
p. Edmundę Lubowiecką z Wejherowa)

K R Z Y Ż Ó W K A  NR 16
POZIOMO: 1) taniec czeski, 9) piractwo, 10) przeciwieństwo bie‘i 

11) lud zamieszkujący w starożytności środkową Italię (Etrurię), 12) 
kwiat jesieni, 13) przepływa przed gród Przemysława, 18) ósmy dzień 
po święcie, 19) nasz wybitny etnograf, autor „Encyklopedii staropol
skiej”, 20) taniec rodem z Argentyny, 21) wiertło, 22) rasa psa, 23) 
solenizantka z 5 lutego, 29) wielkomiejski środek lokomocji, 30) au
tor „Eneidy”, 31) ułańska broń, 32) prezydent USA w latach 1952—61, 
33) najwyższe trofeum filmowe.

PIONOWO: 2) autorka powieści „Nad Niemnem”, 3) pomieszczenie 
dla warty wojskowej, cdwach, 4) Stanisław z 13.XI. 5) fałszerz, kan
ciarz, 6) rodzaj drogi bitej, 7) lądowy znak nawigacyjny dla potrzeb 
żeglugi, 8) autor „Iliady”, 13) góralskie ognisko, 14) stopień w hierar
chii służbowej, 15) rynek starogreckich miast, 16) taniec, który prze
kształcił się w kadryla, 17) uroczyste zachowanie się, wykonywanie 
czegoś z namaszczeniem, 24) imię męskie, 25) miasto w pobliżu Gli
wic, 26) rodzaj gwoździa 27) brały udział w rozbiorach Polski, 28) 
miasto Filomatów i Filaretów.

Rozwiązania należy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania się 
numeru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: 
„Krzyżówka nr 16”. Do rozlosowania:

NAGKODY KSIĄŻKOWE.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 10

POZIOMO: skala, pozytyw izm , unita, m uszkieter, sport, Marta, piętka, k le 
ryk, rylec, Skarga, Jordan, trawa, stolik, rozm aitość proso, olinow anie, Mari:' 
PIONOWO: Konopnicka, literatura, Solura, wyrzut, życie, wiatr, zmora, Ma
rat, rolka, akcja, sekretarka, E ygasińsk i, retm an, w yścig , wrzos, szkic, zakon.

Za nadesłane prawidłowe rozwiązania nagrody w ylosow ali: Urszula K owal
ska z W arszawy i Gustaw Slugocki z M ieszkowic.

N agrody prześlem y pocztą.


