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Zdjęcia nadesłane w ramach naszej akcji „Fotografia 
mojego dziecka” — przez Panie Irenę S. i Halinę K. 

z Gorzowa Wielkopolskiego.

Młodym Matkom i wszystkim Matkom z okazji Ich Dnia 
najserdeczniejsze życzenia składa 
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Złote myśli Pisma św. Nowego Testamentu

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to 
jest rzecz słuszna” (Ej 6,1).

„ Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim ; albo
wiem Pan ma w tym  upodobanie”  (Kol 3,20).

„ Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie

z obietnicą: aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na 
ziem i” (Ej 6,2— 3).

„ I  poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uleg
ły ”  (Łk 2,51).

„W szak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto  
złorzeczy ojcu łub matce, niech poniesie śmierć”  (Mt 15,4).

Czcij ojca swego i matkę swoją...
W V wieku przed Chrystusem obywatele 

rzymscy wypędzili z miasta swego rodaka, 
Koriolana. Urażony do żywego przeszedł on 
do obozu wrogów ojczyzny, do Wolsków, któ
rzy — wykorzystując jego gniew — miano
wali go dowódcą swoich wojsk. Wkrótce po
tem na czele nieprzyjacielskich zastępów ru
szył Koriolan na Rzym.

Mieszkańców Rzymu opanowała panika. 
Zrozumieli swój błąd, ale było za późno. W y
słali więc do Koriolana najdostojniejszych se
natorów z pokorną prośbą, aby nie niszczył 
miasta i kraju. Jednak Koriolan był nie
ubłagany. Przyszli więc do niego kapłani w 
uroczystych szatach, ale na próżno. Ofiaro
wano mu wielką sumę pieniędzy, ale ze 
wzgardą odmówił jej przyjęcia... A  kiedy się 
zdawało, że nie ma już dla miasta ratunku, 
posłano do obozu nieprzyjacielskiego niewia
sty rzymskie wraz z matką Koriolana, We- 
turią. Padła więc matka do nóg syna i błagała
0 litość dla ojczyzny. I co się stało? Obrażo
nego młodzieńca nie potrafiły wzruszyć proś
by senatorów, błagania kapłanów ani blask 
złota. Nie potrafił jednak być obojętny na 
prośby matki. Podniósł ją z ziemi, wziął w 
swoje objęcia i powiedział: „Matko, urato
wałaś Rzym, ale straciłaś syna!” Wycofał na
stępnie wojska nieprzyjacielskie spod murów 
miasta... i został zamordowany przez zawie
dzionych w nadziejach Wolsków. Utracił ży
cie, ale od ponad dwóch tysięcy lat jest Ko
riolan przykładem, jak to dzieci powinny ko
chać swoich rodziców.

Koriolan kierował się tylko naturalną mi
łością względem matki, a jednak ta miłość 
dokonała cudu. Dzieci chrześcijańskie skła
niać mają do tego nie tylko więzy rodzinne, 
ale pozytywna wola Boża. Bowiem czwarte 
przykazanie Boże (por. W j 20,12; Pwt 5,16) 
nakazuje szanować, miłować i słuchać rodzi
ców.

R o d z i c o m  n a l e ż y  s i ę  s z a c u n e k
1 c z e ś ć ,  gdyż oni zastępują nam Boga na 
ziemi. Oni bowiem przekazali nam życie 
oraz dają nam wszystko, co jest do życia po
trzebne. O obowiązku tym przypomina nam 
również św. Paweł, gdy pisze: „Czcij ojca 
swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie 
z obietnicą: aby ci się dobrze działo i abyś 
długo żył na ziemi” (Ef 6,2—3). A ponieważ 
„nie ma władzy, jak tylko od Boga” 
(Rz 13,1), również i władza rodzicielska ma 
swoje źródło w Bogu. W ten sposób natural
ny szacunek dla rodziców opiera się na 
trwalszych i głębszych podstawach, bo god
ność rodzicielską opromienia blask powagi 
samego Boga. Nawet na czole upadłej matki 
i zepsutego ojca promienieje blask godności 
rodzicielskiej otrzymanej od Boga. Dlatego 
bez względu na postępowanie rodziców, na
leży się im szacunek i cześć. Od wypełnienia 
tego obowiązku uzależnił Bóg swoją opiekę i 
błogosławieństwo. Podkreśla to Apostoł słowa
mi: „To jest pierwsze przykazanie z obietni
cą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żyl 
na ziemi” (Ef 6,2—3).

Rozumiał to zapewne młodzieniec, który 
przechodząc kolo grupy więźniów, zbliżył się 
do jednego z nich i z szacunkiem pocałował

go w rękę. Widząc to strażnik zawołał: „Co 
pan robi? Całuje pan w rękę więźnia?”

„Tak — odpowiedział młodzieniec — ale 
ten więzień jest moim ojcem”.

Brak szacunku dla rodziców sprowadzał na 
dzieci surowe konsekwencje. Wspomina o 
nich Chrystus, gdy mówi: „Wszak Bóg po
wiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto zło
rzeczy ojcu lub matce, niech poniesie 
śmierć” (Mt 15,4 por. W j 20,12; 21,17 i Pwt 
5,16). Chociaż obecnie nie obowiązuje to pra
wo starotestamentowe, przecież brak szacun
ku i czci dla rodziców sprowadza już na zie
mi kary Boże, nie wyłączając surowego są
du po śmierci. Znane też jest przysłowie: 
„Bóg tym się brzydzi, kto się ojca wstydzi”.

D z i e c i  m a j ą  o b o w i ą z e k  m i ł o 
w a ć  s w o i c h  r o d z i c ó w ,  ponieważ 

oni są naszymi największymi po Bogu do
broczyńcami. Za miłość bowiem obowiązani 
jesteśmy płacić miłością. A  miłość rodziciel
ska potrafi być bezgraniczna. Nie zdziwimy 
się więc, że nawet Bóg porównuje swą mi
łość względem człowieka do miłości macie
rzyńskiej. „Czy kobieta może zapomnieć o 
swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad 
dziecięciem swego łona? A  choćby nawet ona 
zapomniała, jednak Ja ciebie nie zapomnę” 
(Iz 49,15).

Świat zawsze żywił wielki szacunek dla bo
haterów, którzy z miłości dla innych potrafi
li poświęcić majątek, narazić swoje zdrowie, 
a nawet życie złożyć w ofierze. Pisze się o 
nich na łamach prasy, dekoruje najwyższy
mi odznaczeniami oraz buduje się im pomni
ki. Jednak do takiego bohaterstwa zdolni są 
tylko nieliczni. Żyją wszakże wśród nas ty
siące bohaterek miłości, o których nikt nie 
mówi. Są nimi nieznane nikomu niewiasty, 
które w zaciszu domów rodzinnych wykonu
ją swoje codzienne obowiązki; są matki, spę
dzające bezsenne noce przy łóżku chorego 
dziecka; są wdowy, które z gromadą dzieci 
stawiają czoło przeciwnościom życiowym. 
Świadectwem miłości ojca względem dzieci 
są dłonie stwardniałe od ciężkiej pracy, 
twarz poorana zmarszczkami i przedwcześnie 
posiwiała głowa oraz często pochylona po
stać. Za to wszystko ciąży na dzieciach obo
wiązek, by słowem i czynem odwdzięczały się 
rodzicom swoim za wszystkie dobrodziejstwa 
otrzymane od nich.

Panuje powszechnie przekonanie, że z bie
giem czasu wszystko się zmienia, nawet mi
łość dziecka. Tak, to prawda! Miłość dziecka 
rozwija się, dojrzewa, ale nie wolno jej prze
minąć. Oczywiście, miłość względem rodzi
ców inaczej przejawia się u dzieci, inaczej u 
dorosłych. Małe dziecko kocha swoich rodzi
ców, okazując im swoje przywiązanie i usłuż
ność; dziecko dorosłe wyraża swą miłość 
przez to, że dobrze mówi o rodzicach, wyba
cza ich słabe strony, uwzględnia przez mi
łość ich drobne dziwactwa, które chodzą w 
parze z sędziwym wiekiem, udziela ma
terialnego wsparcia, gdy tego potrzebują.

„Przyjacielu! — zagadnął pewien człowiek 
swojego kolegę — masz tak piękne docho
dy, a nie widać tego po tobie. Co robisz z za
robionymi pieniędzmi?”

„Co? Częściowo spłacam długi, częściowo 
zaś pożyczam na dobry procent” — odpo
wiedział zagadnięty.

„Nie rozumiem!”
„Kiedy byłem młody — usłyszał w formie 

wyjaśnienia — rodzice wydawali na mnie 
olbrzymie sumy. To są moje długi, które te
raz spłacam. Resztę wydaję na wychowanie 
i wykształcenie moich dzieci i to jest kapitał, 
który na starość przyniesie mi procenty”.

Tak powinni te sprawy traktować chrześci
janie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nigdy 
w całej pełni nie potrafimy odwdzięczyć się 
rodzicom za ich pracę i wysiłki. Nie zdołamy 
również odpłacić matce za jej opiekę, za bez
senne noce, za mozolne trudy podjęte dla 
naszego dobra i szczęścia.

R o d z i c o m  n a s z y m  w i n n i  j e s t e ś 
m y  p o s ł u s z e ń s t w o ,  gdyż taka jest wo
la Boża. Stwierdza to wyraźnie Apostoł Na
rodów, pisząc: „Dzieci, bądźcie posłuszne ro
dzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w 
tym upodobanie” (Kol 3,20). Okazujemy je 
wtedy, gdy ich życzenia i rozkazy chętnie 
wykonujemy. Przyjmuje się powszechnie, że 
posłuszeństwo „rodzicom we wszystkim” 
obowiązuje dzieci, jak długo pozostają one na 
utrzymaniu rodziców. Jednak jest rzeczą mi
łą Bogu, jeżeli nawet dorosłe i samodzielne 
dzieci są rodzicom posłuszne.

Przykładem w tym względzie jest postę
powanie Syna Bożego w Jego młodzieńczych 
latach. Wspomina bowiem Ewangelia: „Po
szedł z nimi (z Matką i Opiekunem — przyp. 
autora), i przyszedł do Nazaretu, i był im 
uległy (Łk 2,51). Ale i wtedy, gdy rozpoczął 
swą publiczną działalność mógł o sobie po
wiedzieć: „Moim pokarmem jest pełnić wo
lę tego, który mnie posłał” (J 4,34). Posłu
szeństwa wobec Ojca niebieskiego dochował 
również, gdy wymagało ono od Niego naj
większej ofiary. „Był posłuszny aż do śmier
ci, i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8).

Posłuszeństwa domagają się również 
względy natury społecznej. Przypomina o 
tym św. Paweł, gdy pisze: Dzieci, bądźcie po
słuszne rodzicom swoim w: Panu, bo to (jest) 
rzecz słuszna” (Ef 6,1). To upomnienie Apo
stoła jest szczególnie aktualne w naszych 
czasach, kiedy nieodpowiedzialni ludzie sta
rają się pomniejszyć autorytet rodzicielski 
oraz poderwać szacunek i zaufanie młodego 
pokolenia względem władzy. Posłuszeństwo 
jest „cementem” wzmacniającym więzy ro
dzinne oraz przyczyniającym się do umocnie
nia zwartości i siły całego narodu.

Mówiąc o obowiązkach dzieci wobec ro
dziców „nie wolno również zapominać o po
winnościach rodziców względem dzieci. Skła
nia nas do tego zbliżający się Międzynaro
dowy Dzień Dziecka.

Stąd też rodzice chrześcijańscy powinni 
miłować swoje dzieci rozumnie i po Bożemu, 
a więc chronić je przed grzechem. Starać się 
mają nie tylko o zapewnienie im odpowied
nich warunków materialnych i wykształce
nia, ale również o należyte wykształcenie re
ligijne. Przykładem swoim zachęcać je po
winni do miłości Boga i Ojczyzny.

KS. JAN KUCZEK
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Duch 
Święty 
a Urząd 

Nauczycielski 
w Kościele

Ewangelia św. Jana, a w  szczególności zapisana w  niej 
m owa pożegnalna, ma sw oisty charakter. Utrwalone tu zo
stały refleksje pierwszych gmin chrześcijańskich na temat 
nauki i działalności Pana Jezusa oraz sytuacji i zadań tych 
gmin. W krótce po wniebowstąpieniu Zbaw iciela rozpoczęły 
się prześladowania chrześcijan w  Palestynie i w  innych pro
wincjach, do których dotarło chrześcijaństwo. W czasie ziem 
skiej działalności Chrystus dopiero na krótko przed swą 
śm iercią zapowiedział uczniom, że oni także będą cierpieć 
prześladowania, poniew aż na nich skup: się nienawiść św ia
ta w obec Chrystusa i Jego uczniów. Chrystus przed odej
ściem ze świata stwierdził, że sąd świata i jego zła już się 
rozpoczął. „K siążę tego świata został (już) osądzony 
( J 16,11). Innymi słow y: w ielki, św iatow y proces zła już 
trwa, gdyż rzeczywistość eschatologiczna, tzn. ostateczna, już 
rozpoczęła się z chw ilą pojaw ienia się na ziemi Chrystusa.

„K iedy  przyjdzie m ój Przedstawiciel (dosłownie: Para- 
klet), którego Ja w am  poślę od  O jca — Duch Prawdy, któ
ry od O jca pochodzi, ten św iadczyć będzie o  m nie” (J 15, 26). 
Chrystus Pan odszedł z tego świata. Jego w rogow ie osądzili, 
że odnieśli zw ycięstw o. Tym czasem  stało się odw rotnie: 
zw ycięstw o przypadło w  udziale Chrystusowi, a świat i jego 
książę - szatan — postawieni zostali przed sądem. Jak to w  
sądzie bywa, olbrzym ią rolę w  procesie odgryw ają św iad
kowie. K oronnym  św iadkiem  w  rozpraw ie Chrystusa ze 
światem i złem  będzie Paraklet. To On złoży zeznanie jako 
kw alifikow any świadek i oskarży świat o grzech i ten 
grzech, tzn. złe czyny, udowadniać będzie w  ciągu w ieków  
złym ludziom. Świadectwu Ducha Świętego nikt nie potrafi 
zaprzeczyć, ponieważ w ysłany On został przez Syna od Ojca. 
Bożej w szechw iedzy nic nie jest tajne i nic nie m oże ją 
w  błąd w prow adzić. Oto dalsza z w ielu  funkcji czynność 
Parakleta, o których to funkcjach m ów iliśm y uprzednio 
(por. artykuł na IV niedzielę po W ielkanocy). Tym razem 
chodzi o  świadczenie Parakleta.

„A le  w y też jesteście przewidziani na świadków, ponie
w aż od początku jesteście ze m ną” (J 15,27). W idzialnie dzia
łał na ziemi Jezus krótko. Tuż na początku swej publicznej 
działalności w ybrał sobie uczniów  i A postołów , aby w idzieli 
i słyszeli, czego On uczył i co czynił. To oni przewidziani 
zostali na św iadków  i kontynuatorów dzieła Jezusa. Po od e j
ściu Jezusa uczniow ie Jego i ich słuchacze —  w ierni — tw o
rzyli gminy chrześcijańskie, społeczność chrześcijańską, któ
rą można porów nać z dzisiejszymi parafiam i i diecezjami 
K ościołów  lokalnych. Naoczni św iadkowie głosili teraz Sło
w o  Boże, tzn. to, czego uczył i czego dokonał Jezus. A  po 
nieważ w alka ze złem i jego osąd trwać będą do końca 
świata, w obec tego i uczniow ie w  tej w ielkiej rozprawie 
będą występow ać w  roli świadków. Świadczyć, bronić będą 
spraw y Ewangelii, a potępiać i skazywać grzech i zło. Rzecz 
zrozumiała, jak  przekonam y się niebawem , nie będą tego 
czynić w yłącznie własną mocą, lecz m ocą i autorytetem 
Parakleta — Ducha Świętego.

W  ten sposób doszliśm y do Urzędu Nauczycielskiego K oś
cioła. Zadanie nauczania prawd objaw ionych, ich obrona i 
strzeżenie zostało przez Chrystusa pow ierzone Apostołom  
i ich uczniom. Po w niebow stąpieniu i zesłaniu Ducha Św ię
tego, w  miarę przybywania w iernych i mnożenia się gmin 
i K ościołów  lokalnych, Apostołow ie przybierali sobie do po 
m ocy ludzi upoważnionych do nauczania i pasterzowania 
wiernym . Pokolenie naocznych św iadków  Chrystusa prze

kazywało skarb objaw ienia sw oim  następcom. Ten Urząd 
Nauczycielski został przez Chrystusa pow ierzony wszystkim 
Apostołom , a nie tylko jednem u z nich w  form ie scentrali
zowania w ładzy kościelnej. Takiego stanu rzeczy świadome 
są już pierwsze gm iny chrześcijańskie, które pow stały na 
terenie Palestyny i w  innych prow incjach.

Dalsza część dzisiejszej perykopy ( J 16,1— 4) m ów i o 
świadczeniu na rzecz nauki i dzieła Chrystusa w  ogniu w al
ki i prześladowań. B ibliści stwierdzają ostatnio, że te cztery 
w iersze swą treścią odpow iadają kolejności prześladowań 
właśnie w  Palestynie. W  tych trudnych chw ilach m łodego 
K ościoła jakże łatw o było o  załamanie się w  wierze. A  jed 
nak w ierni ówczesnego K ościoła bardzo szybko uświadomili 
sobie, że jest z nimi Duch Święty, Paraklet, który zeznaje 
m ocą Bożą na korzyść Chrystusa i który uzdalnia również 
ich — uczniów  i w iernych — d o  takiego samego świadczenia 
i trwania w  społeczności Chrystusowej.

W pierwszym  Liście św. Piotra czytaliśm y: „U sługujcie 
drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jak  dobrzy 
szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto m ów i, niech głosi 
S łow o Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni z mocą, której 
udziela Bog, aby w e  wszystkim  był uw ielbiony Bóg przez 
Jezusa Chrystusa” (1 P 4,10— 11). W gminach chrześcijań
skich żyw a była św iadom ość różnorodnych darów  Bożych. 
Dwa z nich w ysuw ają się na plan pierw szy: nauczanie i p o 
sługiwanie.

To, co pow iedzieliśm y w yżej odnośnie świadczenia Ducha 
Świętego i uczniów , znajduje potwierdzenie w  w ypow iedzi 
św. Piotra. Nauka Chrystusowa była kontynuowana i trak
towana jako objaw ione Słow o Boże. Nauczanie chrześcijań
skie nie m ogło być w yw odam i ani na tem aty społeczne, ani 
polityczne czy gospodarcze, lecz jedynie nauczaniem Słowa 
Bożego. „Jeśli kto mówi (tzn. naucza w  gminie), niech głosi 
S łow o B oże!” Nauczanie chrześcijańskie koncentrow ało się 
w ów czas w okół tego tylko, co związane było ze zbawczym 
posłannictwem  Jezusa. Tak rozumiane nauczanie nie m ogło 
się mylić, ponieważ takiemu zakresowi nauczania zapewnio
ne zostały opieka i św iadectw o Ducha Świętego.

Jeszcze jedna myśl kryje się w  w ypow iedzi Piotrowej 
(ściśle: katechezy chrzcielnej, która stanowi treść tego li
stu). Chrystus Pan przyszedł na świat po to, żeby służyć 
(por. Mt 20, 28). Nie inne zadanie ma chrześcijanin —  w ier
ny, a nade wszystko duszpasterz. „Jeśli kto usługuje, niech 
czyni to z mocą, której udziela B óg!” Chodzi tu o potęgę 
duchową (głoszenie Słowa Bożego i pouczanie, krzepienie 
dobrym  słowem) i materialną, gdy zachodzi potrzeba pom o
cy bliźniemu. Chodzi tu nie tylko o to, że wszystko, czym 
kolw iek dysponujem y, jest darem Bożym, ale że naszemu 
działaniu towarzyszy m oc Boża. A  zatem gdy uczymy, gdy 
posługujem y bliźniemu, w  tym w szystkim  towarzyszy nam 
Paraklet — Duch Święty.

W arto o tym pamiętać, zwłaszcza w  związku ze zbliżającą 
się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W arto też uprzy
tom nić sobie, że m y — polskokatolicy —  należym y do K oś
cioła, który korzeniam i swym i sięga do nauki i praktyki 
pierw otnego chrześcijaństwa.

KS. KAZIMIERZ PIKULSKI
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Z  życia parafii w Szczecinie

Życie duchowe parafii gwarancją jej powodzenia

W czasie nabo
żeństwa przed oł
tarzem głównym 
w kościele Świę
tych Apostołów 
Piotra i Pawia w 

Szczecinie

Ilokroć biorę do ręki „R odzinę” , nie tylko z zacie
kaw ieniem  czytam publikowane w  niej artykuły., ale 
z zainteresowaniem śledzę inform acje o życiu naszych 
parafii. W ydaje mi się, że tak czyni w iększość z nas
— polskokatolików. W  Kościele Polskokatolickim  sta
now im y jedną rodzinę, w  której wszystkie córy  K oś
cioła —  parafie — w zajem nie są sobie bliskie i dro
gie. Chcę parę słów  pow iedzieć o tym, co ostatnio 
słychać w  naszej szczecińskiej parafii.

M inęła W ielkanoc. Wspaniałe święto Zm artw ych
wstania Pańskiego dobrze w ykorzystaliśm y dla naszej 
duchow ej odnowy. Zachęceni przez proboszcza, ks. 
mgra Stanisława Bosego, gremialnie w zięliśm y udział 
w  rekolekcjach  w ielkopostnych, św iadom i prawdy, że 
dla ludzi w ierzących ważne jest przede wszystkim 
przygotowanie duchow e do świąt. Tegoroczne reko
lekcje w  parafii Świętych Apostołów  Piotra i Pawła 
w  Szczecinie odbyły się w  dniach 1 — 3 kwietnia.
Nauki wygłaszał ks. dziekan z Poznania. W  skupie
niu w ysłuchaliśm y m ądrych kazań, w  których re 
kolekcjonista w ykazał w ielką wartość w iary w  życiu 
człow ieka i nieszczęście spow odow ane je j utratą, m ó
w ił o  błogosławieństwach cnoty m iłości i o zgubnych 
skutkach egoizmu, udzielił nam w ielu praktycznych 
w skazówek do dalszego życia. W duchu szczerej p o 
bożności parafianie uczestniczyli w  nabożeństwach 
Drogi K rzyżow ej i Gorzkich Żali, wielu — pow odo
w anych potrzebą serca — przystąpiło do SaKramentu 
Pokuty w  konfesjonale. Zakończenie rekolekcji odbyło 
się w  Niedzielę Palmową. Punktem centralnym była 
uroczysta Msza św. z generalną Spowiedzią i K om u
nią św. wszystkich parafian.

Uświęceni Sakramentami świętym i i um ocnieni Sło
w em  Bożym, jakże radośnie przeżyliśm y tegoroczną 
W ielkanoc. Jej skutki odczuw am y do dziś. W zajem ny 
szacunek, jednom yślność, ofiarność — oto ow oce  du
chow ego odrodzenia naszej parafii. A le ow oce te prze
jaw iają się także w  naszym życiu prywatnym. Szcze
cińscy parafianie starają się być gorącym i patriotami, 
dającym i w yraz um iłow ania O jczyzny w  solidnej pra
cy, każdy na swoim  stanowisku, dobrym i chrześcija
nami i ekumenistami — przez praktyczną m iłość bliź
niego i należyty szacunek w obec braci innych wyznań 
i wreszcie dobrym i członkami rodzin, kochającym i 
matkami, ojcam i, córkam i, synami —  w noszącym i do 
ognisk dom ow ych m iłość i chrześcijańską radość.

Obecnie przygotow ujem y się do naszej dorocznej 
uroczystości parafialnej, święta Patronów parafii —
Świętych A postołów  Piotra i Pawła. Wszystkim lu
dziom dobrej w oli ze Szczecina i okolic  chcem y po
w iedzieć: P odw oje naszej świątyni i nasze serca są 
zawsze dla Was szeroko otwarte.

S. Zdjęcia wykonane w Niedzielę Palmową
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Światowe Zgromadzenie Budowniczych Pokoju 
obradowało w dniach od 6 do 11 maja 

w Warszawie
W  dniach od 6 do 11 m aja br. odby

ła się w  W arszawie w ielka m ię
dzynarodowa im preza — Św ia
tow e Zgrom adzenie B udow ni
czych Pokoju. D ecyzja w  tej spra

wie, podjęta przez Światową Radę Pokoju, 
jest w ym ow nym , kolejnym  przykładem m ię
dzynarodow ego uznania dla pozycji i znacze
nia Polski Ludow ej, dla je j konsekwentnych 
dążeń do urzeczywistnienia idei pokoju , bez
pieczeństwa i m iędzynarodow ej współpracy. 
Jest też podkreśleniem  aktywnego udziału 
polskiego ruchu pokoju  w  św iatow ym  ruchu 
ludzi dobrej woli.

Polska należy do tych krajów , które naj
lepiej potrafią ocenić wartość pokoju. Jesteś
m y tym narodem, który  z kart własnej his
torii poznaw ał grozę i cenę w ojny. Najtra
giczniejsze doświadczenia przyniosła nam 
ostatnia w ojn a  światowa. P o w ojn ie hasło 
„N igdy w ięcej września” w yznaczało główny 
kierunek polityki zagranicznej Polski L udo
w ej. W  ścisłym  współdziałaniu ze Związkiem 
Radzieckim  oraz bratnimi państwami socja
listycznymi Polska stanęła od chw ili zakoń
czenia działań w ojennych  w  pierwszym  sze
regu bojow n ików  o trwałe pokojow e w spół
życie wszystkich państw i narodów.

To właśnie w  polskim  mieście W rocławiu, 
odradzającym  się z ruin w ojennych, zebrało 
się w  1948 r. kilkuset najw ybitniejszych dzia
łaczy nauki, kultury i sztuki z 45 krajów . 
Przybyli do W rocław ia, aby podnieść głos 
w  obronie pokoju , sw obodnego rozw oju  na
rodów, w  obronie ich niepodległości, w  imię 
w spółpracy i przyjaźni.

W rocław ski kongres w ezw ał do tworzenia 
na całym św iecie krajow ych  kom itetów  obro
ny pokoju , do umacniania —  w  interesie p o 
koju  —  m iędzynarodow ych w ięzów  łączą
cych działaczy kultury wszystkich krajów . 
Kongres w rocław ski położył podw aliny pod 
w ielki, m iędzynarodow y ruch pokoju, który 
w  miarę upływu lat stawał się potężniejącą 
siłą społeczną, ogarniającą swym zasięgiem 
w ciąż now e kraje.

W  dw a lata po spotkaniu w rocław skim , w 
W arszawie odbył się drugi Św iatow y K on
gres O brońców  Pokoju. Z  Domu Słowa P ol
skiego w yszło w  świat hasło: „N igdy w ięcej 
w ojn y ” . Na kongresie tym  pow ołana została

do życia Św iatow a Rada Pokoju, organizacja, 
która jednoczy dziś ponad sto narodowych 
kom itetów  pokoju.

W  1950 roku Polska, wraz z innym i kraja
mi socjalistycznym i, z przedstawicielam i p o 
stępowych organizacji i grup społecznych ca
łego świata, należała do in icjatorów  pam ięt
nego Apelu Sztokholmskiego w  sprawie za
kazu stosowania broni atom ow ej. 18 min P o
laków  złożyło pod nim sw oje podpisy. 
W  ćw ierć wieku po tym — 20 min Polaków  
w yraziło pełną aprobatę dla II Apelu Sztok
holmskiego, głoszącego konieczność powstrzy
m ania w yścigu zbrojeń, opow iedziało się po 
stronie pokoju  i bezpieczeństwa.

Polska była inicjatorką zwołania św iato
w ego zgrom adzenia sił społecznych, na któ
rym dyskutowano nad rolą pokojow ych  orga
nizacji świata, m.in., w  doprowadzeniu do 
Europejskiej K onferencji Bezpieczeństwa i 
W spółpracy. W  1975 roku odbyło się w  na
szym kraju, zorganizowane przez O gólnopol
ski Kom itet Pokoju, m iędzynarodow e spotka
nie poświęcone problem atyce rozbrojeniow ej. 
Rów nież W arszawa była w  ub. roku m ie j
scem Europejskiego Zgrom adzenia M łodzieży 
i Studentów.

Sekretarz generalny SRP R. Chandra w  
swej w ypow iedzi stwierdził m.in.: „W ielka 
jest rola  Polski i innych kra jów  socjalistycz
nych w  procesie odprężenia i utrwalania p o 
koju. W yrazem uznania dla Polski w  tym 
dziele było przyznanie E. G ierkow i najw yż
szej nagrody SRP —  M edalu im. F. Joliot- 
Curie. In icjatyw y rozbrojeniow e ZSRR i in 
nych krajów  socjalistycznych cieszą się p o 
parciem  setek m ilionów  obrońców  pokoju  na 
świecie. K luczow ą kwestią pozostaje zw oła
nie św iatow ej konferencji rozbrojeniow ej 
W arunkiem postępu na drodze rozbrojenia 
jest przeciwstawianie się narodów  świata si
łom, które odpow iedzialne są za odm owę 
urzeczywistniania konkretnych propozycji

rozbrojeniow ych. W alka z nimi jest dziś pod
staw ow ym  kierunkiem działania ruchu po
k oju ” .

W arszawskie zgrom adzenie przebiegało pod 
hasłami: „Dialog, w zajem ne zrozumienie,
współpraca, jedność działania” . Jego g łów 
nym celem  było  określenie dróg i metod ta
kiego działania w ielom ilionow ego ruchu ob 
rońców  pokoju, aby jeszcze skuteczniej prze
ciwdziałać tym siłom, które pragną zahamo
w ać proces m iędzynarodow ego odprężenia i 
w spółpracy. Zgrom adziło ono w  W arszawie 
przedstawicieli różnych partii politycznych, 
ruchów  masowych, kręgów  religijnych, tw ór
czych —  wszystkich tych, którzy pragną 
w spólnie pracow ać nad realizacją idei odprę
żenia. Było to najbardziej reprezentatywne ze 
wszystkich dotychczasowych spotkań, szeroko 
otwarte dla sił społecznych i politycznych, 
które — niezależnie od różnic ideologicznych 
czy światopoglądowych —  łączy dążenie do 
utrwalania pokoju. Liczny udział w zięli 
członkowie parlamentów, przyw ódcy i dzia
łacze różnych partii politycznych, osobistości 
cieszące się dużym autorytetem i w pływ am i 
w  sw oich  krajach.

Dyskusje w  kom isjach problem ow ych, na 
spotkaniach „okrągłego stołu” i innych — 
um ożliw iły szeroką w ym ianę poglądów  na 
najważniejsze sprawy, od których zależy te
raźniejszość i przyszłość ludzkości. Spotkanie 
warszawskie przyczyniło się do w zm ocnienia 
ruchu obrońców  i budow niczych pokoju  w 
skali świata, poszczególnych regionów  i 
krajów .

„K onsolidacja wszystkich sił pokoju  na 
św iecie —  pow iedział sekretarz generalny 
SRP —  m oże w  znacznym  stopniu w płynąć 
na pom yślny przebieg tych spotkań, przyczy
nić się do dalszego umacniania ducha odprę
żenia i w spółpracy w  stosunkach m iędzypań
stwowych, do ograniczenia wyścigu zbrojeń” .

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <“5>

B bec jego zarządzeń i w ykonyw ania ich treści pod w arun
kiem, że w ydawane przez w ładzę publiczną prawa są w  
zgodzie z założeniam i prawa boskiego i prawa natury. W 
religiach świata za najw ażniejsze uważał te zasady czy na
kazy, które są w spólne wszystkim w ielkim  tzw. pozytyw 
nym religiom  świata. M.in. napisał Sześć ksiąg o R zeczypos
politej (1576; tłum. i wyd. Polskie 1958); Heptatlom enes 
(o potrzebie i pożytku tolerancji religijnej).

Bodleianus codex — znajduje się w  bibliotece Bodleya w 
Oksfordzie i nazywa się Ewangelią św. Augustyna” . Na jego 
treść składają się cztery ew angelie przepisane w  V II w. z 
-*■ W ulgaty św. Hieronima.

Bodocki W awrzyniec —  (ur. 1607 r. w  Poznaniu, zm. 1661). 
W m łodym  w ieku został Franciszkaninem. K iedy dojrzał 
intelektualnie, rzymski katolicyzm  przestał mu odpowiadać. 
Został ewangelikiem. Po pokonaniu rozlicznych trudności 
i k łopotów  został profesorem  w ym ow y na uniw ersytecie w  
Rostoku. Jest autorem w ielu  dzieł filozoficznych i teolo
gicznych, również polem icznych. Zdecydow anie występował 
przeciw  K ościołow i rzym skokatolickiemu.

Boecjusz — Anicius Manlius Torquatus Boethius — (ur. 
480, zm. 524 lub 525) —  rzym ski filozof, teolog i polityk. 
Dzięki gruntownej i szerokiej w iedzy oraz pozytywnym  za
letom charakteru Teodoryk, król Ostrogotów w pierw  obda
rował Boecjusza zaszczytnymi godnościam i i pow ierzał mu 
wysokie stanowiska państwowe, następnie zbyt bezkrytycz
nie i pochopnie uwierzywszy fałszyw ym  donosom o jego 
rzekomym w spółuczestnictw ie w  spisku przeciw  niemu a na 
rzecz i z  mandatu cesarza bizantyjskiego w trącił go do w ię 
zienia, po czym  kazał go stracić. W  więzieniu napisał po ła 
cinie książkę De consolatione philosophiae (drugi przekład 
polski W itolda Olszewskiego w  1962 r. pt. O pocieszeniu, 
jakie daje filozofia). F ilozoficznie jego pogląd w ykazują du
ży w pływ  zarówno -*• stoicyzmu, jak i neoplatonizmu. W

rozum ie widzi przewodnika człow ieka i rozum owi też każe 
poddać wszystkie jego akty, działania, postaw y z  tym, że 
m a on stale nakierowyw ać się na Boga i m ieć pełne zau
fanie do celow o realizowanych planów  Opatrzności Bożej. 
Jest też autorem innych jeszcze książek, opracowań i tłu
maczeń na j. łaciński oraz kom entarzy w ielu prac w ielu 
starożytnych greckich uczonych i filozofów , zwłaszcza -*• 
Arystotelesa.

Boehme Jakub —  (ur. 1575, zm  1624) —  niem iecki teozof 
i mistyk. Zrazu uczył się w  domu i pomagał ojcu, potem 
uczył się w  warsztacie szewskim, następnie otw orzył w  G ór- 
litz na Śląsku w łasny warsztat szewski. Nie studiował. Był 
samoukiem. Jest autorem w ielu  prac, a  poniew aż jako pier
w szy filozof niem iecki pisał po niemiecku, nazwano go Phi- 
losophus Teutonicus. W  książkach swoich i wystąpieniach 
głosił konieczność w iary i religijności o zabarwieniu w y 
bitnie nr stycznym i spirytualistycznym, ale nastawionej bez
pośrednio na Boga, w  którego istnienie sw oiście w ierzył 
i sw oiście G o pojm ow ał, oraz kom unikującej się z Nim — 
bez kapłanów, bez kościołów , bez szat liturgicznych, bez ce 
remonii. W iarę i religijność1 człow ieka chciał sprowadzić do 
bezpośredniej, niemal osobistej, relacji Bóg —  człow iek, 
człow iek —  Bóg. Cały świat — twierdził Boehm e —  jest 
objaw ianiem  się i realizowaniem  się Boga —  Absolutu. W 
otoczeniu jako rzeczywistości pełno jest antynomii, przeci
wieństw, które działają też w człow ieku i na człow ieka, 
a dzieje się tak, bo człow iek  jest m ikrokosm osem  (miniatu
rą świata) i jako taki jest współuczestnikiem  w  większym 
lub m niejszym  stopniu w e  wszystkich istotnych formach 
bytu. M.in. napisał Aurora oder M orgenróte im  Anfang... 
(1612), czyli po polsku Aurora albo jutrzenka na początku...; 
Misterium Magnum, czyli W ielkie M isterium ; De tribus 
principiis, czyli O trzech  zasadach.

Boeri (Boherius) Piotr —  (X IV  w., zm. 1380) — zakonnik 
benedyktyński, biskup w  Orvietto. później w  Vaison. Jest
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Dalsze zbliżenie Kościołów 
europejskich krajów socjalistycznych

Konsultacja w Budapeszcie
Kierownictwo Światowej Rady Kościołow i przedstawi

ciele Kościołów wschodnioeuropejskich krajów socjalistycz
nych odbyli w  Budapeszcie konsultację w dniach od 29 do 
31 marca br. W spotkaniu tym ze strony ŚRK udział wzięli: 
przewodniczący Wydziału Centralnego — arcybiskup dr 
E.W. Scott, sekretarz generalny dr Filip Potter i dr K. Rai- 
ser, jak również 27 przedstawicieli Kościołów z 7 socjalis
tycznych krajów: Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Pol
ski, NRD. Węgier i ZSRR. Delegacja rumuńska nie wzięła 
udziału w tym spotkaniu ze względu na zgon i uroczystości 
pogrzebowe patriarchy Justyniana. Za życie i służbę zmarłe
go patriarchy podziękowano Bogu w  czasie konsultacji Mszą 
św. i modlitwami.

Konsultacja w Budapeszcie miała na celu opracowanie 
wniosków umożliwiających różnym Kościołom we wscho
dniej Europie realizację programu ŚRK oraz zwiększenie 
udziału tych Kościołów we wzajemnej wymianie poglądów. 
Sekretarz generalny dr Filip Potter przedstawił zebranym 
program ŚRK i oświadczył, że szczególnie oczekiwany bę
dzie wkład w jego realizację ze strony Kościołów z krajów 
socjalistycznych. „Jest rzeczą konieczną — podkreślił on — 
by Kościoły w  rozmaitych sytuacjach potrafiły wypełniać 
swe posłannictwo i dawać autentyczne świadectwo o Jezu
sie Chrystusie” .

Biskup Tibor Bartha (Kościół Reformowany na Węgrzech) 
zaakcentował w  swoim referacie, że świadomość przynależ
ności do ekumenicznej wspólnoty we wschodnioeuropejskich 
Kościołach od początku była im pomocna w ich działalności. 
W dalszej części swego referatu przedstawił on część progra
mu ŚRK. która szczególnie przemawia do przedstawicieli 
krajów socjalistycznych. Owocem referatu było spowodowa

nie szczerej i otwartej wymiany poglądów. W wyniku dys
kusji postanowiono rozszerzyć współpracę między Kościoła
mi zrzeszonymi w ŚRK.

Program ŚRK dotyczący rozbrojenia i potrzeby podjęcia 
wspólnych kroków w obronie praw człowieka będą dokład
nie omówione w najbliższej przyszłości. Może do tego dojść 
tylko w  atmosferze wytężonej współpracy. Te następne, 
ważne etapy działalności Kościołów będą realizowane pod
czas spotkania w Belgradzie.

Konsultacja budapeszteńska ze szczególnym naciskiem 
podkreśliła konieczność wzmocnienia kontaktów między cen
tralą ŚRK a poszczególnymi Kościołami-członkami.

Dużo uwagi poświęcono teologicznemu sformułowaniu 
wyznawania Chrystusa w nowym, socjalistycznym społe
czeństwie. Szczególną uwagę zwracano na konstruktywne, 
chrześcijańskie wypowiedzi dotyczące wymagań ideologicz
nych.

Ekumeniczna Rada Kościołów na Węgrzech, jako gospo
darz konsultacji, oświadczyła, że podejmowanie uczestników 
spotkania uważa za honor i zaszczyt. Wyrazem tego była 
m.in. kilkudniowa wizyta członków ŚRK na Węgrzech, pod
czas której towarzyszyli im węgierscy dostojnicy kościelni 
i państwowi. Podczas rozmów podnoszono problem odpowie- 
działalności chrześcijan za społeczność ludzką oraz ich wkład 
w rozwiązywanie istotnych problemów ludzkości.

Uczestnicy budapeszteńskiego spotkania dali wyraz swej 
radości, że odbyta konsultacja stworzyła dobrą okazję do 
wymiany doświadczeń i przyczyniła się do dalszego zbliże
nia Kościołów.

(T)

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA n*i
autorem m.in. pracy Speculum M onachorum, czyli Zw iercia
dło mnichów.

Boernerianus codex —  tak nazywa się grecko-łaciński ręko
pis L istów  -► św. Pawła, rękopis pochodzący z IX  w. Jest 
w  nim 13 L istów ; brak Listu do H ebrajczyków .

Boero Józef —  (ur. 1814, zm. 1884) — ks., w łoski jezuita. 
Jest autorem w ielu prac z  zakresu hagiografii (żywoty św ię
tych).

Bogarodzica -► M atka Boska (Najświętsza M aryja Panna)

Bogdanowicz Bernard —  (zm. 1708) — członek zgromadzenia 
zakonnego cystersów, filozof i teolog rzym skokatolicki. 
Jest autorem m.in. książek (napisanych po łacinie) Philo- 
sophia Christiana dogmaticarum veritatum  de creatione et 
recreatione hominis (Rzym 1697), czyli po polsku Filozofia 
chrześcijańska prawd dogm atycznych o stworzeniu i odro
dzeniu człow ieka; Philosophia Christiana  (3 tom y; Rzym 
1697).

Bogumili —  to członkow ie sekty bizantyjskiej, powstałej 
w  X  w. w  Bułgarii. Nazwę niektórzy w yw odzą od słów  buł
garskich Boh - Bóg i mili =  zm iłuj się, inni od bułgars
kiego (trackiego) duchownego Bogumiła, który miał być ich 
twórcą. M ieli zresztą i inne nazwy. Praw dopodobnie w 
1118 r. cesarz grecki A leksy Komnenus kazał uwięzić ich 
ówczesnego przyw ódcę Bazylego, kfóry, pełniąc posługi le 
karskie, jednocześnie —  w  habicie zakonnym —  głosił po
glądy bogumilskie, poglądy • dualistyczne. Poglądy sw oje 
bogum ili w  poważnej mierze zaczerpnęli od -*■ Manesa (-> 
manicheizm ), a w spom niany Bazyli tak, jak  to uczynił i M a- 
nes, pow ołał sobie do w spółpracy dwunastu uczniów, któ
rych nazywał apostołami. Sąd patriarchy M ikołaja skazał 
Bazylego na śmierć przez spalenie na stosie. Bogum ili gło
sili następujące poglądy. Ze Starego Testamentu uzna

wali tylko księgi prorockie i psalmy, resztę ksiąg odrzucali 
uważając za ich autora szatana, szczególnie odnosili to do -»• 
Pięcioksięgu lub Pentateuchu Mojżesza. Uznawali nato
miast cały  — N ow y Testament. Boga pojm ow ali jako Ducha 
w  postaci jednak człowieka. Bogu przypisywali o jcostw o 
dw óch synów : Satanaela, starszego, pierw orodnego i Logosa, 
młodszego. Satanael, w ięc starszy syn, zorganizował przeciw  
ojcu  bunt, za co w raz z  ► aniołami, którzy m u pomagali, 
został z • nieba w yrzucony i znalazł się na Ziemi. Tu z  w o 
dy i z  ziemi u form ow ał człow ieka, ale nie umiał go ożywić, 
dać mu życie. Poprosił o pom oc Ojca. O jciec tchnieniem 
swoim dał człow iekow i życie. I tak człow iek stał się ow o
cem działania i współdziałania Satanaela jako pierwszego 
I Boga Ojca, i nosi stąd w  sobie zło i dobro. Adam  i Ewa, 
bo to są w edług nich właśnie pierwsi ludzie, zrodzili — 
Abla, dobrego sw ojego syna, natomiast Satanael i Ewa zro
dzili -*• Kaina, złego syna, złego człow ieka. Bóg za ten czyn 
ukarał Satanaela, pozbaw iając go boskiej siły stwarzania, 
nie odbierając jednak m ocy działania w  świecie i omamiania 
ludzi. Sprawą też Satanaela w edług bogom iłów  jest w pro
wadzenie w  błąd Żydów  ■» M ojżesza oraz przykre kon
sekwencje, jakie stąd wynikły. Bóg, aby położyć kres cier
pieniom ludzi, w  5.500 r. zesłał na Ziem ię sw ojego drugiego 
syna, - Logosa, czyli — Jezusa Chrystusa jednak nie z 
praw dziw ym  ludzkim ciałem , a z ciałem  eterycznym, pozor
nym. Jezus ostatecznie zwyciężył Satanaela, który odtąd jest 
szatanem. Jezus zaś zrodziw szy ->■ Ducha w rócił do nieba, 
do O jca i zasiadł w  m iejsce Satanaela po praw icy Boga; 
na Ziem i został Duch Jezusa, opiekujący się odtąd na Ziemi 
ludźmi oddanymi Bogu. K iedy zaś dokona na Ziemi sw ojego 
dzieła, też w  niebie, tak jak uprzednio po dokonaniu odku
pienia zjednoczył się z O jcem  Jezus i on. Duch. zjednoczy 
się z nimi w  j e d n i .  Oto fantazyjne, całkow icie dow olne 
i błędne rozum ienie - T rójcy  św. Nadto bogom ili za — 
chrzest sakramentalny uznawali tylko sw ój, twierdząc, że 
tylko w  nich mieszka Duch św. Z  m odlitw  uznawali tylko -* 
O jcze nasz. Nie uznawali czci Matki Bożej i świętych Pań-
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Delegacja z PolskiCzłonkowie kierownictwa Światowej Rady Kościołów (od lewej): 
arcybiskup E. W. Scott i dr Filip Potter

Delegacja Patriarchatu Moskiewskiego Przemawia bp A. SchSnherr z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w NRD

Referat wygłasza bp T. 
Bartha z Kościoła Ewan - 
gelicko-Reformowaneso na 

Węgrzech

Rozmawiają w czasie przer
wy w obradach (od lewej): 
biskup z Armenii, biskup 
z Węgier i prof. A. Bujen- 

ski z ZSRR
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Ten dzień obchodzimy ze szczególnym wzrusze
niem. składając wszystkim Matkom najserdeczniej
sze, płynące z serca życzenia. To One — Matki — 
uczą nas pierwszego słowa i pierwszego kroku w  ży
ciu. To one pochylają się nad niemowlęciem, pilnu
jąc jego spokojnego snu, czuwają przy chorych, dają 
pierwsze, najlepsze rady. Matka jest naszą tarczą, 
ucieczką, bezpieczeństwem i portem, do którego 
chronimy się w najtrudniejszych momentach życia. 
Ona nauczyła nas widzieć piękno, odróżniać dobro 
od zła. Tylko serce Matki zdolne jest do najwię
kszej, bezinteresownej miłości, do wielkich poświę
ceń, do ofiarności, do najczystszej tkliwości i zrozu
mienia dla dobra i szczęścia swego dziecka. Jej tros
kliwe, najukochańsze ręce gestem pieszczoty dają 
nam pociechę i ukojenie, one opatrują nasze rozbite 
kolana i ocierają łzy dziecięcych zmartwień.

Matce spowiadamy się z pierwszych, dziecięcych 
kłopotów i smutków. Ona pierwsza wie o naszych

młodzieńczych sympatiach i rozczarowaniach.
Dorastamy, a Matka — ten symbol wszelkiej do

broci i miłości — towarzyszy nam nadal. Nawet da
leko od Niej czujemy wokół siebie Jej serdeczne 
myśli, Jej troskę. Im bardziej wchodzimy w  dorosłe 
życie, tym świadomiej i pełniej urasta nasz szacu
nek do Matki. Często Jej miłość jest jedyną pewnoś
cią w naszych zmaganiach z losem.

Macierzyństwo otoczone jest powszechnym spo
łecznym szacunkiem. Matka zajmuje najważniejsze 
miejsce w rodzinie. Wokół Niej skupia się domowe 
życie. Matki pracujące korzystają z wielu przywile
jów, otoczone są społeczną troską.

Niech więc ten dzień — Święto Matki — przy
niesie wiele dowodów naszej wdzięczności, serdecz
ności i miłości. Wszystkim Matkom — tym uczącym 
dzieci pierwszych kroków i tym, które wychowały 
już nas na dorosłych ludzi, wraz z kwiatami ofiaru
jemy najserdeczniejsze spośród wszystkich słów.
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Wśród wielu tomów poezji polskiej trudno byłoby znaleźć 
poetę, który by choć jednego wiersza nie napisał o Matce lub 
Jej nie poświęcił. Ten motyw najserdeczniejszy, najbardziej 
człowieczy nigdy nie stracił w poezji swego znaczenia, nigdy 
nie zabrakło najpiękniejszych poetyckich słów, by wyrazić 
miłość i szacunek dla Matki.

Leopold Staff

MATKA
O zmierzchu przy oknie 
Matka trąca nogą bieguny 
Kołyski, w której śpi dziecko.

Ale już nie ma kołyski,
Ale nie ma już dziecka.
Poszło między cienie.
Matka sama siedzi o zmierzchu, 
Kołysze nogą wspomnienie.

Lilia Sacewicz

MOJEJ MATCE

Coraz w ięcej masz zmarszczek wokół szarych oczu
i kilka siwych włosów srebrzy się na skroni, 
ale uśmiech wciąż młody i głos ciepły taki —

i zawsze czuły dotyk spracowanych dłoni.

Chciałabym Tobie oddać wszystkie piękne kwiaty, 
serca skarby ukryte, uśmiechów promienie, 
chciałabym wynagrodzić Ci te trudne lata, 
przeżyte w troskach, pracy  —  dla mnie i przeze mnie.
—  Mamo...

Łzy przysłaniają mi Twój widok drogi, 
wzruszenie głos odbiera, więc jak małe dziecko 
w Twoje objęcie się tulę, bo tam spokój błogi 
odnajdę  —  i słodkie dzieciństwa wspomnienie...

Teofil Lenartowicz

Witaj, Matko stara,
Co dzień tobie śpiewają aniołowie biali,
K tórych to zawsze pełna nadioiślańska fara,
I na twój rynek lecą ich godzinek słowa,
W  serca dobrego ludu, co rześki i gwarny 
Broni się hożą pieśnią przeciw myśli czarnej.
Warszawo! Matko moja, ty  Matko ludowa!
Ruchoma, a wciąż jedna jak wiślane loże,
Pozdrawiam cię z oddali:

Matko, szczęść ci Boże!

Julian Przyboś

MATKA
Marzył o odwróconych katedrach gotyckich atakujących 

jak świdry niezdobyte stolice, o gmachach, które okrążone 
samochodem ruszały ulicami z posad, o oknach na w ysokoś
ci, wyrzucanych wzdłuż stupiętrowego powietrza jak serso 
i okręglejących w pędzie,

o czlowieku-ptaku z chmurką zamiast spadochronu, po
przedzanym przez fiołkoiuych z błękitnych bicyklistów, p e
dałujących kolorowe szyldy,

0 nagłych kataraktach dachów, o zaciśnięciu pięści kur
czącym kraje do kamiennych bereł i młotów złotych,
o zorzach płaczących, o poryw istych ogniach  —

Naprzeciw stała tysiącem nieruchom ych kilometrów jego  
matka, okryta odległością jak korą w ierzby przydrożnej,

1 koguty dwu sprzecznych ivsi piały naraz południe i w ie
czór,
gdy
na rozstajach drogowskazy drgały za każdym poruszeniem  

jego ręki, skacząc niespokojnie, tam  —  na powrót, jak prze
kręcana busola, 

i gruba, ziemia, ciężka od umarłych, opierała się pchnię
ciom jego serca.

Janina Zabierzowska

MATKA

Najbardziej pamiętane, najcichsze, jedyne,
Co się nam w e krwi pleni i kwitnie najprościej, 
Co nam zostaje w piersi na późne godziny, 
Silniejsze od największej, najgłębszej miłości...

To takie proste słowo. Każdy je pamięta,
Choć już dawno się zgubił w życiow ym  rozgwarze: 
„M atka” , zawsze najlepsza, najczulsza i święta, 
K tórej obrazu z serca nic już nie wymaże...

Możesz ją rzucić dumny.., możesz odejść sobie,
Ku wielkim i błyszczącym porwany mirażom...
Lecz ona nigdy nie zapomni o tobie
1 będzie na odległość twoją czułą strażą.

I wrócisz i upadniesz przed Nią na kolana,
A  Ona cię przytuli, jak wtedy, tak samo,
W ięc z ust ci się wykradnie cichy szept wyznania, 
Jedyne i najczulsze, cudowne słowo  —  Mama!

(foto: Piotr Olczak)

* *♦
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Metropolita Justyn — mianowany 
tymczasowym zwierzchnikiem Ru
muńskiego Kościoła Prawosławne
go na miejsce zmarłego patriarchy 
Justyniana.

SZKODY PONIESIONE 
PRZEZ KOŚCIOŁY 

RUMUŃSKIE 
W WYNIKU TRZĘSIENIA 

ZIEMI

Światowa Rada K ościołów . 
Światowa Federacja Luterań- 
ska oraz Światowy Związek 
Baptystów w ysłał specjalną 
delegację do Rumunii celem 
ustalenia rozm iarów  klęski 
poniesionej przez K ościoły  w  
w yniku trzęsienia ziemi, któ
re m iało m iejsce dnia 4 m ar
ca br. D elegacja przeprow a
dziła rozm ow y z przedstawi
cielam i w ładz rumuńskich, 
oświadczając, że zebrane przez 
w w . instytucje środki finan
sowe zostaną niezwłocznie 
przekazane K ościołom  na od
budow ę ok. 500 świątyń cał
kow icie zburzonych lub cięż
ko uszkodzonych. Są to K oś
cioły  prawosławne, reform o
w ane i baptystyczne. Część 
zebranych środków  przekaza
na została na przedszkola, 
szkoły i szpitale. W  dystryk
cie Covasna, zamieszkałym w  
znacznej części przez ludność 
w yznania reform ow anego, 
zrujnow anych zostało 60 bu 
dynków  kościelnych. Znacznie 
ucierpiał K ościół Ewange- 
licko-L uterański: duże szkody 
poniosły 44 zbory tego K oś
cioła. Zainicjow ana została 
w ysyłka prywatna paczek 
żyw nościow ych i odzieżowych 
do ośrodków, które najw ię
cej ucierpiały, jak np. Buka
reszt, Plojeszti, Craiova. Ilfov  
i inne. Am basada rumuńska 
w  Szwajcarii zw olniła te pacz
ki od opłat celnych.

EKUMENIA ŚWIATOWA  
RZUCA WYZWANIE  

TEOLOGII 
EUROPEJSKIEJ

Tak brzm i tytuł broszury 
wydanej ostatnio przez K on 
ferencję K ościołów  Europej
skich. W broszurze umieszczo
no materiały z konsultacji 
zorganizowanej w  Genewie 
przez KKE. M ateriały te m a
ją stać się impulsem dla K oś' 
ciołów  członkowskich i uczelni 
teologicznych do bliższego za

poznania się z „now ym i teo
logiam i’ ’ A fryki, A zji i A m e
ryki Łacińskiej.

ŚWIATOWA  
RADA KOŚCIOŁÓW 

A DIALOG 
CHRZĘŚCI JAŃSKO- 

MUZULMAŃSKI ♦ • v
Jak in form uje prasa ekum e

niczna. potrzebie i znaczeniu 
dialogu m iędzy chrześcijana
mi i muzułmanami pośw ięco
no konferencję w  Genewie, w  
której w zięli udział przedsta
w iciele Światowej Rady K oś
ciołów , Watykanu oraz trzech 
organizacji islamskich. Opu
blikow any komunikat stwier
dza, że w  dialogu chodzi 
przede wszystkim  o uwypuk
lenie w spólnych i odm iennych 
elem entów w iary, historii i 
cyw ilizacji partnera. Należy 
respektować tożsamość dru
giego oraz unikać synkre- 
tyzmu i prozelityzmu. Podczas 
konferencji poruszono też róż
ne sprawy dotyczące sprawie
dliw ości społecznej i rozwoju. 
Zaproponowano, na przykład, 
by  w  Genew ie odbyła się 
konferencja poświęcona L iba
nowi, podczas której chrze
ścijanie i muzułmanie m ogli
by rozpatrzyć kwestię p o jed 
nania i pokoju  w  tym kraju. 
Potrzeba dialogu z muzułma
nami odczuwana jest szczegól
nie teraz, kiedy trw ają per
traktacje na temat Cypru, 
athiosfera dyskrym inacji
chrześcijan panuje nadal w  
Turcji, nie m ów iąc już o zda
rzeniach w  Libanie.

KONSULTACJA 
KONFERENCJI 

KOŚCIOŁÓW 
EUROPEJSKICH 

W AUSTRII

W  pierw szej połow ie marca 
br. w  ew angelickim  ośrodku 
Diakonii w  Gallneukirchan 
(Austria) odbyła się konsulta
cja  60 przedstawicieli K ościo
łów  z 19 kra jów  na temat 
problem atyki K onferencji w 
Helsinkach — wezwania do 
rozbrojenia, sprawiedliwości 
społecznej i współpracy. Z e
brani przedstawiciele K ościo
łów  jednogłośnie stwierdzili 
konieczność dalszej walki o  re 
alizację haseł rzuconych przez 
K onferencję w  Helsinkach. 
W yniki obrad zostana podane 
członkowskim  K ościołom  do 
wiadom ości w  form ie specjal
nej broszur}'. Do najbardziej 
aktualnych postulatów sesji 
należą: poparcie praw  wszyst
kich m niejszości —  rasowych, 
kulturalnych i religijnych, 
szczególnie robotników  im i
grantów z krajów  z nadm ia
rem siły roboczej.

ZGON PATRIARCHY 
RUMUŃSKIEGO 

JUSTYNIANA

25 marca br. w  w ieku 77 lat 
zmarł patriarcha rumuński 
Justynian, zwierzchnik Ru
m uńskiego Kościoła Praw o

sławnego. Uroczystości pogrze
bow e odbyły się 31 marca br. 
w  Bukareszcie. Uczestniczyli 
w  nich m.in. patriarcha bu ł
garski Maksym, metropolita 
Pragi i całej Czechosłow acji 
Doroteusz, metropolita estoń- 
sko-taliński A leksy oraz 
przedstawiciele innych auto
kefalicznych K ościołów  pra
wosławnych. Do patriarchatu 
rum uńskiego K ościoła P raw o
sławnego w płynęły  telegramy 
i listy kondolencyjne z całego 
świata chrześcijańskiego. Sy
nod m ianował tym czasowym  
zwierzchnikiem  Kościoła m e
tropolitę m ołdaw skiego z Su- 
czaw y Justyna.

BISKUPI 
RZYMSKOKATOLICCY 

ANGLII 
O JEDNOŚCI 

CHRZEŚCIJAŃSTWA

K onferencja Biskupów
Rzym skokatolickich Anglii 
ustosunkowała się do sform u
łow anych w  dziesięciu punk
tach propozycji K ościołów  nie
katolickich Anglii odnoszących 
się do w idzialnej jedności 
chrześcijaństwa. Biskupi ci 
w yrażają przekonanie, że pro
ponowana przez niekatolików 
jedność jest w  pełni zgodna z 
w olą Boga i że dążenia K oś
ciołów  niekatolickich zm ierza
jące do zacieśnienia w spólno
ty z K ościołem  Rzym skokato
lickim  są zjaw iskiem  bardzo 
pozytywnym . Jednakże, zda
niem biskupów, postulat w za
jem nego dopuszczenia do K o
munii św. i uznania urzędów 
duchownych jest trudny do 
zrealizowania. K ościół Rzym 
skokatolicki w  Anglii nie jest 
uprawniony do podejm ow ania 
samodzielnych kroków  w  tych 
sprawach.

ZMIANA SIEDZIBY 
ŚWIATOWEGO 

ZW IĄZKU BAPTYSTÓW

Św iatow y Związek Baptys
tów, m ający od 1905 roku sie

dzibę w  Londynie, przeniósł 
1 października 1976 roku swą 
centralę do Hamburga. Człon
kiem tej organizacji jest dzia
łający na terenie naszego kra
ju Polski K ościół Chrześcijan 
Baptystów.

WŁĄCZENIE ZAGADNIEŃ 
EKUMENIZMU 

DO
KATECHEZY

RZYMSKOKATOLICKIEJ

Jak podaje prasa kościelna, 
watykański Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan 
na dorocznym  posiedzeniu w  
Rzymie skoncentrował uw a
gę na sprawie w łączenia za
gadnień ekumenizmu do ka
techezy K ościoła Rzym skoka
tolickiego. W iceprzew odniczą
cy Sekretariatu, bp Ramon 
Torrella Cascante, w  w yw ia
dzie dla Radia W atykańskiego 
stwierdził, że dzięki przepro
w adzonej dyskusji zdołano 
opracow ać krótki dokument, 
który przekazany zostanie da
lej jako materiał przygoto
w aw czy do Synodu Biskupów 
w  1977 roku. Synod podejm ie 
właśnie temat katechezy.

W razie pozytywnego załat
w ienia tego projektu na Sy
nodzie Biskupów w  br., na
stąpi dalszy krok na drodze 
rozw oju  idei ekumenicznych 
wśród ogółu rzym skokatoli- 
ków. Należy się spodziewać, 
że nastąpią zmiany również 
w  fanatycznych postawach 
niektórych biskupów, zachę
cających nadal w  sw'ych pu 
blicznych wystąpieniach do 
rozprawienia się z innow ier
cami, nie reagujących na w y 
bijanie przez „gorliw ców ” 
szyb w  świątyniach innych 
wyznań itp. M iejm y nadzieję, 
że idee ekumeniczne będą co
raz bardziej przenikać także 
do rzym skokatolickiego spo
łeczeństwa polskiego.

Zmarły patriarcha Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego Justynian 
wśród uczestników uroczystości 50-lecia Patriarchatu Rumuńskiego 
(1975).
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„Kultura dla rodziny”

Dni Kultury,
Oświaty,
Książki

4

i Prasy
Już po raz trzydziesty pierwszy obchodzo

ne są w  całym  kraju doroczne Dni Kultury, 
Oświaty, Książki i Prasy. Ta w ielka impreza, 
m ająca już swą w ielką tradycję, trwa w  ro 
ku bieżącym  od 3 m aja do 5 czerw ca i prze
biega pod hasłem „Kultura dla rodziny". 
Chodzi o  podkreślenie roli, jaką książka, 
teatr, film , muzyka spełniają w  procesach 
społeczno-w ychow aw czych, w  pobudzaniu i 
rozwijaniu aspiracji kulturalnych.

Znaczna część imprez odbyw a się bezpo
średnio w  osiedlow ych klubach, świetlicach, 
dom ach kultury przy aktywnym udziale sa
morządów mieszkańców, spółdzielczości m ie
szkaniowej, organizacji społecznych.

Zgodnie z w ieloletnim  zw yczajem  w  całym 
kraju organizowane są przez księgarstwo 
kiermasze książek. Ich celem jest populary
zacja literatury pięknej z podkreśleniem d o
robku polskich pisarzy współczesnych, litera
tury społeczno-politycznej, literatury nauko
w ej i technicznej oraz literatury krajów  
socjalis tycznych.

Inauguracja tegorocznych obchodów  „D ni” 
nastąpiła 3 maja i kolejno odbyły  się nastę
pujące im prezy:

#  DZIEŃ BIBLIOTEK I CZYTELNICT
W A (4 maja). Najbardziej zasłużeni bibliote
karze otrzymali odznaczenia i nagrody.

0  DZIEŃ PRASY (5 maja). Gospodarzem 
była RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Tego dnia 
odbyły się spotkania zespołów redakcyjnych 
oraz publicystów z czytelnikami oraz wysta
wy prasy krajowej i zagranicznej.

O  DZIEŃ KULTURY W  LUDOWYM  
WOJSKU POLSKIM (7 maja). Prezentacja 
dorobku działalności kulturalno-oświatowej 
WP.

9  DZIEŃ KSIĄŻKI POLSKIEJ (8 maja). 
Kiermasze książkowe w miastach i wsiach, 
połączone ze spotkaniami czytelników z auto
rami.

O  DZIEŃ RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNE
GO (12 maja).

% DZIEŃ DOMÓW KULTURY I AM A 
TORSKIEGO RUCHU KULTURALNEGO
(14 maja).

•  DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI I PLA
STYKI (15 maja). Koncerty, wystawy, sprze
daż grafiki, malarstwa oraz reprodukcji.

A oto dalsze czekające nas jeszcze im
prezy:

•  DZIEŃ REGIONALNYCH TOW A
RZYSTW KULTURY (20 maja).

O  DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY (20 
maja).

•  TYDZIEŃ KULTURY SZKOLNEJ (ina
uguracja 26 maja).

#  DZIEŃ KULTURY POLSKIEJ WSI
(29 maja). Przewiduje się barwne festyny, 
imprezy czytelnicze, wieczory poezji, pokazy 
zespołów folklorystycznych.

•  PROGRAM: „TURYSTYKA — KUL
TURA — SPORT — LATO 1977” (inaugura
cja 4 czerwca).% DZIEŃ MUZEÓW I OCHRONY ZA
BYTKÓW.

Dom Książki zorganizuje w  czasie tegorocz
nych Dni ponad 5 tysięcy kiermaszy, w  tym 
około 2 tysięcy kiermaszy ulicznych w  ośrod
kach m iejskich i w iejskich , około tysiąca — 
w zakładach pracy całego kraju, około 2 tys.
— w  szkołach różnego typu i w  innych 
ośrodkach czytelniczych. W  ponad 500 im pre
zach —  zgodnie z w ieloletnim  zw yczajem  — 
odbędą się spotkania z pisarzami.

T radycyjny warszawski kiermasz książki
odbył się w  dniach 8, 9 i 15 m aja na placu 
przed Pałacem  K ultury i Nauki. Czynnych 
było ok. 110 stoisk. W kiermaszu w zięło 
udział około stu autorów podpisujących swe 
książki.

Kiermasze, w ystaw y książki, spotkania
czytelników z autorami odbyw ają się nadal
we wszystkich w iększych ośrodkach kraju. 
Zapraszamy do udziału w  tych pięknych i po
żytecznych imprezach.

(PR)
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Śladami Pana Balcera
Podobnie jak w  1854 roku 

chłopi górnośląscy dali początek 
em igracji z ziem polskich do 
Am eryki Północnej, zakładając 
najstarszą, istniejącą do dziś o - 
sadę Panna M aria w  stanie Tek
sas, tak i początki w ychodźstwa 
polskiego do Brazylii są zw iąza
ne z em igracją chłopów  górno
śląskich w  1869 roku. Z czasem 
siedziba ich —  Pilarsinhe — zo
stała w chłonięta przez rozrasta
jącą  się stolicę Parany — K ury- 
t-ybę.

A le Polacy pojaw ili się na zie
mi brazylijskiej o  w iele w cześ
niej, bo już w  roku 1630, w  cza
sie w alk  hiszpańsko-holender- 
skich. W korpusie holenderskim 
szybko zw rócił na siebie uwagę 
zdolny kapitan piechoty K rzysz
tof Arciszewski. W  trzy lata póź
niej był już dow ódcą holender
skich sił lądowych w  Brazylii, z 
którego to stanowiska ustąpił 
później na rzecz innego Polaka
0 nazwisku Szkop, mianowanego 
w tym  czasie generałem lejtnan- 
tem. W  10 lat później Szkop o- 
trzymał stanowisko gubernatora 
generalnego Brazylii. O A rciszew 
skim w iem y natomiast, że dosłu
żył się stopnia generała artylerii
1 admirała sił m orskich w  Bra
zylii. Na gruncie brazylijskim  A r 
ciszewski zapoczątkow ał ruch
zw alczający niew olnictw o i bez
w zględną eksploatację Brazylii
przez portugalskie i holenderskie 
kompanie handlowe. Szerzył on 
w Brazylii postępowe idee i m i
łość ludu. Na jego cześć w znie
siono w  Pernam buce pomnik.

Em igracja chłopów  polskich, 
którzy stanowili głów ny trzon 
polskiej em igracji do Brazylii, 
w yw ołana została prześladow a
niami i uciskiem  ze strony Prus 
i caratu. Pierwsze grupy ch ło
pów. pochodzących z opolskiego, 
przybyły do Brazylii około 1824 
roku i osiedliły się w  stanie 
R io Grandę de Sul. Tuż po upad
ku powstania listopadow ego z ja 

w ili się na ziemi brazylijskiej 
następni Polacy — głów nie ucze
stnicy w alk, uchodźcy polityczni. 
Stanowili oni pierwsze kadry 
polskiej em igracji i zarazem jej 
zaczyn organizacyjny. Upadek 
W iosny Ludów  i przegrana p ow 
stania styczniowego spowodow ały 
kolejną, m asową em igrację Po
laków  za ocean. Około roku 1873 
dotarło do Brazylii 75 polskich 
rodzin z Pomorza, osiedlając się 
w  Paranie i nadając nazwę ko
lonii Abranches, od nazwiska 
Fryderyka Abranches, ów czesne
go prezydenta Parany, przyjacie
la Polaków). W latach 1875 — 
1877 powstał w  czasie rządów 
prezydenta Parany, A dolpha La- 
menhy Linsa (również w ielkiego 
przyjaciela Polaków, zwanego 
przez polskich osadników  L iń 
skim), zespół osad polskich pod 
Kurytybą. W  skład „N ow ej P o
lonii” — bo taką nazwę przyjęły 
osady —  w chodziły  m.in. m ie j
scow ości: Orleans, S. Ignacio,
Don Pedro, Lamenha, Tomas Co- 
elge. Ogłoszenie nazwy w yw oła 
ło  ostre protesty dyplomatyczne 
ze strony Niemiec.

Ucieczka pierw szych polskich 
kolonistów  do Brazylii nie ozna
czała bynajm niej w yzw olenia 
spod krzyżackich pazurów. Uzys
kawszy od cesarza brazylijskiego, 
Dom Pedro II, koncesję na sko
lonizow anie dziewiczych puszcz 
stanu Santa Catarina, niem ieccy 
przedsiębiorcy uważali te tereny 
za sw oje, niem ieckie posiadłości 
zamorskie, a em igrującym  chło
pom  polskim  w yznaczyli rolę pa
robków  u niemieckich koloni
stów. To w łaśnie N iem cy mieli 
rozw ijać handel i przemysł, bu 
dow ać miasta i miasteczka, na
tomiast ciężka praca przy kar
czowaniu puszczy pod uprawę 
roli, przy wytyczaniu i budow ie 

, dróg oraz m ostów  miała być u- 
działem polskich chłopów  ze 
Śląska, z Poznańskiego, Pomorza, 
Warmii i Mazur oraz innych

Mapa administracyjna Brazylii

dzielnic Polski, w  których to nie
m ieccy agenci w erbow ali em i
grantów do Brazylii.

W  tym  czasie, po drugiej stro
nie równika, Polak Sebastian 
W oś-Saporski, nazwany później 
„o jcem  em igracji polskiej w  Bra
zylii” , podejm uje w alkę o w y 
zw olenie chłopa polskiego spod 
krzyżackiego jarzma. Odniesione 
przez niego zw ycięstw o dało po
czątek największemu skupisku 
żywiołu polskiego w  Am eryce P o
łudniow ej — Polonii brazylij
skiej.

K im  był Edmund Sebastian 
W oś-Saporski? Otóż urodził się 
on 19 stycznia 1844 roku w  Sta
rych Siołkowicach, w  pow iecie 
opolskim. Uczył się w  gim nazjum  
„na G órce” w  Opolu, w  tej sa
mej szkole, do której poprzednio 
uczęszczał inny jego ziomek, p o 
dobny chyba z usposobienia i 
charakteru, tw órca pierwszych 
polskich kolonii w  Teksasie, póź
niejszy franciszkanin Ks. Leon 
M oczygem ba (1824— 1891). Przez 
mury gim nazjalne „na G órce” 
przewinęło się zresztą w ielu  w y 
bitnych Polaków  ze Śląska, w y 
mieńm y choćby w ielkiego poetę 
Jana Kasprowicza.

Sebastian Woś — bo tak 
brzm iało jego  praw dziw e nazw i
sko — uciekł ze Śląska przed 
pow ołaniem  go do pruskiego 
w ojska. Być może w ów czas już 
przedzierzgnął się w  Edmunda 
Saporskiego, choć niektórzy 
twierdzą, że został dopiero póź
niej, już w  Am eryce, usynow io- 
ny przez rodzinę Saporskich. 
Przez Hamburg dotarł najpierw  
do Argentyny, później do Urug
waju, aż wreszcie znalazł się w  
Brazylii i tu jako m ierniczy pod 
ją ł pracę w  Blumenau. Znając 
doskonale m iejscow e stosunki, z 
zaciekłym  uporem w alczył W oś- 
Saporski o w yzw olenie sw ych ro
daków z rąk niem ieckich kolon i
zatorów. Rozpoczął usilne stara
nia o tereny pod osadnictwo p o l
skie na obszarach stanu Parana, 
gdzie istniały dobre warunki p o 
lityczne i klimatyczne. W stara
niach tych pom agał mu ksiądz 
Antoni Zieliński. Na specjalnej 
audiencji u cesarza Don Pedra, 
W oś-Saporski uzyskał odpow ied
nie obietnice, ale na skutek szy
kan i utrudnień ze strony Niem
ców, dopiero w  roku 1871 zarząd 
m iejski K urytyby w ydzierżaw ił 
emigrantom 'polskim  na gospo
darstwa rolne puste obszary pod
miejskie, na których przeniesieni 
z sąsiedniego stanu (Santa Cate- 
rina) Polacy założyli właśnie 
„N ow ą Polskę” . Później już zna
cznie częściej przybyw ali do P a
rany Polacy i w  ciągu kilku tyl
ko lat liczba ich w  tym stanie 
wzrosła do 3.850 osób. Zaczął się 
w ówczas okres tzw. „gorączki 
brazylijskiej” . W  w yniku je j w  
latach 1890— 1894 przybyło do 
Brazylii 63.500 polskich osadni
ków. Druga taka fala miała m ie j
sce tuż przed I w ojną światową, 
a następnie w  okresie m iędzyw o
jennym . Brazylia — kraj ogrom 
ny, pełen bogactw  naturalnych

nęcił wolnością, m ożliwościam i 
łatwego zdobycia na własność 
ziemi i niezależności osobistej.

Ta gorączka em igracyjna spo
w odow ana była nie tylko głodem 
ziemi, ale i listem prezydenta 
Parany, który to list krążył w 
odpisach po wsiach, w abiąc ch ło
pów polskich zawsze spragnio
nych ziemi. Biedotę wiejską, z 
rodzinami i nędznym dobytkiem, 
ładowali na statki (po 2.500 osób) 
przeważnie niem ieccy agenci i 
w yw ozili stłoczoną — niczym 
zwierzęta — na drugą półkulę. 
W raz z em igracją chłopską po
szukującą pracy i chleba jechali 
za ocean „przestępcy polityczni” , 
działacze SDKPiL, lew icow cy, re
w olucjoniści 1905 roku, w ięźn io
w ie Cytadeli, Pawiaka, zesłańcy 
syberyjscy, patrioci, którzy po 
przybyciu do Brazylii u jm ow ali 
w  sw e ręce pług pracy społecz- 
no-narodow ej i oświatowej.

Pom im o trudnych warunków, 
Polacy dali się poznać jako w y 
jątkow o pracow ici i uparci osad
nicy. Ich to ręce, uzbrojone je 
dynie w  siekiery, w yrąbały k il
kaset tysięcy kilom etrów  kw ad
ratowych odw iecznej puszczy, 
w zbogacając sw oją  nową o jczyz
nę w  uprawne pola. T o  właśnie 
polscy osadnicy wprow adzili w 
brazylijski krajobraz długie za
gony ziem niaków, łany żyta i 
pszenicy, półkopki na ścierni
skach, to oni orali żelaznymi płu 
gami i radiami, a zamiast sza
łasów  —  stawiali drewniane pol
skie chaty, z kom inkam i i łóż
kami. Oprócz chłopów  duży 
wkład w  rozw ój Brazylii wnieśli 
rów nież polscy rzem ieślnicy: tka
cze, kowale, stolarze, szewcy, 
piekarze.

Ta cicha, pracowita i skromna 
em igracja potrafiła zdobyć się w 
pew nym  okresie na niezwykle 
bujne życie organizacyjne. W ro
ku 1937 Polonia brazylijska p o 
siadała 731 towarzystw, zaspo
kajających najrozmaitsze potrze
by społeczne, kulturalne i spor
towe, utrzym ywała blisko 300 
szkół, w ydawała kilkanaście ty 
tułów czasopism w  języku p o l
skim. Na koloniach podkurytyb- 
skich, w  dorzeczu Iwai, istniały 
polskie spółdzielnie handlowe, 
kółka rolnicze, kooperatyw y m le
czarskie, związki rolnicze. Cały 
ten olbrzym i dorobek został za 
jednym  zamachem zlikwidowany 
w  drodze tzw. dekretu nacjonali
zacyjnego z 1938 roku, zabrania
jącego utrzym ywania odrębności 
narodowych w  Brazylii.

Polonia brazylijska potrafiła 
również w ydaw ać ze swego gro
na i w ydaje nadal coraz w ięk
szą liczbę ludzi wykształconych, 
przedstawicieli w olnych  zaw o
dów, dobrych agronom ów, nau
kow ców , a także posłów  do parla
m entów  stanowych i federalnych. 
Zm ieniają oni ponury obraz losu 
polskiego emigranta w  Brazylii, 
utrwalony w  smutnie usym boli- 
zowanej postaci Pana Balcera z 
Brazylii.

JOANNA RACZKOWSKA
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Listy z Brazylii zaspokojenie najbardziej podsta
w ow ych potrzeb.

W tej skrom nej, drewnianej 
chacie, zagubionej wśród puszczy , 
bity polskie serca, m ów iono pol
skim język iem ; dzieci, zapytane
o imiona, odpowiadały po pol
sku.

Po chwili przyszli jeszcze inni 
ludzie, m ieszkający opodal. 
W szycy byli Polakami i w szyscy  
pragnęli uczestniczyć w tej w y 
jątkow ej dla nich uroczystości.

Na środku izby, na drewnianej 
lawie ustawiliśm y m iednicę z 
wodą, a dzieci pełne powagi i 
szacunku pochylały sw oje łniano- 
włose giowki.

Ogrom ne przejęcie ogarnęło  
w szystkich zebranych, w wielu  
oczach zalśniły łzy, a głosy ła
mały się ze wzruszenia. Chyba 
nigdy dotąd nie czuliśmy się bli
żej Boga...

KS. BRONISŁAW WOJDYŁA

Brazylia 
w oczach 

Polaka

Był jeszcze jasny dzień, kie
dy wszedłem do łazienki. Atoli 
noc w tamtych stronach za
pada tak gwałtowniej że kiedy 
zbliżyłem sie do zlewu, w ła
zience zrobiło się już czarno.

Trzeba wiedzieć, że takie co 
dzienne zjawisko jak zimna 
woda w Brazylii po prostu nie 
istnieje. Nikt o niej nawet nie 
słyszał. Wszystko, co cienkie, 
co płynne — jest ciepłe. By
łem więc przygotowany, że z 
kranu poleje sie wstrętna roz
grzana ciecz. Jakież było m o
je zdziwienie i ulga, kiedy w 1 
zlewie pod palcami uczułem 
coś zimnego. Zamarłem z roz
koszy, chłodząc zbolałe ręce. 
Wtem zrozumiałem pewna 
rzecz, która wydała mi się za
skakująca. To nie woda była 
zimna — to, co mnie chłodziło, 
było twarde, okrągłe i leżało 
na dnie zlewu. Przypominało 
kiełbasę. Pomacałem ją palca
mi. Oburzyłem się i zawoła- i 
lem na cały głos: — Petroniu- | 
szu!

Miałem zawsze z nim kło
poty i minęło sporo czasu, 
zanim przyzwyczaiłem go do 
gospodarskiej solidności. Gdy 
się pojawił w drzwiach oświe
tlonego sąsiedniego pokoju, 
wytłumaczyłem mu, że pro
wianty trzeba trzymać w spi
żarni, a nie w łazience. 
Owszem, kiełbasa w tym kii- 1 
macie łatwo się psuje, ale to 
nie znaczy, że ma ją chować 
w porcelanowym zlewie. A 
propos, w jaki sposób i dla
czego jest zimna? Jak to moż
liwe?

— Jaka kiełbasa? — spytał 
i zapalił światło.

— A ta! — odpowiedziałem, 
wciąż macając palcami. Byłem 
tak pewien swojej racji, że z 
początku nie spojrzałem w dół. 
Wiedziałem nawet, jaki to ga
tunek. Krakowska — bo poi 
ska masarnia w Kurytybie 
słynęła z niej.

To nie była ani krakowska, 
ani polędwicowa, moi państwo.
To była żararaka — wąż Dwu
metrowy, powiedziałbym, wy
pasiony okaz. Zwinięta w kłę
bek patrzyła na mnie niemal 
po ludzku, z pretensją czło
wieka, którego nagle wyrwano 
z drzemki.

(Wyjątek z książki Michała 
Choromańskiego pt. „Makum- 
ba czyli drzewko gadające” )

Stałym Czytelnikom „Rodziny” 
wiadomo, że w Brazylii działa 
Polski Kościół Katolicki. W i
kariuszem generalnym z ramie
nia pierwszego biskupa PNKK w 
USA jest ks. Bronisław Wojdyła, 
proboszcz parafii Dobrego Pa
sterza w Chicago. Parafie skupia
jące brazylijską Polonię znajdują 
się na południu, w stanie Rio 
Grandę do Sul. W roku 1976 z 
pomocą duszpasterską naszym 
rodakom pospieszyli: ks. Czesław 
Polak z Polski i ks. Jan Simaj- 
chel z USA. W miarę otrzymy
wania listów od naszych księży 
publikujemy je na lamach „Ro
dziny’. Dziś korespondencja na
desłana przez ks. Bronisława 
Wojdyłę.

K olejna m oja podróż po Bra
zylii dostarczyła mi w ielu no
wych w zruszających spotkań i 
wydarzeń, potw ierdzających słu
szność i potrzebę naszej misji na 
brazylijskiej ziemi. Jedno z tych  
spotkań szczególnie utkw iło w  
m ojej pam ięci — o nim właśnie 
pragnę opow iedzieć naszym Czy
telnikom.

P ew nego dnia przyszedł do 
plebanii, w której się znajdow a
łem, trzydziestokilkułetni m ęż
czyzna doskonale m ów iący po 
polsku, z prośbą, abyśm y odw ie
dzili jego dom, w którym  na 
przyjęcie Sakramentu Chrztu św. 
z rąk polskiego kapłana oczekuje  
pięcioro jego  dzieci.

O naszym przybyciu  do Barao 
de Cotegipe dowiedział się z k o 
munikatu radiow ego i natych
miast w ybrał się w drogę, by za
prosić do siebie pierw szych kato
lickich misjonarzy, jacy dotarli w  
te strony. W ytłum aczył nam, w

której części lasów mieszka, i 
umówiliśmy się na najbliższą so- 

T  botę.

W yruszyliśm y w drogę m isyj
nym samochodem. Przew odni
kiem był pan H enryk Jacuniak, 
ojciec naszego kleryka. Po kilku 
godzinach uciążliwej drogi dotar
liśmy na m iejsce. Gospodarz, zo 
baczywszy nas z daleka, urado
wany w ybiegł na powitanie i p o 
prowadził w stronę domu. Byl to 
niezw ykle skromny, biedny, 
drewniany budynek, którego u- 
m eblowanie stanowiły najpro
stsze niezbędne sprzęty. Kilka  
par ciekaw ych dziecięcych oczu  
spoglądało na nas spod jasnych  
czupryn. Po raz pierw szy w ży 
ciu widziały księży. Nasze sutan
ny budziły ich szczególne zain
teresowanie.

Po chwili z przyległej izby 
wyszła żona gospodarza  — kobie
ta o m iłej, sym patycznej twarzy, 
trzymająca na ręku kilkum ie
sięczne dziecko. Nietrudno było 
się zorientować, że życie nie 
szczędzi trosk te j rodzinie, a cięż
ka praca ledwie wystarcza na

Niezwykły chrzest
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Mężowie galilejscy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo?*

LEKCJE
RELIGII
Rozesłanie 
Apostołów

A postołow ie spełnili życzenie 
Zbaw iciela grom adząc się na je d 
nej z gór galilejskich. Ewangelie 
nie podają  nazw y tej gory. M og
ła nią być na przykład Góra 
Błogosławieństw lub góra, na 
której Chrystus karm ił rzesze cu
downie rozm nożonym  pokarmem, 
a m oże m iejsce, skąd wysłał 
sw oich uczniów  na próbne misje. 
Jedenastu Apostołów  oczekiw ało 
na zjaw ienie się Pana, oglądając 
z w ysokości w spaniały krajobraz 
stapiających się na dalekim  h o
ryzoncie sinych w zgórz i dolin z 
błękitem nieba. Przyjście Pana — 
jak  zw ykle ciche, przynoszące 
radość i ukojenie, pełne pow a
gi i majestatu — w  tej chw ili 
m iało szczególnie podniosły cha
rakter. Poznali natychmiast, że 
Mistrz m a im  do zakom unikow a
nia ważną sprawę. I rzeczyw iś
cie, Zbaw iciel przem ów ił z mocą 
i dostojeństwem : „D ana mi jest 
wszelka w ładza na niebie i na 
ziemi. Idąc na cały świat głoście 
Ewangelię wszystkim ludziom. 
Kto uwierzy i ochrzci się, będzie 
zbawiony, a kto nie uwierzy, bę
dzie potępiony. A  tym, którzy 
uwierzą, takie cuda towarzyszyć 
będą: w  Imię m oje będą w yrzu
cać czarty, nowym i językam i m ó
w ić będą, w ęże brać będą i choć
by  coś śm iertelnego pili, szko
dzić im  nie będzie; na chorych 
rękę kłaść będą, a w yzdrow ieją. 
Idąc tedy nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je  w  Im ię O jca
i Syna, i Ducha Świętego, nau
czając je  zachow yw ać wszystko, 
cokolw iek w am  przykazałem. A  
oto ja  jestem z w am i po wszyst
kie dni aż do skończenia świata” .

Z w ielk im  przejęciem  i w  sku
pieniu słuchali A postołow ie roz
kazów swego Wodza. Nie ma w 
nich nawet jednego słowa o bu
dow ie ziem skiej potęgi, o gro
madzeniu m ajątków , o rządzeniu 
ludźmi jak  niewolnikami. Cho
ciaż Chrystus ma całą władzę 
na niebie i na ziemi, nie pozw a

la rozszerzać K rólestw a Bożego 
siłą, przemocą, karami. Daje im 
władzę i m oc głoszenia Słowa 
Bożego oraz udzielania ludziom 
łaski w  sakramentach świętych, 
a także rozmaitych darów  do
czesnych, bardzo przydatnych na 
początku działalności apostolskiej. 
Otrzymali w ięc m oc czynienia 
cudów, która ułatwi im  zdoby
wanie w  szybkim  czasie wielu 
now ych w yznaw ców  nauki Jezu
sa Chrystusa. Pan Jezus nie w y 
różnił żadnego z Apostołów . 
W szyscy otrzym ali taką samą 
władzę i ten sam rozkaz: „Idźcie, 
nauczajcie wszystkie narody, 
wszystkich ludzi” . Chrystus nie 
m ianował żadnego z nich swoim  
zastępcą i księciem  nad resztą 
Apostołów . Taki zastępca był i 
jest zbyteczny, jeśli sam Jezus o- 
biecał zostać ze swoim i ucznia
m i: „A  oto  ja  jestem z wam i po 
wszystkie dni aż do skończenia 
świata” .

Zbaw iciel określił dokładnie 
treść nauki, jaką Apostołow ie 
m ają przekazać narodom : „G łoś
cie Ewangelię..., nauczajcie za
chow yw ać wszystko, cokolwiek 
wam przekazałem !”  Apostołowie
i ich następcy m ają głosić czy
stą praw dę objaw ioną, a w ięc 
to i tylko to, co usłyszeli od M i
strza. Nie w olno im  niczego 
zmieniać, niczego dodaw ać ani 
odejm ow ać od nauki Chrystuso
w ej. Tymczasem, jak uczy św. 
Paweł, znajdą się ludzie, którzy 
będą przekręcać Ewangelię Chry

stusową. Apostoł narodów zakli
na: „A le  choćbyśm y nawet my 
albo anioł z nieba zwiastował 
w am  Ewangelię odm ienną od  tej, 
którą głosiliśmy, niech będzie 
przeklęty!” Znaleźli się tacy lu 
dzie, którzy nie usłuchali prze
stróg świętego Pawła. Zaczęto 
przekręcać Ew angelię; z K ościo
ła Chrystusowego zrobiono ziem 
ską potęgę, nawracano mieczem, 
palono m yślących odmiennie, 
stw orzono urząd namiestnika 
Chrystusowego na ziemi i og ło
szono, że człowiek, który ten 
urząd piastuje, jest nieom ylny w 
pew nych sprawach, tak jak  sam 
Bóg.

W  takich warunkach K ościół 
Chrystusowy musiał się podzie
lić i taki stan podziału i skłó
cenia trw a do dziś. Z jednoczenie 
rozdzielonych może nastąpić, gdy 
wszystkie K ościoły  będą głosić 
tylko to, co głosili Apostołowie.

Obietnica 
zesłania 

Ducha Świętego
A postołow ie w rócili do Jerozo

limy. Zbliżał się mom ent rozsta
nia z Jezusem ukazującym  się w 
w idzialnej postaci. Zbaw iciel 
z jaw ił się w  W ieczerniku, zasiadł 
wraz z uczniami do stołu i p o le 
cił, aby nie odchodzili z Jerozo
limy, ale oczekiw ali obietnicy 
Ojca. „Będziecie ochrzczeni Du

chem Świętym  po niewielu 
dniach” — pow iedział Pan Jezus. 
Tyle razy m ów ił im. gdy jesz
cze by ł w  ciele ziemskim, o Du
chu Świętym  jako o trzeciej Oso
bie Boskiej, która napełni serca 
uczniów  mocą, mądrością i św ię
tością. „On was wszystkiego nau
czy, On w am  wszystko przypom 
ni” — m ów ił Pan. Teraz wiedzą, 
iż nadejście Ducha Świętego jest 
bardzo bliskie... Pozostało nie
w iele dni na przygotow anie serc
i umysłów, by godnie przyjąć o- 
biecanego Ożywiciela.

Wniebowstąpienie 
Pana Jezusa

Św ięty Łukasz w e wstępie do 
D ziejów  Apostolskich, które sta
nowią jakby dalszy ciąg jego 
Ewangelii, m ów i o  czerdziesto- 
dniow ym  okresie ukazywania się 
Zbaw iciela po zmartwychwstaniu. 
Przez czterdzieści dni ukazywał 
się Zbaw iciel Apostołom , dając 
im  rozliczne dow ody tego, że ży
je, i nauczając o K rólestw ie B o
żym. Tych zjawień musiało być 
sporo, o w iele w ięcej niż notują 
Ewangelie. Św ięty Paweł w 
pierwszym  liście do Koryntian 
wspom ina o  takich właśnie zja 
w ieniach: „Potem  ukazał się w ię 
cej niż pięciuset braciom  naraz, 
potem ukazał się Jakubowi, a na 
ostatku po wszystkich ukazał się
i mnie...”

Mistrz odrodził w iarę uczniów. 
Jego obecność w idzialna na zie
mi jest niekonieczna, może w ięc 
odejść do chwały. Stało się to w 
czwartek, czterdziestego dnia po 
zm artwychwstaniu. W yw iódł ich 
do Betanii, pobłogosław ił i p o 
w iedział: „W eźm iecie m oc Ducha 
Świętego, kiedy zstąpi na was, i 
będziecie mi świadkam i w  Jero
zolimie, w  całej Judei, i w  Sa
marii i aż po krańce ziem i” . Gdy 
to powiedział, w  ich oczach u- 
niósł się w  górę. O błok skrył Go 
przed ich oczami. G dy tak pa
trzyli uważnie, jak  On się od
dalał ku niebu, stanęli przy nich 
dw aj m ężowie w  białych szatach
i rzekli: M ężowie galilejscy cze 
mu stoicie zapatrzeni w  niebo? 
Ten Jezus, który wstąpił do nie
ba, tak przyjdzie, jakoście w i
dzieli G o odchodzącego do nie
ba” .

Pan Jezus otw orzył niebo dla 
wszystkich w ierzących. Jeśli bę 
dziemy w ierni Jego nauce i w y 
trwam y przy K ościele Chrystusa, 
Zbaw iciel przyjdzie, by zabrać 
nas do Domu Ojca.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Jan Andrzej 
Morsztyn

( 1613— 1693)

Stroje
Jużeś ty mnie dawno cudem  i te 
Gładkości tw ojej dziwy znamienite.

Cud są postępki, cud są w szystkie cnoty  
Dziw głos, dziw postać, dziw inne przym ioty.

L ecz i to cudem m ogę nazwać snadnie,
Żeś tak każda rzecz, co w dziejesz, przypadnie;

Lubo francuskie przyodziejesz stroje,
Lubo niem ieckie, lubo wolisz swoje,

Tamten przysięże, żeś z Paryża rodem.
Ten zaś, że Rakus1 i suknią i chodem

Lubo rozpuścisz na wiatr złote kosy 
Lubo przeczeszesz w gladkę m uszczkę w łosy

Lubo w dziejesz w ieniec lub tkankę z w arkoczy  
Jednako zwiążesz i ułowisz oczy.

Lubo twarz całe ukażesz, lub z rzędy- 
Nie z zimna, zam kniesz baw ełniec3 wszędy,

Lubo się w  m iejskie ow ijesz rańtuchy 4
Lubo w e Włosienicę z  zbytn iej w leziesz skruchy,

W szystkoć to  piękne, w szystkoć się szykuje,
A  serce panią, choć w przebraniu czuje.

Owa, coć panna przypnie, kraw iec zrobi 
W szystkoć przystoi i w szystkoć cię zdobi.

■ R aku s — tu A u striak .
z rzęd y  dla porządku.

' baw eln ice  — w y ro b y  z b a w ełn y . 
* rańtuch — długa chusta.
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Rozmowy 
z Czytelnikamiiar

Pan Anatol C. ze Zgierza przy
stał nam ciekawą informację do
tyczącą patriotycznej postawy
biskupa Leona Grochowskiego z 
Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w USA. Nasz Czy
telnik cytuje fragmenty artykułu 
Zygmunta Broniarka pt. „Jaksch
i Guttenberg, czyli pościg za od
wetowcami w USA”, zamieszczo
nego na łamach „Dziennika Łódz
kiego” z 9— 11 kwietnia br. Chęt
nie przytaczamy list Pana Ana
tola, który z pewnością zaintere
suje naszych Czytelników.

Szanowna R edakcjo! Siedząc 
prasę codzienną natknąłem się 
w „Dzienniku Łódzkim ”  na cie
kaw y artykuł Zygm unta Broniar
ka. Chciałbym, ażeby w  „R odzi
nie”  ukazały się chociaż najistot
niejsze jego fragmenty, które oto 
przytaczam :

„D o Scranton w  Pensylwanii 
(USA) w  lutym 1966 r. przyje
chało dw óch  dżentelm enów z 
Niemiec Zachodnich —  W enzel 
Jaksch i Theodor baron von  und 
zu Guttenberg... Przybyli oni do 
Scranton na konferencję „p o l
sko-niem ieckiego pogodzenia” . 
M iało ono polegać na zwróceniu 
przez Polskę „przynajm niej czę
ści” ziem zachodnich oraz — tak, 
to prawda, to  nie przejęzycze
nie (!) — na w ypłaceniu prze
siedlonym  Niemcom... odszkodo
wania. Panowie Jaksch i Gutten
berg w ybrali Scranton dlatego, 
że znajdowała się w  nim  kw a
tera główna „Ruchu Górnośląza
k ów ” pod batutą pana H. Sitki... 
Przybyli z planami bardzo szero
kimi. „K onferencja  Polsko-N ie
m ieckiego Porozum ienia” w  naj
elegantszym hotelu miasta „H olli- 
day Inn” ,, oficja lna w izyta u bur
mistrza, w ykład na uniwersyte
cie, w yw iad w  telewizji, artykuły 
w  prasie. Że im  się to  wszystko 
nie udało, to już nie ich wina. 
To w ynik  działania dw óch  P ola
ków  amerykańskich —  pierw sze
go biskupa Polskiego Kościoła 
N arodow ego dra Leona G rochow 
skiego, który m iał siedzibę w 
Scranton, i dra W acława Zającz
kowskiego, a także w ew nętrzne
go przekonania Am erykanów, że 
wszystko, co zm ierza do zmiany 
granic w  Europie, pachnie trzecią 
w ojn ą  światową...

Utworzyli oni w spólny front 
przeciw ko Jakschowi, Guttenber- 
gow i i Sitce. Tego samego dnia, 
kiedy Jaksch i Guttenberg w ylą
dow ali w  Scranton, z in icjatyw y 
biskupa G rochow skiego zawiązał 
się „K om itet do Zapobieżenia 
Agresji N iem ieckiej” , którego już

sam tytuł, szokujący i... agresyw
ny musiał nań zw rócić uwagę. 
Jak to w  zw yczajach am erykań
skich, które każą działać od razu, 
Kom itet w ydał oświadczenie w y 
jaśniające praw dziw e intencje 
„gości” z Niem iec Zachodnich
i zainteresowawszy reportera 
„Scranton Tribune” szczegółami 
m isji Jakscha i Guttenberga, 
spow odow ał umieszczenie w 
dzienniku odpow iedniego arty
kułu” .

W  rezultacie działań Komitetu 
nie udała się odw etow com  za- 
chodnioniem ieckim  ani w izyta u 
burmistrza, ani w yw iad w  tele
w izji, ani inne plany. Oto p o 
twierdzenie ze strony znanego 
dziennikarza wspaniałej postawy 
biskupa Grochowskiego.

Łączę pozdrow ienia dla Redak
cji i wszystkich Czytelników 
„R odziny” .

*

Pan Mieczysław S. z Olsztyna 
napisał list-wyznanie, w którym 
krótko opowiada o swoim życiu,
o utracie i odnalezieniu Boga, o 
swojej radości z przynależności 
do Kościoła Polskokatolickiego. 
Prosi, by list opublikować na ła
mach „Rodziny”, gdyż jest prze

konany, że jego przeczytanie 
może dopomóc innym ludziom do 
znalezienia właściwej drogi życia. 
Oto fragmenty listu.

W okresie m iędzyw ojennym  
mieszkałem w  małym pow iato
w ym  miasteczku. W  pobliżu na
szego dom u znajdow ał się nie
w ielki, drewniany kościółek 
rzym skokatolicki. Zostałem m i
nistrantem i byłem  bez reszty p o 
chłonięty służbie ołtarza. Czas 
płynął. Dorastając dostrzegłem 
w iele błędów  w  stosunkach „p ro 
boszcz — parafianie” , ale g łębo
ka w iara w  Boga wszystko tuszo
wała. Nadal poświęcałem  się 
służbie kościelnej, z czasem zo
stałem zelatorem kółka m ini
strantów, a potem, już jako m ło
dzieniec, chętnie śpiewałem  w  
kościelnym  chórze.

Nadszedł czas pójścia do w o j
ska. W w ojsku także starałem się 
wypełniać sw oje chrześcijańskie 
obowiązki, uczęszczałem do koś
cioła garnizonowego. W roku 
1937, kiedy w ojska włoskie w y 
ruszyły na podbój bezbronnej 
Abisynii, dowiedziałem  się, że 
ów czesny papież pobłogosław ił 
temu przedsięwzięciu armii w łos
kiej. Ten fakt sprawił, że m oja 
w iara w  K ościół Rzym skokatolic
ki m ocno się zachwiała, Jak to?
— myślałem — piąte przykaza
nie m ów i: „N ie zabija j” , a pa
pież, głowa naszego Kościoła, 
błogosławi agresorów? Od tego 
czasu zacząłem być bardziej kry
tyczny w obec w bijanych  mi przez 
lata do g łow y form ułek i dogm a
tów, W iele czytałem, rozm awia
łem z mądrymi ludźmi, pyta
łem, szukałem, myślałem i... do

szedłem do wniosku, że ani pa
pież, ani K ościół Rzym skokato
licki w cale nie są nieomylni.

W ojna rzuciła mnie na drugą 
półkulę — do Am eryki Południo
w ej. Tam nowe, przykre d o 
świadczenia sprawiły, że m ój 
kontakt z K ościołem  został zer
wany całkowicie. Do Boga m odli
łem się tylko w  duchu, a moim 
jedynym  Kapłanem  był Jezus 
Chrystus.

W  1963 roku pow róciłem  do 
kraju. Nie chodziłem  do żadnego 
kościoła, ale w ychow any w  du
chu religijnym  tęskniłem za na
bożeństwem, za śpiewem  kościel
nym, za dobrym  Słow em  Bożym. 
W roku 1967, zupełnie przypad
kowo, dow iedziałem  się od Pani 
Jadwigi B. o istnieniu K ościoła 
Polskokatolickiego, narodowego, 
nie podlegającego hierarchii w a 
tykańskiej i o  tym, że w  Olszty ■ 
nie, przy alei W ojska Polskiego, 
jest świątynia tego Kościoła.

Poszedłem. W ysłuchałem  kaza
nia. Uczestniczyłem w  ogólnej 
Spowiedzi św. i w e M szy św. Z a
cząłem czytać tygodnik „R odzi
na” i inne w ydawnictw a. Zapo
znałem się z organizacją i ideo
logią K ościoła Polskokatolickie
go. I pozostałem. Znów  żywo 
uczestniczę w  życiu Kościoła, a 
nawet, jak  w  latach dziecięcych, 
służę do M szy świętej. Jestem 
szczęśliwy. P ow rócił dawny spo
kój i radość płynąca z bliskości 
Ołtarza Pańskiego.

K ościół Pow szechny Jezusa 
Chrystusa jest jeden, lecz w  każ
dym narodzie pow inien on mieć 
własną, narodową, niezależną od 
obcych narodow  organizację. Ta
kim w łaśnie jest K ościół Polsko- 
katolicki. To K ościół m oich m ło
dzieńczych marzeń, które dzięki 
Opatrzności Bożej i życzliw ym  
ludziom  tak szczęśliwie się zre
alizowały.

Drogi, nie znany Czytelniku! 
Niedługo w Zakładzie Wydawni
czym „Odrodzenie” ukaże się 
cenna książka ks. Wiktora Wyso- 
czańskiego pt. „Polski nurt staro- 
katolicyzmu”, przedstawiająca 
przystępnym językiem Kościół 
Polskokatolicki. Może i Ty, jak 
kiedyś Pan Mieczysław z Olszty
na, jesteś na rozdrożu, nie wiesz, 
w którą udać się stronę, tęskno 
Ci za Bogiem i Kościołem i 
chciałbyś znaleźć dobrą radę? 
Przeczytanie tej książki przybli
ży Ci Kościół, w którym odnaj
dziesz spokój serca, radość i spot
kasz rozumiejących Cię, życzli
wych Ci braci i siostry w Chrys
tusie. Nie zwlekaj. Jeszcze dziś 
wytnij załączony druk i wyślij 
pod wskazanym adresem. (Cena 
książki 25 zł).

W szystkich m iłych Czytelników
i Korespondentów  gorąco pozdra
wia

DUSZPASTERZ

| Wypełniać drukiem!

Zakład W ydawniczy „O drodzenie” 
ul. K redytow a 4 
00-062 Warszawa

Proszę o przysłanie mi za zaliczeniem pocztow ym
..................  egz. książki ks. W. W ysoczańskiego o K ościele

, Polskokatolickim  pt.

„POLSKI NURT STAROKATO LICYZM U” 

.Nazwisko i imię:

, ulica, nr domu i mieszkania lub wieś:

i kod i nazwa poczty:

T Y G O D N IK  K A T O L IC K I „ R O D Z IN A ” . W y d a w c a : Społeczne To w arzystw o  
Polskich K atolik ów . Z a k ła d  W yd a w n iczy  „O d rod zen ie” . R edaguje K olegium . 
Adres redakeji i a d m in istra c ji: ul. K redytow a 4, 00-062 W arszaw a. T e le 
fony  re d a k c ii: 27-89-42 i 27-03-33 ; a d m in istra c ji: 27-84-33. W p łat na p re n u m e
ratą nie p rz y jm u je m y . P renum eratę k ra jo w ą na leży op łacać w  urzędach  
po cztow ych  lub u liston oszy  (kw artalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocz
nie — 104 zł). Z lecenia  na w ysy łk ę  „R o d z in y ”  za  granicę p rz y jm u je  oraz

w szelkich  in form acji na ten tem at u d ziela : RS W  „P r a sa -K sią ż k a -R u c h ”  
Centrala K olportażu P rasy i W yd a w n ictw , ul. T ow arow a 28, 00-958 W a rsz a 
w a. — N adesłan ych  ręk op isów , fotografii i ilustracji red akcja  nie zw raca  
oraz zastrzega sobie praw o dokonyw a nia  zm ian w  treści na desłany ch  a rty 
kułów . D r u k : Prasow e Z a k ład y G raficzne R SW  „ P r a sa -K sią ż k a -R u c h ” , 
W a rsza w a , ul. Sm oln a  10. Z a m . 606. F-104. Nr indeksu 37477

15



Zbliża się 10 czerwca 
-  term in odnowienia prenum eraty „Rodziny” Zamów w Z. W . „Odrodzenie’

Przypominamy, że redakcja nasza nie przyjmuje wpłat na prenu
meratę „Rodziny”. Ażeby zapewnić sobie regularne otrzymywanie 
naszego tygodnika, należy dokonać wpłaty na prenumeratę u swoje
go listonosza lub w najbliższym urzędzie pocztowym. Cena prenume
raty: kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocznie — 101 zł.

Podobnie należy załatwiać prenumeratę kwartalnika teologiczno
-filozoficznego „Posłannictwo” (cena rocznej prenumeraty — 20 zł).

fot. Piotr Olezak

Szczęśliwe strzechy, gdzie gniazdo bocianie; 
burze je  omijają, troska chodzi bokiem, 
sen otula spokojem, ranek radość niesie
—  bo na wszystko spogląda bociek czarno-biały 
dostojnym, troskliwym, gospodarskim okiem.

MK

#  Pisma Biskupa Franciszka Hodura, tom I i 11, razem 
stron 418, cena 60 zł. —  Złote myśli w ielkiego Polaka
i biskupa, organizatora Polskiego N arodow ego Kościoła 
Katolickiego.

#  Książką o różnych Kościołach i wyznaniach w Polsce:
„Praw o’ wewnętrzne...” , ks. W iktor W ysoczański, stron 
296, cena 40 zł. —  W dobie ekumenizmu pow inniśm y in
teresować się bratnimi w yznaniam i chrześcijańskim i, by 
lepiej je  poznać i przyczyniać się do pożądanej jedności. 

0  Bracia z Epworth, ks. W itold Benedyktowicz, stron 232, 
cena 45 zł. —  Książka prezesa Polskiej Rady Ekumenicz
nej, opow iadająca barw nym  językiem  o dziejach założy
cieli m etodyzm u —  Janie i Karolu Wesleyach.

0  Wierność i klątwa, M ichał Miniat, stron 304, cena 50 zł,
— Interesujące dzieje świętych Cyryla i M etodego i ich 
misji chrześcijańskiej w śród Słowian.

0  Kwartalnik teologiczno-filozoficzny „Posłannictwo'': 
nr 2/1976 —  cena 5 zł, nr 3— 4/1976 — cena 10 zł.

Zamówienia należy kierować pod adresem: Zakład W y
dawniczy „Odrodzenie”, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. 
Przesyłka następuje za zaliczeniem pocztowym (należność 
płatna przy odbiorze).

Kalendarz Katolicki 1977
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z „Ruchu” około 

200 egz. książkowego Kalendarza Katolickiego 1977, zawie
rającego cenne i ciekawe artykuły. Czytelnicy, którzy chcie
liby jeszcze ten kalendarz otrzymać, mogą go zamówić pod 
wyżej wymienionym adresem Zakładu Wydawniczego „Od
rodzenie”, z adnotacją na kopercie: „Dodatkowe zamówie
nie kalendarza”. (Cena 20 zł).

Zamów w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej

#  Ideologia społeczna Nowego Testamentu, bp Maksymilian

Rode, tom I —  cena 50 zł, tom II — cena 50 zł.
Zamówienia należy kierować pod adresem: Administracja 

ChAT, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa. Przesyłka nastę
puje za zaliczeniem pocztowym (należność płatna przy od 
biorze).
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KRZYŻÓWKA NR 21
POZIOMO: 1) sym bol aktorów, 9) miasto nad W isłą z Domem Dłu

gosza, 10) gra polegająca na rzucaniu i chwytaniu kółek, 11) autor 
wiersza „Bagnet na broń” , 12) unik, zwód, 13) złość, 18) turecka m e
tropolia, 19) w ynik dzielenia, 20) przedmiot, 21) okazja, sposobnosc, 
22) drzew o liściaste, 23) styl pływania, 29) pora, sezon. 30) mieszka
niec Gdańska lub Kołobrzegu, 31) zapowiedź, 32 uzbrojenie zołmerza, 
33) zagłębienie w  ścianie.

PIONOWO: 2) im ię znanej aktorki polskiej, 3) lotnik wszechświata, 
4) opiekun, orędownik, 5) osąd, opinia, 6) potrawa jajeczna, 7) maz
gaj, 8) w  kościach, 13) lokum  dla samochodu, 14) lantanowiec, 15) 
obraz, 16) Napoleon Bonaparte, 17) część ubioru piłkarza. 24) osłona 
lampy, 25) do odprawienia klienta, 26) dramat muzyczny, 27) typ 
aktora, 28) ansa, niechęć.

Rozwiązania należy nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania si? 
numeru pod adresem redakcji z dopiskiem  na kopercie lub pocztow 
ce : „K rzyżów ka nr 21” . Do rozlosowania

nagrody książkowe 
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI WIELKANOCNEJ

POZIOMO: W ielkanoc, Jerozolima, zorza, poselstwo, M ickiewicz, 
prasa, drewno, Laura, baszta, korba, kondor, anilana, Dania, niebyt, 
apaszka, miara, splot, osiedle, kadra, marsz, skecz, gniazdo, wrona, 
sanie, osłona, plakat, Warka, berło, Racławice, szabla lotka, elew, 
karmin, zakręt, baranek, koza, Orneta, pastor, kasztan. PIONOWO, 
wypadek, ekstern, kolanko, nota, czop, arka, jama, racja, zbiór, lawa, 
mecz, rozpacz, szarada, lawina, adademik, Grunwald, karawana, olim 
piada, Dąbrowski, rata, pisanka, sielawa, kolęda, akr, Ren, kasta- 
niety, Chocim, W awel, okręt, Agata, Sobieski, narzecze, epos, kabaret, 
traktor, ochrona, zjawa, oracz, kreda, waza.

Z a  pra w id łow e rozw iązania n agrody w y lo so w a li: A lic ja  K rzy ck a  z B ędzina  
i Edw ard M adoń  z B y d go szczy .

N a grod y  p rześle m y  pocztą.


