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Spotkanie z Bogiem
Człowiek wierzący odczuwa więcej lub 

mniej potrzebę spotkania się z Bogiem, 
potrzebę nawiązania duchowego kontaktu 
z Panem, aby przedstawić Mu swoje tro
ski i zmartwienia, osiągnięcia i porażki. 
Aby nawiązać kontakt z Bogiem, czło
wiek ma do wyboru w iele dróg. Takimi 
drogami zwyczajnymi są: modlitwa, ucz
ciwe i spokojne życie, uczestnictwo w bo
gatym — pod względem form — życiu li
turgicznym Kościoła, refleksja w  ciszy 
murów kościelnych czy zaduma, której 
towarzyszy szum fal morskich lub powiew  
i  śpiew lasu. Z Bogiem bowiem człowiek 
może spotkać się wszędzie. Nawet w gwa
rze wielkomiejskim, w zatłoczonym tram
waju i autobusie, w wielkiej hali pro
dukcyjnej, w biurze i w  domu, na stadio
nie i wielkim supersamie. Jednym sło
wem z Bogiem możemy spotkać się w szę
dzie tam, gdzie jest życie, ruch i dyna
mizm. I tak, jak bogate w wydarzenia 
jest każde ludzkie życie, każde działanie, 
tak różnorodne są drogi, na których mo
żemy spotkać Boga, tego Boga, który prag
nie wkroczyć w nasze życie.

Ale pośród różnorodności dróg jest i ta
ka droga, która w przekonaniu chrześcijan 
jest drogą specjalną, autostradą łączącą 
człowieka z Bogiem. Jest to droga powro
tu do Ojca. Droga, na której możemy się 
z Nim spotkać wówczas, gdy od Niego 
pierwej odwróciliśmy się, gdy pierwej po
wiedzieliśmy Mu bardziej świadomie lub 
mniej: N i e !  Nie, tym razem pójdę w łas
ną drogą, drogą bez Twoich przykazań i 
nauki! I tak zgrzeszyliśmy, źle postąpi
liśmy albo zaniedbaliśmy postąpić dobrze. 
Odwróciliśmy się przez to od Boga, od 
człowieka i od całego świata. Bo grzech, 
każdy grzech, to nie tylko nasze nieposłu
szeństwo względem nakazów Bożych, ale 
też uderzenie w człowieka, zachwianie 
równowagi i uderzenie w porządek istnie
jący w  świecie. Ale oto po jakimś czasie 
chcemy podnieść się, chcemy nawiązać kon
takt z Bogiem, człowiekiem i światem. 
Taką szansę mamy zawsze. Zawsze bo
wiem mamy możność wejścia — a tu ni
gdy nie ma znaku zakazu — na drogę po
jednania, drogę przebaczenia. Tą drogą — 
jak już z łatwością można się domyśleć
— jest droga pokuty, droga sakramental
nego przebaczenia i nawiązania łączności 
z Bogiem.

W  każdą niedzielę, a nawet i w  każdy 
powszedni dzień, mamy możność przystą
pienia do spowiedzi świętej ogólnej przed 
ołtarzem. Klękamy przed ołtarzem i z po
korą pochylamy w skrusze swe głowy. 
Sumienie wyrzuca nam większe i mniej
sze zaniedbania. Ale czy człowiek w ie
rzący, szczerze pragnący spotkania z Bo
giem, dążący do tego, aby przez sakra
mentalną spowiedź zostać pełnym człon
kiem społeczności kościelnej, społeczności 
parafialnej, może wówczas zadowolić się 
jedynie stwierdzeniem faktu grzeszenia? 
Gdyby tak było, to wyglądałoby na to, że 
chcemy jedynie skryć się za czyimiś ple
cami, za kimś drugim. Na drodze sakra
mentalnej pokuty — jeżeli już na nią w e
szliśmy — trzeba, aby każdy z nas po
szedł dalej: trzeba zdobyć się jeszcze na 
wielką odwagę i uznać się w pełni Win
nym wobec Boga, ludzi i świata. Trzeba 
bowiem odwagi, aby się samooskarżać^ aby 
powiedzieć słowami Psalmisty: „Bądź sę
dzią moim, o Boże”. Ale chrześcijanin nie 
boi się i nie lęka samooskarżenia, zwłasz
cza wtedy, gdy staje w pokorze przed 
Tym, dla którego nie ma nic, co byłoby

skryte. Chrześcijanin nie lęka się stanąć 
przed Bogiem, nawet wtedy, gdy zgrze
szył. I dlatego podczas spowiedzi przed 
ołtarzem uznaje swą winę, winę czynie
nia zła i zaniedbania dobra. Uznaje swą 
winę, bo wie, że pojednanie z Bogiem 
zaczyna się właśnie od tego, od uznania 
winy w  sobie — nie w  kimś innym!

W Ewangelii znajdujemy wspaniały w 
swej wymowie opis sceny z jawnogrzesz
nicą, Przyłapano ją na gorącym uczynku. 
Przyłapano ją w momencie grzeszenia. 
Prawo Mojżeszowe nakazywało w takim 
wypadku ukamienowanie. Sytuacja tej 
biednej niewiasty była nie do pozazdrosz
czenia. Z jednej strony ona sama, ze swym  
wstydem, hańbą i widmem przerażającej 
śmierci. Z drugiej — triumfujący tłum na 
czele z dostojnymi faryzeuszami. Oni już 
ją ocenili i osądzili. Oni już zawyrokowali.

Ludzie zawsze lubią oceniać, lubią w y
rokować i skazywać, ale zawsze tego dru
giego. Każdy z nas uważa się za upoważ
nionego, aby oceniać na ile ktoś jest do
bry, a na ile zły. Dobrych — w naszym 
mniemaniu — jest niewielu, ale złych?... 
Na każdym towarze, jaki kupujemy w 
sklepie, są etykietki informujące co to za 
materiał, ile jest wart itp. My też przyle
piamy etykietki, tyle że przylepiamy je 
zawsze komuś. I nie ma obawy, nie znaj
dziemy tam etykietki ze znakiem jakości. 
W naszej ocenie — ten drugi to zawsze 
bubel moralny. W każdym znajdziemy 
jakieś usterki, niedoskonałości i grzechy. 
A jacy jesteśmy wówczas sprawni i w y
dajni. Nikogo nie oszczędzimy. Takie ety
kietki przylepiamy swoim najbliższym, 
znajomym, współpracownikom, a w życiu 
społeczności parafialnej — współwyznaw
com, nie wyłączając tu kapłanów i bi
skupów. I tak nawzajem zalepiamy się od 
stóp po czubek głowy etykietkami. A na
wet nie zdajemy sobie sprawy wówczas 
z tego, że uderzamy przede wszystkim w  
samych siebie, w swoją rodzinę, w swoje 
miejsce pracy, we własną parafię, w Koś
ciół, we własną wiarę. Są to ciosy bardzo 
często śmiertelne, czyste nokauty, ciosy 
podważające istotę naszego człowieczeń
stwa i naszego chrześcijaństwa. Trzeba 
przyznać, że czasami robimy to tak sku
tecznie, że wydaje się, że zostaje w nas 
i z nas jedynie sama powłoka chrześci
jaństwa.

Czy wtedy właśnie nie jesteśmy podobni 
do owego ewangelicznego tłumu, który 
ocenił i osądził pewną niewiastę? I po
myśleć, że niektórzy z nas sądzili, iż fary
zeusze żyli dawno, za czasów Jezusa Chry
stusa. Kto wie, czy dziś tych faryzeuszy 
nie ma wśród nas dużo więcej. Ale nikt 
z nas do tego nie chce się przyznać. Każ
dy uważa się za dobrego.

Powróćmy jednak do wspomnianej sce
ny z Ewangelii. Triumfujący tłum szedł w 
kierunku Jezusa. Krzyczą, gestykulują, 
wygrażają, może ten i ów miał już w 
swych dłoniach kamienie. Jezus patrzy na 
wszystkich, na niewiastę i na nich. Patrzy 
spokojnie, ale przenikliwie. Z pewnością 
wszyscy spodziewali się, że powie morali- 
zujące kazanie, w  którym potępi niewia
stę i im przyzna rację, pochwali ich gor
liwość, ich sprawne działanie w  obronie 
porządku moralnego. Ale zamiast tego 
słyszą poważne zapytanie kierowane do 
nich: Kto z was jest bez grzechu?... Tego 
się nie spodziewali. Oni byli od przyle
piania etykietek, od oceniania i wyroko
wania, od skazywania. A tymczasem...

Jezus powiedział mało, nawet bardzo

mało, ale jednocześnie bardzo dużo. A po
tem nachylił się i pisał coś na piasku. Z 
każdym napisanym słowem gwar cichł. 
Ten i ów chyłkiem wycofywał się z ru
mieńcem wstydu na twarzy. Było coraz 
ciszej. W końcu nastała cisza. Ci co krzy- 
częli najgłośniej i najwięcej odgrażali, ci 
odeszli najprędzej. Uważający się za naj
mędrszych, za najsprawiedliwszych gdzieś 
zniknęli. Prawdopodobnie poczuli na swych 
rękach i sumieniach największy brud, brud 
własnego postępowania.

„Niewiasto! Gdzie są oni? Nikt cię nie 
potępił? Nikt, Panie. I Ja cię nie potę
piam. Idź i nie grzesz więcej!” Oto wspa
niały dialog prowadzony przez Boga z czło
wiekiem. Tak mało Jezus powiedział, a 
zarazem tak dużo. Jeszcze więcej zaś u- 
czynil. Bo oto otworzył — nie tylko przed 
ową niewiastą, ale przed każdym czło
wiekiem, przed każdym z nas — perspek
tywę nowej przyszłości, nowej drogi. Każ
demu z nas dał szansę powrotu. W tym
— jakże niewielkim epizodzie — pouczył, 
że od momentu, kiedy On przyszedł na 
ziemię, aby wszystkich zbawić, nikt i nic 
nie zostało przekreślone, że każdemu ofia
ruje słowo Bożego przebaczenia. Każdemu 
z nas gotów jest powiedzieć w każdej 
chwili, a zwłaszcza wówczas, gdy uznamy 
własną winę: Idź w pokoju i nie grzesz 
więcej! I to słowo kieruje do nas po to, 
aby przebaczyć, aby kroki naszego życia 
skierować na nowe drogi, aby zmobilizo
wać nas do nowego życia, życia odrodzo
nego w  łasce, życia wypływającego z w ia
ry, życia gotowego zawsze do twórczego 
samooskarżania się.

Człowiek wierzący pragnie zawsze żyć 
w łączności z Bogiem i z otaczającym go 
wspaniałym światem. Utrzymanie tej łącz
ności zależy od nas, od uznania swojej 
winy. Gdy to uczynimy, z jakąż radością 
będziemy mogli zanosić do Niego swoje 
modlitwy, z jakąż dumą będziemy wyzna
wali wiarę w  Ojca, Syna i Ducha Święte
go. Będziemy też uważali się za Jego dzie
ci, do którego mamy prawo, zaszczyt i 
przywilej mówić: Ojcze nasz. Będziemy 
też żyć w pokoju z Bogiem, człowiekiem  
i całym światem przez Pana naszego Je
zusa Chrystusa.

Bóg oczekuje, że będziemy żyli z Nim 
i z każdym człowiekiem w  pokoju. Po to 
też kieruje ku nam swe Boskie orędzie, 
po to ofiaruje nam słowo przebaczenia, 
abyśmy żyli między sobą jako ludzie od
nowieni, odrodzeni łaską sakramentu po
kuty, łaską pojednania i spotkania. Pokój 
Chrystusowy mamy przenieść na nasze 
codzienne życie, do naszych domów i ro
dzin, do naszych środowisk i wspólnot pa
rafialnych. A nieść pokój, to nieść miłość 
wszędzie tam, gdzie panuje nienawiść, 
złość i niezgoda. Nieść pokój, to zdobywać 
się na odwagę uznania się winnym i nieść 
samemu przebaczenie tam, gdzie wina i 
grzech. Nieść pokój, to nieść wiarę i na
dzieję tam, gdzie rodzi się zwątpienie, 
gdzie przeżywają gorycz porażki lub gdzie 
zakradła się już rozpacz.

Spróbujmy więc nawiązać kontakt z Bo
giem, spotkać się z Nim, a przez Chrystu
sa, w Chrystusie i ż Chrystusem spotkać 
się z człowiekiem i światem. Spróbujmy 
być prawdziwymi ludźmi, autentycznymi 
chrześcijanami. Wówczas możemy mieć 
nadzieję, że błogosławieństwo Boże, łaska 
przebaczenia i nasze spotkanie z Bogiem 
będą brzemienne w skutki.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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Święto
Chrześcijańskiej
Rodziny

powiedział Chrystus: „Oddajcie
co jest cesarskiego cesarzowi, a 
co Bożego — Bogu”.

I wreszcie rodzina jest św iąty
nią miłości i ofiary. Miłość to 
najw iększa zasada współżycia 
między ludźmi. Na taką w łaśnie 
miłość św iat dzisiejszy m a bodaj
że najw iększe zapotrzebowanie, 
bo tej miłości tak  bardzo b raku 
je współczesnemu człowiekowi. 
Wszelkie zgrzyty, nieporozum ie
nia, kłótnie, wojny (także i te 
domowe, rodzinne) to w łaśnie 
oznaka b raku  miłości w śród lu 
dzi i wśród narodów  świata. Mi
łość musi jednak pociągać za so
bą pew ne ofiary i — być może
— w łaśnie dlatego jest taka tru d 
na do osiągnięcia.

całym świecie, była jedną, wspól
ną, m iłującą się rodziną.

Rodzina! Jeżeli słowo to ma 
oznaczać zespół ludzi k rw ią so
bie tylko pokrewnych, jeżeli dom 
rodzinny stanie się dla nas tylko 
zajazdem  czy gospodą konieczną 
dla wypoczynku, to czym różnić 
się ona będzie od stacji benzyno
wej czy karczm y przydrożnej?

Bóg wszechmogący powołał ro
dzinę do życia, aby sta ła  się pod
staw ą tego życia, aby z niej — 
jak  z rzeki — wypływ ały rasy i 
narody. Chrystus uczynił ją  siłą, 
by naród i państw o wesprzeć się 
na niej mogły. A le żeby rodzina 
spełniała powinność sw oją po 
ludzku, musi w  niej panować

Ilekroć mówimy o rodzinie i za
stanaw iam y się nad jej począt
kiem, to stw ierdzić musimy, że 
rodzina — jako w spólnota ojca, 
m atki i dziecka — jest tak  stara 
jak  ludzkość. Rodzinę chrześci
jańską tw orzy sakram ent m ał
żeństwa, k tóry  wyznacza jej w aż
ne zadanie zrodzenia i wychowa
nia potomstwa. Jest więc rodzina 
także podstaw ową kom órką spo
łeczną.

Rodzina chrześcijańska to jeden 
mąż — ojciec, jedna żona — m at
ka oraz dzieci. N arodziny dziec
ka przyjm ow ane są z radością i 
w itane jako d ar i błogosławień
stwo Boże. To właśnie tu, w  ro
dzinie, znajduje się przysłowiowa 
kuźnia charakterów  ludzkich. 
Tutaj młody człowiek, rozpoczy
nający życie otrzym uje pierwsze 
wskazówki jak  m a żyć, tu  uczy się 
poznania św iata oraz właściwego 
stosunku do ludzi. W tej nauce
— tzw. życiowej — pom aga także 
szkoła, k tó ra  w  pew nym  okresie 
życia przejm uje główny ciężar 
światopoglądowego przygotowania 
młodego obywatela. T rzeba rów 
nież podkreślić, że niem ałą rolę 
w kształtow aniu osobowości mło
dych ludzi odgrywa Kościół. 
Główny jednak ciężar odpowie
dzialności za wychowanie dziecka 
spoczywa na rodzinie, k tó ra  ma 
decydujący w pływ  na kształtow a
nie charak teru  i postaw  młodego 
człowieka. Często słyszy się zda
nie, że jak a  jest rodzina — takie 
będzie następne pokolenie. Do
świadczenie uczy, że w  większoś
ci przypadków  istotnie tak  jest. 
Rodzina stanow i dla dziecka 
wzór, przykład do naśladow ania, 
według którego będzie w  przy
szłości postępować, gdy rozpocz
nie samodzielne działanie.

Rodzina chrześcijańska pow in
na być: przybytkiem  w iary, szko
łą cnoty, strażnicą obywatelskich 
uczuć oraz św iątynią miłości i 
ofiary. Zastanów m y się teraz po
krótce nad poszczególnymi przy
miotam i rodziny.

Rodzina chrześcijańska pow in
na być —• jak  już powiedzieliś
my — przybytkiem  wiary. W ro 
dzinie bow iem  uczymy dziecko 
od podstaw  stosunku do Boga. 
Od pierwszych la t życia małego 
człowieka uczymy go rozmowy z 
Bogiem poprzez m odlitwę (naukę 
pacierza).

Rodzina chrześcijańska pow in
na być szkołą cnoty. Cnota zaś to 
zdolność czynienia dobrze. A więc 
dziecko cnotliwe — to dziecko

dobrze wychowane, które spełnia 
dobre uczynki, k ieru je się w ży
ciu spraw iedliw ością i zasadami 
religii chrześcijańskiej.

Zaznaczmy też, że rodzice 
chrześcijańscy powinni dbać nie 
tylko o relig ijny  poziom dziecka, 
lecz także o jego odpowiednie p a
triotyczne wychowanie obyw atel
skie; Nakaz takiego w łaśnie w y
chow ania zaw arty  jest m.in. w 
haśle „Bogu i Ojczyźnie”, tzn. 
miłość Boga i Ojczyzny. Być do
brze wychowanym  — to znaczy 
być dobrym  synem  rodziców Koś
cioła i dobrym  obywatelem  swo
jej Ojczyzny; zgodnie z tym, co

Te cztery zasady, na których 
opiera się pojęcie rodziny chrześ
cijańskiej, mówią o wielkiej 
współczesnej m isji rodziny. J e 
steśm y chrześcijanam i i jesteśmy 
Polakam i. S tara jm y  się więc o to, 
aby nasze polskie rodziny speł
niały swoje zadania. P racujm y nad 
tym  i dokładajm y wszelkich sta 
rań, żeby nasza, polskokatolicka 
rodzina, świeciła dobrym  przy
kładem  i była wzorem  godnym 
naśladow ania dla innych rodzin. 
A naszym  wzorem niech będzie 
N ajśw iętsza Rodzina z Nazaretu. 
W zorujm y się na Je j świętym 
życiu. Módlmy się też często o to, 
by cała społeczność ludzka, na

duch Nazaretu. Będzie to taka 
miłość, w atm osferze k tórej każ
dy z członków rodziny — jak  za
gubione pisklę — w racać będzie 
ochoczo pod dach rodzinnego do
mu.

Dbajm y więc o miłość w  ro 
dzinie, o ukochanie swego kraju  
i ludzi w n im  żyjących oraz o 
poszanowanie narodowych t r a 
dycji.

Ks. EUGENIUSZ ELEROWSKI
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Z życia parafii w Żółkiewce
-deklaracji nowo bierzm ow a
nych, wyrażanego słowami:

„W dniu uroczystym  mego 
życia, w  dniu przyjęcia Sakra
m entu  Bierzmowania, w yznają  
publicznie przed Bogiem  
W szechmogącym, Jego Kościo
łem  Św iętym  i w szystk im i tu  
obecnymi, że będę w iernym  
wyznawcą Chrystusowego K o
ścioła. W sparty darami Ducha 
Świętego przyrzekam  uczynić 
w szystko, co będzie w  m ojej

Oświeceni i umocnieni laską Ducha Świętego 
chcemy jeszcze gorliwiej służyć Bogu i Ojczyźnie

Nowo b ierzm ow ani oraz wierni w raz  z ducho- Moment udzie lania  S a k ram en tu  Bierzm ow ania
wieństw em  przed kościołem  w Żółkiew ce w kościele parafialnym  w  Żółkiew ce

Symbol naszego świętego 
Kościoła przedstaw ia księgę — 
obrazującą Objawione Słowo 
Boże, słońce — znak relig ij
nej wolności i żarliwości, 
krzyż — znam ię cierpienia i 
poświęcenia się dla bliźnich 
oraz palm ę — symbol zasłużo
nego pokoju. Trzy słowa u do
łu przypom inają nam, że 
chrześcijańskie zasady m amy 
wcielać w  życie: „Praw dą,
P racą i W alką”.

Czy w naszym  codziennym 
życiu realizujem y w iernie 
ideały polskokatolickie? — 
Nie zawsze. N ieraz zapom ina
my o nich, a górę w  nas biorą 
ludzkie słabości. W takich 
m om entach w  sposób szczegól
ny trzeba nam  św iatła i mocy 
Ducha Świętego. Łaski swej 
Boży Pocieszyciel nigdy nie 
odm awia, darząc nią w ier
nych w  Sakram encie Bierzmo
wania i za każdym  razem, kie
dy w  pokornej m odlitw ie o 
nią prosimy.

W spaniałe ożywienie ducho
we, oświecenie i umocnienie 
łaską Ducha Świętego przeży
ła  polskokatolicka parafia  pw. 
św. Jakuba Starszego Aposto
ła w Żółkiewce w niedzielę 
dnia 21 sierpnia br. Do parafii 
tej przybył w tym  dniu Bi
skup Naczelny Kościoła Pol
skokatolickiego, by jako p ra 
w ow ity następca Apostołów 
udzielić S akram entu Bierzm o
wania. Biskupowi Tadeuszowi 
M ajewskiem u w  modlitwach 
i pasterskiej posłudze tow a

rzyszyli: miejscowy proboszcz 
ks. S tanisław  Kozal, ks. M ar
cin Tymczak, ks. Zbigniew 
Krekora, ks. W ładysław Ba
ran  i ks. Grzegorz K rajewski. 
W itając A rcypasterza i Dostoj
nych Gości, parafian ie żół
kiewscy w raz ze swym pro
boszczem wyrazili im serdecz
ne podziękowanie za przyby
cie.

Do S akram entu Bierzm owa
nia przystąpiło 86 osób — 
dzieci, młodzież i dorośli. U ro
czysty m om ent w  św iętym  
skupieniu przeżywali nie tylko 
przystępujący do tego S akra
mentu, ale wszyscy obecni w 
świątyni. Po odśpiewaniu 
Hymnu do Ducha Świętego, 
Biskup tak  się modlił:

„Duch Św ięty  niech zstąpi 
na was, a moc Najwyższego  
niech was zachowa od grze
chu...

W szechmogący W ieczny Bo
że, który w  sw ej dobroci tych  
oto sług Twoich z w ody i Du
cha Świętego odrodzić i od
puszczenie w szystkich  grze
chów dać im  raczyłeś, udziel 
im  Pocieszyciela Twego Ducha 
Świętego z siedmioma Jego 
darami: Ducha mądrości i ro
zum u, Ducha rady i m ęstwa, 
Ducha um iejętności i poboż
ności. N apełnij ich Duchem  

. bojaźni Tw ojej i naznacz ich 
znakiem  K rzyża świętego, 
bądź im  m iłościw do żyw ota  
wiecznego”.

Następnie Biskup kładł ręce 
na każdego przystępującego

do Sakram entu  Bierzmowania, 
nam aszczał jego czoło Krzy- 
żmem świętym  i mówiąc:

„Znaczę cię znakiem  K rzy
ża i um acniam  K rzyżm em  zba
wienia w  im ię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego”.

Potem, dając bierzm ow ane
mu symboliczny policzek, w y
pow iadał słow a:

„Pokój tobie!”
W tym  momencie wiernych 

ogarniało ogromne wzruszenie, 
a w niejednym  oku, zwłaszcza 
m atek i ojców bierzmowanych 
dzieci, pojawiły się serdeczne 
łzy, świadczące o głębokiej 
w ierze i przyw iązaniu do Ko
ścioła Polskokatolickiego.

Po skończonej ceremonii 
cały kościół w raz z Biskupem 
m odlił się:

„Umocnij to, Boże, co zdzia
łałeś w  nas przez Kościół 
Twój święty...

O Boże, któryś dał A posto
łom Tw oim  Ducha Świętego i 
chciałeś, aby przez nich i ich 
następców udzielany był w szy
stkim  w iernym , spojrzał ła
skawie na pokorę naszą i 
spraw, aby tenże Duch Św ięty  
zstąpić raczył w  serca tych. 
sług Twoich, które zostały 
K rzyżm em  św iętym  nam asz
czone i znakiem  K rzyża św ię
tego naznaczone. Niechaj ich 
przysposobić raczy, aby stały 
się św iątyniam i Boga żyw ego”.

Niezwykle w zruszający był 
również m om ent ślubow ania-

mocy, aby żyć według P rzy
kazań Boskich i pełnić Jego 
W olę świętą. Przyrzekam  u n i
kać grzechu, okazji do grze
chu i złego towarzystwa. P rzy
rzekam  pam iętać zaw sze i 
wszędzie, że jestem  wyznawcą  
Kościoła Polskokatolickiego i 
że będę w iernie w ypełniał o
bowiązki m oje względem  tegoż 
Kościoła. T ak m i dopomóż 
Bóg w  Trójcy Św ięte j jedyny  
i wszyscy święci. A m en ”.

Potem  wszyscy odmówili
Skład Apostolski, jako św ia
dectwo w iary we wszystkie
praw dy przez Boga objawio
ne, a przez Kościół św ięty do 
w ierzenia podawane.

Zjednoczmy się duchowo z 
naszymi Braćm i i Siostram i 
w Żółkiewce, modląc się za 
bierzm owanym i i za nam i
wszystkimi. Niech wiernych
parafii żółkiewskiej i cały nasz 
Kościół Polskokatolicki darzy 
Duch Święty siedm iorakim i 
daram i, niech pomnoży w nas 
bojaźń Bożą, zapali serca na
sze miłością ku Bogu i bliź
nim, niech uzbroi umysł i wo
lę m ęstwem  i apostolską gor
liwością o chwałę Bożą i roz
wój naszego Kościoła. Niech 
strzeże nas i naszych najbliż
szych przed obojętnością re li
gijną i niewiarą. Niech dopo
może nam , byśmy jeszcze gor
liw iej służyli Bogu i Ojczyź
nie, a kiedyś, mogli wszyscy 
cieszyć się szczęściem wiecz
nym.

LEONARD WORONOWICZ



20 października 1977 r. 
przypada 50 rocznica 
czyli Złoty Jubileusz  

Kapłaństwa Pierwszego Biskupa 
Polskiego Narodowego Kościoła 

Katolickiego w USA, Kanadzie i Brazylii 
dr. Tadeusza F. Zielińskiego

W tym uroczystym dniu wszyscy biskupi, 
duchowni i świeccy wyznawcy Kościoła Naro
dowego w kraju i za granicą złączą się w ser
decznych modlitwach w intencji Dostojnego 
Arcypasterza, a delegacja Kościoła Polskokato- 
lickiego na czele z Biskupem Naczelnym Ta
deuszem R. Majewskim uda się na uroczystość 
jubileuszową do katedry PNKK w Scranton w 
Pensylwanii.

Następny numer „Rodziny” w sposób szcze
gólny poświęcimy Biskupowi Tadeuszowi F. Zie
lińskiemu i jego 50-letniej służbie kapłańskiej 
na niwie naszego świętego Kościoła.

M AŁA ENCYKLOPEDIA TEO LO GICZN A (185)

B Bystroń Jan  S tanisław  — (ur. 1892 w Krakowie, zm. 1964 w 
Warszawie) — etnolog i socjolog. Jest autorem  w ielu dzieł 
z zakresu badań nad ku ltu rą  ludową, historią ku ltu ry  pol
skiej w ogóle. Podkreślał rolę religii jako ważnego czynni
ka kulturotwórczego i że bez uw zględnienia religii nie po
dobna rozumieć kultury.

Byt — po łacinie e n s, po grecku to on (stąd -*• ontologia, 
on =  byt +  logos =  nauka, czyli nauka o bycie) — to te r
min często używany w  filozofii i w  teologii. Najogólniej 
oznacza pozytywnie „to, co jest”, negatyw nie jest przeciw 
staw ieniem  tego czego nie ma. To, co jest, może być sa
moistne, jest to -*■ substancja albo substancje, albo jest tylko 
cechą, właściwością, stosunkiem, czyli relacją, to jest byt 
niesamoistny, albo byty niesam oistne. Rozróżnia się też byty 
empiryczne, mogące być przedm iotem  doświadczenia i ideal
ne, myślne, dalej ak tualne i potencjalne, czyli możnościowe, 
abstrakcyjne i konkretne, itd. Rozróżnia się wreszcie byt 
absolutny i byty względne oraz zależnie od światopoglądu 
byt duchowy jako • substancję i byt m aterialny, również 
jako substancję. Filozofia i teologia chrześcijańska przyjm u
ją, iż bytem  absolutnym  istniejącym  wiecznie i koniecznie 
i z siebie samego, a więc bez jakiejkolw iek przyczyny spraw 
czej, jest tylko — B ó g  (-> Absolut). W szystkie inne byty, 
a więc wszystko inne, co jest, jest bezpośrednio czy pośred
nio w swoim zaistnieniu i istnieniu a również rozwoju za
leżne od Boga. Czyli byt tego wszystkiego innego od Boga 
jest relatyw ny, względny, zależny w łaśnie od Absolutu, nie 
jest więc konieczny. Ab^olut-Bóg jest -*■ Duchem -Bytem  
czystą Substancją. W świecie stworzonym  przez Boga byt 
jest dualistyczny i z woli Boga istn ieją dusze czy duchy jako 
substancje, i m ateria, względnie byty m aterialne, cielesne, 
również jako substancja. Na tej podstaw ie mówi się w  św ia
topoglądzie chrześcijańskim , że — człowiek składa się z du
szy i ciała, anioł zaś jest tylko duchem, duchem, który 
jak  i dusza ludzka jest stworzony przez Boga i od Niego 
zależny w  istocie swojego zaistnienia i istnienia. M aterializm

dialektyczny uważa, że bytem  absolutnym , wiecznie istn ieją
cym i jedynie obiektywnym  jest m a t e r i a  (-> monizm m a
terialisty  czny), u jaw niająca się na różne sposoby, bardzo bo
gate i bardzo zróżnicowane. Są i k ierunki filozoficzne, k tó
re  tw ierdzą, że istn ieje  w iele różnych substancji, czy zasad
niczych elem entów  n atu ry  bytu  (-* p luralizm  ontologiczny). 
W filozofii i teologii chrześcijańskiej z analizy bytów  względ
nych, zależnych albo skończonych, powiedzmy — całej nas 
otaczającej rzeczywistości na podstaw ie poznania i w nio
skowania analogicznego wyprowadza się wniosek czy 
uogólnienie o istnieniu (oczywiście poza -»• Objawieniem) 
Boga jako Bytu nieskończonego, niestworzonego, absolutnego 
oraz o Jego istocie i przym iotach. Stąd też św. Paw eł w 
Liście do Rzymian pisze: „Albowiem gniew Boży z nieba 
objaw ia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości 
ludzi, którzy przez nieprawość tłum ią praw dę. Ponieważ to, 
co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg 
im  to objawił. Bo niew idzialna jego istota, to jest w iekuista 
jego moc i bóstwo, mogą być od stw orzenia św iata oglądane 
w  dziełach i poznane umysłem, tak  iż nic nie m ają  na swoją 
obronę” (I, 18—20). Potocznie bytem nazyw a się też jakość 
naszego życia codziennego.

Bythner albo B itner B artłom iej — (ur. ok. 1559 na Śląsku, 
zm. 1629 w  M alicach Sandom.) — teolog i działacz ew ange
licki, kalw iński. Był gorącym zwolennikiem  i propagatorem  
pojednania wszystkich kościołów chrześcijańskich i odbycia 
wszechświatowego soboru chrześcijańskiego. Jest też autorem  
kilku prac.

Bythner Jan  — (ur. 1602 w Głębowicach, zm. 1675) — teolog
i działacz polskiej społeczności braci czeskich. W pierw 
był -*• kalwinem , potem  przeszedł do polskiej grupy braci 
czeskich. Jest autorem  ekum enicznie opracowanych kazań pt. 
Postylle albo kazania na Ewangelie (Leszno 1655).

Bythner Sam uel — (ur. ok. 1632, zm. 1710) — senior żmudz-
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Historia Kościoła Polskokatolickiego w książce pt.: 
„Polski nurt starokatolicyzmu" pióra ks. Wiktora Wysoczańskiego

R edakcja Tygodnika „Rodzina” up rze jm ie , inform uje wszystkich 
Czytelników, że ukazała się w d ruku  dawno oczekiwana książka o 
Kościele Polskokatolickim  pt. „Polski n u rt starokatolicyzm u” pióra 
ks. W iktora Wysoczańskiego. Na tę  książkę od la t czekali polskokato- 
licy, jak  i niezliczone rzesze ludzi interesujących się naszym  Kościo
łem.

We w stępie autor pisze: „Dzieje polskiego nu rtu  starokatolicyzm u, 
tj. Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (skrót: PNKK) w 
USA, K anadzie i Brazylii oraz Koścoła Polskokatolickiego w  PRL, to 
istotny fragm ent dziejów  naszego narodu i ku ltu ry  narodowej.

Spełniając swe relig ijne i narodow e posłannictw o w  świecie. Koś
ciół partycypuje w  kształtow aniu etosu współczesnego człowieka. 
Szanse w  tym  wzgledzie zwiększa konstytucyjnie zagw arantow ana 
w  Polsce wolność sum ienia i w yznania oraz w ielki aw ans naszej 
Ojczyzny w  świecie, która z każdym  dniem  m a coraz większe możli

wości zaspokajania em ocjonalnych, in telektualnych i kulturalnych po
trzeb naszych rodaków.

K siążka niniejsza jest pierw szą próbą całościowego ujęcia pow sta
nia i działalności PNKK w USA, K anadzie i Brazylii oraz Kościoła 
Polskokatolickiego jako członków Unii U trechckiej Kościołów Staro
katolickich”.

Ta cenna pozycja w ydaw nicza pow inna znaleźć się w  każdej pol- 
skokatolickiej rodzinie, w  ręku  każdego duchownego (niezależnie od 
wyznania) i wszystkich tych, którym  zbliżenie Kościołów chrześ
cijańskich i szczery ekum enizm  leżą na sercu. W dzisiejszych cza
sach o niezwykłym  tem pie życia, bardzo często człowiek nie ma 
okazji do pogłębienia swojej wiedzy religijnej i  zapoznania się z po
stępowym i prądam i myśli teologicznej. Zakupienie książki pt. „Pol
ski n u rt starokatolicyzm u” w ypełni tę lukę, dając Czytelnikowi pełne 
zadowolenie z jej przeczytania.

ZAMÓW W ZW „ODRODZENIE”

O  Pism a Biskupa Franciszka Hodura, tom  I i II, razem  stron 418, 
cena 60 zł.

O  K siążka o różnych Kościołach i w yznaniach w  Polsce: „Praw o 
wewnętrzne...” ks. W. Wysoczański, stron 296, cena 40 zł.

O  Polski nu rt starokatolicyzm u, ks. W. Wysoczański, stron ok. 200, 
cena 25 zł.

O  B racia z Epw orth, ks. W. Benedyktowicz, stron 232, cena 45 zł.

O  W ierność i klątw a, M ichał M iniat, stron 304, cena 50 zł.

O  K w artaln ik  teologiczno-filozoficzny ,,Posłannictw o” : n r  2/1976 — 
cena 5 zł, n r  3—4/1976 — cena 10 zł, n r  1—2/1977 — cena 10 zł.

Zam ówienia należy kierow ać pod adresem : Zakład Wydawniczy 
„Odrodzenie”, ul. K redytow a 4, 00-062 W arszawa. Przesyłka nastę
puje za zaliczeniem  pocztowym (należność p ła tna  przy odbiorze).

ZAMÓW W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

O  Ideologia społeczna Nowego Testam entu, bp M aksymilian Rode, 
tom  I — cena 50 zł, tom  II — cena 50 zł.

Zam ówienia należy kierować pod adresem : A dm inistracja ChAT, ul. 
Miodowa 21, 00-246 W arszawa. Przysyłka następuje za zaliczeniem 
pocztowym (należność p ła tna  przy odbiorze).

Wypełnić drukiem!

Zakład Wydawniczy „Odrodzenie” 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa

Proszę o przysłanie mi za zaliczeniem pocztowym ..........
egz. (cena 1 egz. — 25 zl) książki ks. W. Wysoczańskiego 
o Kościele Polskokatolickim pt.

„POLSKI NURT STAROKATOLICYZMU”

Nazwisko i imię:

ulica, nr domu lub wieś:

kod i nazwa poczty:

M AŁA ENCYKLOPEDIA TEO LO GICZN A i<»»
ki jednoty reform owanej na Litwie. Przetłum aczył na j. li
teracki Pismo św. Nowego Testam entu (1701).

Bythner W iktoryn — (ur. 1605, zm. 1670 w  D eventer w Ho
landii) — ewangelicki hebraista, również lekarz. Jest auto
rem  pracy Lyra prophetica Damdis regis, sive analysis cri- 
tico-practica psalm orum  (1645; 1670), tłum aczonej również 
na język angielski, czyli po polsku Lira prorocza Dawida 
króla albo krytyczno-praktyczna analiza psalmów.

Bzowski A braham  — (ur. 1567 w  Proszowicach, zm. 1637 w 
Rzymie) — polski dom inikanin, historyk. Jest autorem  wielu 
kazań, głównie mariologicznych i prac hagiograficznych.

c
C — jako liczba rzym ska oznacza 100 (C =  100).

Cabet E tienne — (ur. 1788, zm. 1856) — francuski działacz
i teoretyk kom unizm u utopijnego. M.in. napisał książkę pt. 
Le vrai christianisme  (1846), czyli Prawdziwe chrześcijań
stwo; uważał, że komunizm może zrealizować społeczne za
sady chrześcijaństw a jednak  nie rew olucją a  e w o l u c j ą ,  
przekonywaniem  i propagandą. Jest też autorem  głośnej u to 
pii społecznej pt. Le voyage en Icarie (1840), czyli Podróż 
do Ikarii.

Cabrol Ferdynand — (ur. 1855, zm. 1937) — angielski histo

ryk liturgii. M.in. napisał Le livre de la priere antiąue (1900), 
czyli M odlitew nik starożytny; La messe (1927), czyli Msza św.

Cacherand Józef — (ur. 1635 w  Turynie, zm. 1685) — włoski 
barnabita. M.in. napisał Praelectiones theologicae, czyli Pre
lekcje teologiczne oraz Theologia ascetica, czyli Teologia 
ascetyczna.

Cacheux Narcyz — (ur. 1789, zm. 1869) — francuski ks. rzym 
skokatolicki. Jest autorem  m.in. takich  prac, napisanych po 
francusku: Essai sur la philosophie du christianisme, consi- 
deree dans ses rapports avec la philosophie moderne (1839). 
czyli po polsku: Rozprawa o filozofii chrześcijaństwa w  po
równaniu z filozofią nowożytną; E tudes philosophiąues sur 
l’Eglise (1854), czyli Studia filozoficzne o Kościele; Discus 
sion theólogiąue et philosophiąue avec le protestantisme... 
(1855), czyli D yskusja teologiczna i filozoficzna z protestan
tyzm em  w  sprawach, które go oddzielają od katolicyzm u, 
Conferences sur les rapports entre la religion et la librę pen- 
see (1858), czyli Konferencje o stosunkach m iędzy religią i 
wolną myślą.

Cadbury H enry Joel — ur. 1883, zm. 1974) — am erykański 
b iblista i działacz społeczny. M.in. był założycielem am ery
kańskiego tow arzystw a biblijnego, którem u nadał łacińską 
nazwę Studiorum  Novi Testam enti Societas (1958). Jest auto
rem  wielu p rac dotyczących m.in. przede wszystkim  -*■ ew an
gelii w edług św. Łukasza i również autorstw a św. Łukasza 
-*■ Dziejów Apostolskich; eksponował społeczny charakter 
wczesnego chrześcijaństw a.

Cadyk — (hebr. caddik =  sprawiedliwy) — nazwa przyw ód
cy albo duchownego żydowskiej grupy religijnej chasydów, 
którzy bardzo skrupulatn ie chcieli realizować przepisy P ra 
w a Mojżeszowego, a zdecydowanie przeciw staw iali się he- 
lenizacji =  judaizm u. Często daw niej w idziało się w  nich 
cudotwórców i nazywano też ich niekiedy ->• rabinam i-cudo- 
twórcami.
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W  trosce o lepsze rozumienie Pisma św.

Od czasów zamierzchłych do Mojżesza

Mojżesz — statua M ichelangelego

„W ielokrotnie i wieloma sposo
bami przem aw iał Bóg daw nym i 
czasy do ojców przez Proroków’’ 
(Hbr 1, 1).

Czytanie P ism a św. należy do 
zasadniczych obowiązków czło
w ieka wierzącego. Jednakże ro
zum ienie Pism a św. u trudniają  
określone trudności, o których 
w spom nieliśm y już uprzednio 
(„Rodzina”, n r  38/77). Usunięciu 
tych przeszkód m a służyć m.in. 
poznanie dziejów O bjaw ienia Bo
żego.

A utor listu  do Hebrajczyków 
stw ierdza: „W ielokrotnie i w ie
loma sposobami przem aw iał Bóg 
daw nym i czasy do ojców przez 
Proroków ” (1, 1). — Bóg obja
w iał się ludzkości nie raz, ale 
w ielokrotnie, stopniowo i w  róż
ny sposób. Nim objaw ienie to zo
stało skondensowane w księgach 
Starego Testam entu, a szczególnie 
w nauce Proroków, Bóg ujaw nił 
się człowiekowi przed pow sta
niem narodu żydowskiego. Jak  
się to dokonywało?

Na pytanie to Biblia odpowia
da już w Księdze Rodzaju, ściśle: 
w  pierwszych jej 11 rozdziałach. 
M owa tam  jest o stworzeniu 
św iata i człowieka, o pierwszym 
grzechu A dam a i Ewy, K ainie i 
Ablu, potopie itd. Rozdziały te 
nazywam y preh istorią  biblijną, 
inaczej mówiąc — pradziejam i 
ludzkości w ujęciu biblijnym , 
P ism a św. ST. Nie dysponujem y 
dziś dokum entam i pisanym i od
nośnie początków ludzkości, jest 
to zupełnie zrozumiałe. Nie dy
sponował nim i również „autor” 
Księgi Rodzaju, ale opierał się 
na podaniach ludowych, przeka
zywanych ustnie, którym  nada
w ał zabarw ienie monoteistyczne 
(nauka religijna o jedynym  Bo
gu, Stwórcy i W ładcy wszech
świata). W ten sposób autor n a t
chniony, niew ątpliw ie zbiorowy, 
stworzył wstęp do historii O bja
w ienia Bożego, do dziejów n a
rodu wybranego, mającego za za
danie utrzym ać w  mocy przez 
długie wieki w iarę w  jednego 
Boga, przym ierze z Bogiem, nau
kę o grzechu, karze i pojednaniu. 
Taka jest treść, istota pierwszych 
rozdziałów Pism a św. — Księgi 
Rodzaju. I tu  w yłania się tru d 
ność...

P raw da religijna, jaką chce 
nam  przekazać Biblia, kryje się 
w formie, sposobie ówczesnego 
m yślenia i mówienia, właściwej 
kulturze starożytnego Bliskiego 
Wschodu. Dlatego nie można w y
powiedzi tych rozumieć dosłow
nie, ponieważ są one spowite w 
osnowę legendy, sagi, a naw et 
m itu w pozytywnym znaczeniu 
tych wyrazów. Do wniosku tak ie
go doszły nauki b ib lijne w  ciągu 
ostatnich dziesiątków lat, co ma 
kapitalne znaczenie, gdy idzie o 
godzenie rezultatów  nauk świec
kich z rezultatam i nauk teolo
gicznych.

Jednakże prehistoria b ib lijna 
nie kończv sie na pierwszych 11 
rozdziałach Księgi Rodzaju. O- 
bejmu.ie ona również dzieie P a
triarchów , z P atria rchą A braha
mem na czele.

P unktem  wyjścia dla dziejów

P atriarchy  A braham a w ujęciu 
Biblii stało się U r K asdim  (Chal
dejskie), m iasto położone w  Me
zopotamii nad E ufratem  w  pobli
żu Zatoki Perskiej. „Terach, 
wziąwszy ze sobą swego syna, 
A bram a, Lota — syna H arana, 
czyli swego w nuka, i Saraj, swą 
synową, żonę A bram a, wyruszył 
z nim i z Ur Chaldejskiego, aby 
się udać do k ra ju  K anaan. Gdy 
jednak  przyszli do Charanu, osie
dlili się tam ” (Rdz 11, 31). — 
Pobyt w C haranie nie trw ał zbyt 
długo: „Abram  udał się w drogę, 
jak  mu Jahw e rozkazał, a z nim 
poszedł i Lot” (Rdz 12, 4). Ale 
Abram , bo tak  brzm iało p ierw ot
nie imię A braham a, nie osiedlił 
się w ziemi K anaan na stałe, nie 
osiedli tam  również Izaak ani J a 
kub, chociaż często przebywali 
tam.- Pozostawali oni nadal ksią
żętam i koczowniczych nomadów, 
czyli plem ion zajm ujących się p a 
sterstw em , łowiectwem i zbierac
twem. Tłumaczy to również po
wód i motyw, dla którego ojciec 
A braham a opuścił Ur K asdim  i 
zamieszkał w C haranie: w  grę 
wchodziły nie tylko przekonania

religijne, ale i spraw y gospodar
cze.

W tym  momencie należy zapy
tać, kiedy żył A braham  i jakie 
jest jego znaczenie religijno-hi- 
storyczne? Do niedaw na bibliści 
przyjm owali w  zaokrągleniu rok 
2000 przed Chr. i synchronizowa
li A braham a ze słynnym  praw o
dawcą babilońskim  H am m ura- 
bim. Hipoteza ta  nie w ytrzym uje 
jednak krytyki i wobec tego ży
cie P atriarchy  A braham a należy 
raczej umieścić w  latach 1900— 
1700 przed Chr. Dodajmy, że i ta  
hipoteza nie jest zbyt pewna, jak  
wiele innych dat z h istorii b ib lij
nej i starożytnego Orientu.

Nie ulega natom iast najm niej
szej wątpliwości znaczenie reli- 
gijno-historyczne osoby A braha
ma. Sprowadza się ono do głę
bokiej i żywej w iary oraz posłu
szeństwa, jakie wykazywał A bra
ham  wobec Jahw e — Boga. 
„Jahw e rzekł do A bram a: W yjdź 
z twojej ziemi rodzinnej i z do
mu twego ojca do kraju , który 
ci ukażę. Uczynię bowiem z cie
bie wielki naród, będę ci błogo
sław ił i tw oje im ię rozsławię: s ta 

niesz się błogosławieństwem. Bę
dę błogosławił tym, którzy ciebie 
błogosławić będą, a tym, którzy 
tobie będą złorzeczyli, i J a  będę 
złorzeczył. Przez ciebie będą o
trzym ywały błogosławieństwo lu 
dy całej ziem i” (Rdz 12, 1—3). — 
Nie ma tu  m iejsca na szczegóło
wy w ykład tego błogosławień
stwa. M usimy zadowolić się 
stw ierdzeniem , że odnosiło się ono 
w  pierw szym  rzędzie do narodu 
izraelskiego, którego protoplastą 
był A braham , a później — do ca
łego chrześcijaństw a (por. Ga 3, 
6nn).

Syn Abraham a, Izaak, nie ode
grał w iększej roli w dziejach 
O bjaw ienia Bożego i niewiele do
w iadujem y się o nim z Pism a 
św. Więcej natom iast m iejsca po
święca autor natchniony bliźnia
czym synom Izaaka: Ezawowi i 
Jakubowi. Szczególnie ten ostat
ni m iał większe znaczenie: pod
stępnie zdobywa przed Ezawem 
praw o pierworodztwa, z dwóch 
żon rodzi 12 synów (Lea jest 
m atką: Rubena, Symeona, Lewie- 
go, Judy, Issachara i Zabulona; 
za zgodą Rachel jej niewolnica 
Bilha rodzi: Dana i Neftalego; za 
zgodą Lei jej niewolnica Zilpa 
rodzi Gada i A sera; Rachel zaś 
jest m atką Józefa i Beniamina, 
przy którego porodzie um iera; 
por. Rdz 29, 31—35; 30, 1—24; 
36, 16—18). W ten sposób Jakub 
sta je się ojcem dw unastu p le
mion, zwanych potem  izraelskimi. 
Nazwa ta  pow stała z drugiego 
im ienia Jakuba — Izrael, jakie 
Jakub  otrzym ał po zm aganiu się 
z Bogiem (Rdz 32, 29).

Znam y wszyscy życie i dzieje 
Józefa, przedostatniego syna Ja- 
kuba-Izraela. Józef, wydźwignąw- 
szy się dzięki opatrzności Bożei 
z poniżenia, jakiego doświadczył 
od braci, doszedł w Egipcie do 
wielkiego znaczenia, dokąd spro
wadził ojca i pozostałych braci- 
-Patriarchów . Osiedlił ich, tzn. 
b ratn ie  plemiona, w  ziemi Go- 
szen (Ges sen),, w północno-za
chodnim Egipcie (w delcie Nilu).

K iedy osiedlili się Izraelici w 
Egipcie i jak  długo tam  przeby
wali. nie możemy tego dokładnie 
określić. Być może. że osiedlenia 
przypadły na la ta  1680—1580 przed 
Chr. Jak  długo przebywali Izrae
lici w  Egipcie? Nie w ydaje się 
prawdopodobną liczba 430 la t (Wj 
12. 40n) lub 400 la t (Rdz 15, 13: 
Dz 7, 6: 13, 20). Liczbę tę  należy 
raczej pomniejszyć o połowę. W 
każdym  razie brak  bliższych da
nych ze strony źródeł biblijnych 
nie przesądza ich historyczności, 
ponieważ i powszechna historia 
świecka nie dysponuje lepszą do
kum entacją źródłową odnośnie 
tego okresu dziejów starożytnego 
Egiptu.

W Egipcie mam y już do czy
nienia z okresem, w którym  luź
nie zw iązane ze sobą plemiona 
izraelskie zaczęły tworzyć jedno
lity naród. Proces ten potem 
trw ał jeszcze długo, niem niej u- 
dokumen+ow ana historia narodu 
w ybranego rozpoczyna się od 
wyjścia z Egiptu. Tu nauczyli sie 
Izraeli upraw y roli. co zmusiło 
ich do przejścia od koczowniczego 
do osiadłego trvbu życia. Tu mo
gli bez przeszkód pielegnować 
idee m onoteizmu — izolacja od 
ościennvch ludów, i tu  wreszcie 
u irzał św iatło dzienne i otrzymał 
odoowiednie wvkształcenie Drzy- 
s z łv  wódz narodu — Mojżesz.

KS. KAZIMIERZ PIKULSKI
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Wywiad Ministra Janusza Wieczorka 

dla tygodnika „Rodzina”

na temat POMNIKA SZPITALA  

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Czy dużo potrzeba  jeszcze „ceg ie łek” , żeby  ostatecznie zakończyć budowę 
Centrum  Zdrowia Dziecka?

O zdrowie i szczęście dziecka

Społeczność polskokatolicka w kraju i za granicą od 
początku żywo interesuje się budową Pomnika-Szpitala 
Centrum Zdrowia Dziecka. Apele Społecznego Komitetu 
Budowy C Z D  znalazły oddźwięk wśród duchownych 
i świeckich wyznawców Kościoła Polskokatolickiego, a ty
godnik „Rodzina” na bieżąco rejestruje wszystkie waż
niejsze momenty związane z powstawaniem tego wspa
niałego, jedynego w swoim rodzaju dzieła.

Chcąc uczynić zadość pragnieniom naszych czytelni
ków, zwróciliśmy się do przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Budowy C ZD , ministra Janusza Wieczorka, 
z prośbą o kilka słów uzupełniających nasze dotychcza
sowe wiadomości o Pomniku-Szpitalu wznoszonym przez 
społeczeństwo ku czci dzieci, które straciły życie w czasie 
ostatniej wojny światowej.

Panie Ministrze! Duchowni i świeccy wyznawcy Kościoła Polsko
katolickiego w  kraju i Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
za granicą od lat składają ofiary na Centrum Zdrowia Dziecka, 
szczególnie żywo zainteresowany jest tą sprawą obecny zwierzchnik 
naszego kościoła biskup Tadeusz Majewski. Jak ten fakt oceniany 
jest przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika-Szpitala?

W wielkim, ogólnonarodowym dziele budowy Centrum  
Zdrowia Dziecka, w  szlachetnym  zaangażowaniu w  realizację 
tej idei całego społeczeństwa, niem ałą rolę odgrywa także 
działalność Kościoła Polskokatolickiego. Społeczny Kom itet 
Budowy CZD dawał tem u zresztą niejednokrotnie wyraz, 
wysoko oceniając zaangażowanie członków Kościoła Polsko
katolickiego i jego kierownictwa. Działalność popularyzator
ska prowadzona na łamach Waszego Tygodnika, a także na 
łamach pism  polonijnych budzi uznanie, a wśród setek tysię
cy w płat przekazanych dotąd na konto krajowe i zagraniczne 
budowy CZD odnotowaliśmy wielokrotnie sum y w  złotów

kach i w alutach obcych pochodzące właśnie od wyznawców 
Kościoła Polskokatolickiego. A przecież trzeba dodać, że bar
dzo duża ilość nadsyłanych przekazów pieniężnych pochodzi 
od ludzi, którzy przekazują pieniądze, o sobie samych nic 
bliżej nie mówiąc. Tak więc niew ątpliw ie i wśród tych wpłat 
spora część pochodzi właśnie od członków Kościoła Polsko
katolickiego. Nie zabrakło więc Ich w  tym  łańcuchu dobrej 
woli, w  tej inicjatywie serc, a uczestnictwo w wielkim, szla
chetnym  dziele budowy CZD jest jeszcze jednym  przykła
dem głębokiego zaangażowania i szczerego patriotyzm u w y
znawców Kościoła Polskokatolickiego.

Jest to  zresztą w  pełni zrozumiałe. Centrum  Zdrowia 
Dziecka buduje cały naród, na ten cel świadczy rozsiana po 
całym świecie Polonia i fakt, że n ie  zabrakło tu  również w y
znawców Kościoła Polskokatolidkiego, jest równie oczywisty, 
jak budzący praw dziw ą satysfakcję.

Korzystając z okazji chciałbym za pośrednictwem  Waszego 
Tygodnika serdecznie podziękować za pomoc, za dotychcza
sowy ich udział w  budowie i wyrazić przekonanie, że nadal 
będą oni świadczyć na ten  cel, dopomogać w  pełnym  urze
czywistnianiu realizacji tej pięknej idei, a szczególnie chciał
bym  podziękować Biskupowi Naczelnemu Kościoła Polsko
katolickiego w  PRL, ks. biskupowi Tadeuszowi M ajewskie
mu, wielkiem u orędownikowi spraw y budowy Pom nika-Szpi
tala Centrum  Zdrowia Dziecka.

Nasi rodacy z zagranicy, wyznawcy Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w USA i Kanadzie, składając ofiary na Centrum Zdro
wia Dziecka nieraz pytają, czy w  przyszłości będzie możliwość lecze
nia w  Centrum także dzieci spoza Polski. Jak odpowiadać na to 
pytanie?

Pom nik-Szpital Centrum  Zdrowia Dziecka jest wyrazem  
hołdu złożonego ponad 2 m in polskich dzieci i młodzieży 
i ponad 11 m in dzieci i młodzieży innych krajów, 'które po
legły bądź zamordowane zostały przez faszyzm w latach m i
nionej wojny. Myślę, że już to  sform ułowanie daie odpo
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W dniu  1 s ie rpn ia  br. P rz e 
w odniczący Społecznego 
Komitetu  Budow y Pomnika- 
Szpitala C en trum  Zdrowia 
Dziecka — Szef Urzędu R a
dy Ministrów, Minister J a 
nusz  "Wieczorek — przyjął  
Biskupa Naczelnego Koś
cioła Polskokatolickiego — 
Biskupa T adeusza  R. M a
jewskiego. Na ręce M ini
stra  J. Wieczorka p rz e k a z a 
na została kolejna ofiara  
na budow ę CZD w  w y s o 
kości 4.295.— dolarów.

wiedź na Wasze pytanie. Jednakże, aby wyjaśnić sprawę bez 
reszty, chcę stwierdzić, że budując ten  wspaniały nowoczes
ny szpital nie m yśleliśmy tylko o leczeniu w  nim naszych, 
polskich dzieci. Centrum  Zdrowia Dziecka udzielać będzie 
takżr pomocy dzieciom spoza granic naszego kraju, jeśli ty l
ko szpital ten prowadzić będzie działalność w  danej dziedzi
nie medycyny. Jedynym  m iernikiem  i w arunkiem  przyjęcia 
dziecka do CZD będzie jego stan zdrowia i możliwość udzie
lenia skutecznej pomocy.

Fakt ten  nie w ypływa z międzynarodowego charakteru 
świadczeń na rzecz Pom nika-Szpitala. Jest on uw arunkow a
ny istotą naszego socjalistycznego ustroju, głęboko ludzkim, 
hum anitarnym  stosunkiem  do każdego dziecka. Jest naszym 
gorącym pragnieniem, abyśmy mogli udzielać skutecznej po
mocy wszystkim chorym i cierpiącym dzieciom. Tak polskim, 
jak i dzieciom ze wszystkich stron świata. Dlatego też właś
nie program  m edyczny Centrum  Zdrowia Dziecka, opraco
wany przez w ybitnych lekarzy pediatrów, pedagogów, psy
chologów i innych specjalistów, podejm uje najtrudniejsze 
tem aty, a wśród nich choroby określane m ianem  chorob cy
wilizacyjnych, choroby serca, nowotwory wieku dziecięcego. 
Z tego też powodu Szpital ten obejmie swą opieką dzieci od 
chwili urodzenia aż do momentu, kiedy staną się zarówno 
w sensie fizycznym, jak i psychicznym ludźmi dorosłymi.

Dążymy też do tego, aby przebywającym  w szpitalu cho
rym  dzieciom zapewnić nie tylko pomoc i opiekę lekarską 
na najwyższym poziomie, ale aby przebywające tam  dzieci 
otoczone były serdeczną troską i ciepłem ze strony całego 
personelu CZD. Wiele też troski wkładam y w to, aby po
mieszczenia przyszłego szpitala w pływały pozytywnie na 
psychikę małych pacjentów, aby ten  właśnie szpital nie miał 
w  sobie nic z surowości i atm osfery „zwykłego” szpitala.

W jaki sposób najskuteczniej świadczyć na budowę Centrum Zdro
wia Dziecka? Czy przez ofiary rzeczowe, czy przez pieniężne?

W ielokrotnie już mówiłem o tym, że Centrum  Zdrowia 
Dziecka pow staje wyłącznie w rezultacie społecznej ofiar
ności. W szystkie dary, wpłaty, czyny społeczne wykonywane 
przy budowie — to przecież najbardziej widomy wyraz 
uczuć, jakie ta idea wzbudziła w  sercach milionów ludzi. Nie 
wydaje mi się właściwe, aby w jakikolw iek sposób ukierun
kowywać społeczną ofiarność, społeczną inicjatywę. Każdy 
dar płynący z rozum u i serca, niezależnie od jego m aterial
nej wartości, ma przecież jeszcze inne ważniejsze znaczenie.

Jest bowiem kolejnym  dowodem, że podjęta przed laty  ini
cjatyw a budowy takiego właśnie Pomnika, uczczenia w ten 
sposób pamięci dzieci, zyskała sobie pełne poparcie i apro
batę tak  w  kraju, jak i poza jego granicami.

Chciałbym tu  przypomnieć, że otrzym aliśm y w postaci da
rów i stal potrzebną na konstrukcję budynków, i wiele ma
teriałów budowlanych, meble, ale przede wszystkim  najno
wocześniejszą aparaturę medyczną od różnych znanych firm  
światowych. Wiele spośród tych urządzeń ma charakter 
wręcz unikalny, jak np. okulistyczne m ikroskopy operacyjne 
ze Stanów Zjednoczonych czy też japońskie aparaty do ba
dań przewodu pokarmowego. Każdy niem al dzień przynosi 
nowe dary na CZD i w  chwili obecnej trudno  byłoby okreś-

„K ażdy  niemal dzień  p r z y 
nosi nowe da ry  na Cen
t ru m  Zdrowia Dziecka i w 
chwili obecnej  t rudno  b y 
łoby określić precyzyjnie ,  
jak ich  urządzeń jeszcze 
nam  b r a k u je ” .
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lić precyzyjnie, jakich urządzeń jeszcze nam brakuje. Rzecz 
jasna, że sporą część aparatury  i wyposażenia musimy za
kupywać w różnych firmach. Posiadam y konto dewizowe 
i złotówkowe i z nich właśnie asygnujem y sumy potrzebne 
na uzupełnienie potrzebnego sprzętu.

W ypada tu  również podkreślić, że większość firm, gdy do
wiaduje się, że aparatura ma być dla Centrum  Zdrowia 
Dziecka, sprzedaje nam  ją na bardzo korzystnych w arun
kach, a niekiedy robotnicy zagranicznych fabryk podejm ują 
się bezpłatnie konserwacji i napraw y aparatu ry  i urządzeń.

Dotychczas zgromadziliśmy na koncie praw ie 900 m in zł 
i ponad 6 m in dolarów w  gotówce oraz blisko 150 m in zło
tych i Ok. 5 m in dolarów w postaci darów rzeczowych i rea
lizowanych czynów społecznych. Te kwoty pozwoliłyby za
kończyć budowę Szpitala w jego pierw otnie projektowanym  
kształcie. Ale życie przecież idzie naprzód i ono dyktuje po
trzeby, którym  musimy sprostać. Powiedziałem już, iż na
szym dążeniem  jest, aby CZD było w pełni nowoczesnym 
szpitalem, ośrodkiem leczniczym wkraczającym  śmiało w 
XXI wiek. Dlatego też podjęliśmy dodatkowe postanowienia 
i zatwierdziliśmy np. znaczną rozbudowę części rehabilita
cyjnej szpitala, w  której znajdą się specjalne baseny zabie
gowe, sale ćwiczeń fizycznych, specjalnie wyposażone sale 
do zabaw dla dzieci upośledzonych itp.

Rozpoczęliśmy także budowę specjalnego hotelu dla matek 
z dziećmi, które będą przyjeżdżały dla przeprowadzenia ba
dań i uzyskania diagnozy. W hotelu tym  przebywać będą 
przez okres potrzebny do wykonania tych badań, a gdy stan 
zdrowia dziecka nie będzie wym agał umieszczenia go w szpi
talu, m atki wraz ze swymi pociechami będą mogły wrócić
do domu.

Ofiarodawcy zagraniczni Ofiary na Centrum Zdrowia
wpłacają swe ofiary na konto Dziecka przekazujemy

dewizowe w kraju na konto
Bank Polska Kasa Opieki SA PKO I O. Warszawa

nr E/100565 nr 1531-2222-132
Pomnik-Szpital CZD Pomnik-Szpital CZD

„Wiele troski  w k ład am y  w  to, aby  pomieszczenia przyszłego szpita la  w p ły w a 
ły pozytywnie na  psychiką m ałych  pacjentów, ahy ten właśnie szpital nie 
m iał  w sobie nic z surowości  i a tm osfe ry  „zw y k łeg o ” szp ita la” .

Budowa tego rodzaju hotelu, stanowiąca prawdziwe no- 
vum  nie tylko w Polsce, spotkała się z ogromnym uznaniem 
wielu specjalistów i pozwoli na pełne wykorzystanie znajdu
jącej się w  CZD unikalnej nierzadko apara tu ry  medycznej.

W myśl naszych założeń, Centrum  Zdrowia Dziecka będzie 
także liczącym się ośrodkiem szkolenia kadr specjalistów. 
Zrealizowanie tego postulatu, którego efekty będą miały 
ogromne znaczenie, pociąga, rzecz jasna, za sobą również 
poważne koszty.

I wreszcie chcemy, aby posiadane przez nas fundusze 
umożliwiały nam  wym ianę — już w  czasie działalności CZD 
— określonej apara tu ry  na jeszcze lepszą, jeszcze nowo
cześniejszą.

Z myślą o tym  wszystkim  gromadzimy fundusze i z radoś
cią w itam y każdą w płatę i każdy dar, k tóre w  konsekwencji 
służyć będą jednem u celowi — zdrowiu dziecka.

Kiedy przewiduje się ostateczny termin zakończenia budowy Cen
trum Zdrowia Dziecka i kogo Społeczny Komitet zaprosi na uroczy
stość otwarcia Pomnika-Szpitala?

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1979 Mię
dzynarodowym Rokiem Dziecka. Chcemy więc i dążymy do 
tego ze wszystkich sił, aby udział naszego kraju  w  tym  roku 
wyraził się w  przekazaniu do użytku całości obiektów Pom 
nika-Szpitala. Tak więc byłby to  przełom lat 1978— 1979. 
Podkreślam, całość obiektu, gdyż działalność tę  CZD prak
tycznie już rozpoczęła. W czerwcu br. zakończyliśmy budo
wę polikliniki szpitala i w najbliższym czasie rozpocznie już 
ona przyjm owanie małych pacjentów. W pierwszej fazie bę
dą tylko badania, diagnozy i zalecenia lekarskie. Ale już za 
niespełna rok — po zbudowaniu hotelu — pow staną w arunki 
do dłuższej obserwacji chorego dziecka czy też naw et lecze
nie na miejscu. Uruchomiliśmy poliklinikę — nie czekając 
na wykończenie innych obiektów — po prostu dlatego, aby 
jak najszybciej móc pomóc dzieciom, aby zgromadzona apa
ra tu ra  rozpoczęła swą służbę dla chorego dziecka.

W uroczystości, która odbyła się z okazji przekazania k lu 
czy do polikliniki, uczestniczyły tysiące ludzi — tysiące ofia
rodawców, którzy w  taki czy inny sposób wnieśli swój wkład 
w budowę, którzy sercem zaangażowali się w  realizację tej 
idei. Przybyli także przedstawiciele władz party jnych  i pań 
stwowych, k tórych akceptacja i życzliwość dla budowy CZD 
posiada nieocenione znaczenie.

Jestem  przekonany, że gdy oddawać będziemy do użytku 
gotowy już Pom nik-Szpital, również licznie przybędą ci, któ
rzy przyczynili się do jego powstania i że sercem będą z na
mi także ci wszyscy, którzy przybyć osobiście nie będą mogli.

Czy budowa Pomnika-Szpitala poza pragnieniem uczczenia pamięci 
dzieci poległych w  czasie II wojny światowej ma jeszcze inny, szer
szy humanistyczny aspekt?
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„W uroczystości,  k tó ra  odbyła się z okazji  p rzekazan ia  k luczy do polik lin ik i  
CZD, uczestniczyły tysiące ludzi — tysiące ofiarodawców, k tó rzy  w taki  czy 
inny sposób wnieśli  swój w kład  w  budowę, k tó rzy  sercem zaangażowali  się 
w realizację  tej idei” .

„C en tru m  Zdrowia Dziecka jes t  Pom nik iem  niezwykłym, ta k  ja k  n iezw ykłą  
jest idea, k tó ra  go zrodziła” . Na uroczystość  p rzekazan ia  k luczy do polikliniki 
„przybyl i  także  przedstawic ie le  władz  p a r ty jn y c h  i pańs tw ow ych , k tó rych  
akcep tac ja  i życzliwość dla budow y  CZD posiada nieocenione znaczenie” .

Centrum  Zdrowia Dziecka jest Pomnikiem niezwykłym, 
tak jak  niezwykła jest idea, która go zrodziła. Jest to  bo
wiem Pomnik, który będąc wyrazem  hołdu narodu dla dzieci 
poległych i zamordowanych przez faszyzm w latach II woj
ny światowej, jest zarazem najpiękniejszym  chyba dowo
dem najgłębszej w iary w  przyszłość, w  zwycięstwo dobra nad 
złem, życia nad śmiercią. W ogłoszonym w  1968 r. apelu 
Kom itetu Budowy stwierdziliśm y: „Jakiż może być Pom nik 
m ądrzejszy i większą miłością przeniknięty ku tym , którym  
faszyzm życie odebrał — od wielkiego jasnego gmachu, gdzie 
w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i wiedzy medycznej, 
w atm osferze troski i ciepła serdecznego zwyciężać będziemy 
śmierć, cierpienie, kalectw o i sm utek?”

Ten cytat — jak się w ydaje — zawiera pełną odpowiedź 
na postawione przez Was pytania.

B udujem y Centrum  Zdrowia Dziecka pam iętając o naj
młodszych ofiarach w ojny i myśląc o dniu dzisiejszym i ju 
trzejszym. Chcemy, aby zdrowie i szczęście dziecka stało się 
najwyższym praw em  i obowiązkiem wszystkich nas — do
rosłych.

Niech świadomość tego, że staram y się w  naszym kraju  
w pełni wcielać w życie tę ideę, będzie najwyższą satysfak
cją dla tych wszystkich, którzy swą ofiarnością i zaangażo
waniem dopomogli w urzeczywistnieniu idei budowy Pom ni- 
ka-Szpitala Centrum  Zdrowia Dziecka.

„Chcemy, ab y  zdrowie i szczęście dziecka stało się na jw yższym  p ra w e m  
i obowiązkiem wszystk ich  nas — dorosłych” .

Bardzo serdecznie Panu Ministrowi dziękujemy za roz

mowę i na ręce Pana Ministra składamy zapewnienie, że 

Kościół Polskokatolicki w kraju i Polski Narodowy Kościół 

Katolicki za granicą, jego duchowni i wyznawcy świeccy, 

nadal wspomagać będq prowadzone przez Pana Mi

nistra dzieło — aż do jego ostatecznego zakończenia.

Wywiad przeprowadzi!
FELIKS KROTOWICZ
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R om ańska  r o tu n d a  w  Cieszynie

Z wędrówek po kraj

Cenne zabytki  
architektury romańskiej
Kiedy będziesz w Cieszynie, koniecznie zo

bacz rom ańską rotundę, usytuow aną na ol
brzymiej górze zamkowej. Rotunda ta  stano
wi rzadki okaz arch itek tury  rom ańskiej i po
chodzi jeszcze z czasów panow ania króla Bo
lesław a Chrobrego. Dawniej była ona p ierw 
szym na terenie Cieszyna kościołem pod w ez
w aniem  św. M ikołaja, a po latach sta ła się 
zam kową kaplicą. Mimo że zamek cieszyński 
w ielokrotnie ulegał spaleniu i zburzeniu, ro 
tunda p rze trw ała  do dnia dzisiejszego. M ury 
jej zbudowane są z ciosów pochodzących ze 
skały w apiennej, a ich grubość dochodzi do 
1,5 m.

W spaniałym  zabytkiem  arch itek tury  ro
m ańskiej jest także kam ienny słup drogowy 
z 1151 r. w  S tarym  Koninie. Kazał go usta
wić, obok kościoła św. Bartłom ieja, ówczes
ny palatyn i wojewoda kujaw ski P io tr Dunin 
Włostowic, szwagier Bolesława K rzyw ouste
go. Jest to najstarszy  tego typu słup drogowy 
(drogowskaz) w Europie Środkowej.

K am ienny  drogowskaz w S ta rym  Koninie

Raciborska  S ta rów ka

Ten średniowieczny drogowskaz wyznacza 
dokładnie środek odległości pomiędzy K ali
szem a K ruszw icą (104 km). Na słupie zn a j
duje się napis w  języku łacińskim, który 
m.in. inform uje, że „ten znak drogowy i 
sprawiedliwości nakazał wznieść tutejszy w o
jewoda Piotr, a także przepołowił drogę do
kładnie, aby każdy podróżny pam ięć -jego 
czcił częstą m odlitw ą do łaskawego Boga”.

(AK)

kie kolekcje z cyny. puchary, talerze, 
garnki, skrzynie cechowe i... prawdziwa 
mumia egipskiej dziewczyny, licząca 
4500 lat.

Racibórz poszczycić się także może 
prześliczną, bajecznie kolorową Starów 
ką oraz wyjątkow o czystymi uliczkami.

Racibórz -  miasto pamigłek Srebrne 9 ° ^  Now',ch T',ch

Racibórz jest m iastem kontrastów. 
Nie trzeba być obdarzonym specjalną 
bystrością, aby to  dostrzec. Zmiany wi
doczne są na każdym kroku. Racibórz 
odbudowuje się z rozmachem i z pew
nym ładem  urbanistycznym . Powstają 
nowoczesne, kolorowe dzielnice.

Osobliwością Raciborza jest ulica 
Gimnazjalna, a właściwie znajdująca 
się tam  świątynia słowiańska. Pow sta
ła ona już w  XIV wieku, zbudowana 
przez księcia Przemysława. Obecnie 
mieści się tu  muzeum historyczne. Zo
baczyć w nim można dziesiątki szabel, 
mieczy, katowskich toporów, strzelb itp. 
Są tam  też piękne odlewy, bardzo rzad-

Z czym się nam kojarzy nazwa Ty
chy? Odpowiedź jest prosta. Oczywiś
cie, z doskonałym piwem.

Niedawno minęło 25 lat od rozpoczę
cia budowy m iasta Nowe Tychy. Ty
chy liczą dziś około 150 tysięcy miesz
kańców. W ybudowano tu  blisko 70 ty 
sięcy izb mieszkalnych i wzniesiono od 
podstaw 20 nowych zakładów pracy, 
szkoły, przedszkola, placówki handlo
wo-usługowe itp. Do znanych w całym 
kraju  nowoczesnych zakładów zaliczyć 
należy: Zakłady Elektroniki Głośniczej, 
fabrykę serów topionych, wielki kom
binat warzywno-ogrodniczy.

(K)

Nowe Tychy rozbudowują się

*
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12 października

-  DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO

Ich służba dla Ciebie -
K iedy w y p e łn iły  się dni 
i p rzyszło  zg inąć la tem , 
prosto  do n ieba c zw ó rk a m i szli 
żo łn ierze z W esterp la tte .

(A lato było p iękn e  tego roku ).

I tak śp iew ali: — A ch , to nic, 
że ta k  bolały ra n y , 
bo ja k że  słodko  teraz iść  
na te n ieb ia ń sk ie  po lany .

(A na zie m i tego ro k u  było  ty le  w rzo su  na
b u k ie ty ) .

W  G dańsku  sta liśm y  ta k  ja k  m ur, 
g w iżdżąc  na szw a b ską  arm atę, 
teraz w zn o sim y  się w śród  chm ur, 
żołn ierze z  W esterpla tte .

1 ci, co dobry m a ją  w zrok  
i słuch , s ły sze li pono, 
ja k  dudn ił w  chm urach  ró w n y  k ro k  
M orskiego Batalionu.

i  śp iew  słyszano  ta k i:  — B y  
sło n eczn y  czas w y zy sk a ć ,  
b ęd ziem y  grzać się w  cieple dni 
na ra jsk ich  w rzoso w iska ch .

Lecz gdy w iatr z im n y  będzie dąl 
i sm u te k  k rą ży ł św ia tem , 
w środek  W arszaw y sp ły n ie m y  w  dół, 
żo łn ierze z  W esterp la tte .

(W ładysław  B ro n iew sk i — 
„Pieśń o żo łn ierzach  z W esterp la tte”)

Ten piękny, prosty i w zruszający wiersz 
W ładysława Broniewskiego doskonale od
daje bohaterstw o polskich żołnierzy, dla 
których u tra ta  życia ani przez chwilę nie 
była spraw ą w ażniejszą od bronienia 
Ojczyzny przed wrogiem. Ci z W esterplat
te i ci z M onte Cassino, żołnierze z bitew 
nych pól nad Bugiem, N arw ią, W isłą i 
Odrą widzieli przed sobą jeden najw aż
niejszy cel — bronić Ojczyzny, bronić pol
skiej ziemi!

Pod zielonymi m uraw am i w ielu łąk, 
wiecznym snem znużeni, leżą bezimienni 
żołnierze, a przy nich rdzew ieje broń — 
już niepotrzebna, bo naszych dni nie m ro
czy dym w ojennych pożarów.

To im  — polskim żołnierzom — w ędru
jącej długimi szpaleram i szarej od k u 
rzu piechocie, im czołgistom, artylerzystom , 
saperom  i lotnikom, którzy ginąc szeptali 
słowa: Boże, Matko, Ojczyzno — w inniś
my najgłębszą cześć, najw iększy szacunek. 
Każdy nasz spokojny dzień jest wcfzięcz- 
nością dla ich bohaterstw a.

Nigdy za dużo .podzięki, nigdy za wiele 
gorących słów dla tych, którzy przestali 
żyć, byśmy m y mogli żyć w  pełni ludzkiej 
godności, wolni i szczęśliwi!

Ojczyzno
Posłużmy się raz jeszcze słowami poety. 

Iluż żołnierzy, jak  ten, w wierszu, nie 
miało już dokąd wracać, iluż zostało sa
motnych, bezdomnych, kalekich... Są po
śród nas. Żyją jak i m y — w  spokojnym 
kraju , lecz na ich czołach w ojna pozosta
w iła niezatarty  ślad, ich skronie posre
brzyła w ojenna trw oga i upodlenie nie
woli.

Ze spuszczoną  głow ą, pow oli 
idzie  żo łn ierz z  n iem ieck ie j n iew oli.

D udnią drogi, ciągną obce w o jska , 
a nad n im i złota jes ień  polska.

Usiadł żo łn ierz pod brzozą u  drogi, 
opatru je  obolałe nogi.

Jego p u łk  rozb ili pod Rawą, 
a on bil się, a on bił się krw aw o ,

szedł z  bagnetem  na czołgi że lazne, 
ale p rzeszły , zd e p ta ły  na m iazgę.

Pod W arszaw ą dal osta tn i w ystrza ł, 
p o tem  szedł. P rzez ru in y . P rzez zgliszcza.

Jego dom  p o dpa lili N e m c y l  
A on nie m a  broni, on się n ie  m ści...

S iedzi żo łn ierz ze  spuszczoną  głową, 
zasłu ch a n y  w  tę  sk argę  brzozow ą,

bez broni, bez orła na czapce, 
bezd o m n y  na ziem i-m a tce .

(W ładysław  B ro n iew sk i — ..Żołn ierz p o lsk i”)

Wojsko Polskie — taką nazw ą określa 
się siły zbrojne naszego k ra ju  od początku 
X IX  wieku, a oficjalnie została ona w pro
wadzona po odzyskaniu niepodległości w 
roku 1918. My, Polacy, lubim y wojskowe 
m undury, lubim y parady, defilady. To 
w łaśnie z dawnych czasów pochodzi do 
dziś znane powiedzenie „Za m undurem  
panny sznurem ”. Ale to nasze wojsko 
okazało się, niestety, za słabe wobec sił 
hitlerow skiej armii. Po klęsce wrześnio
wej polscy żołnierze rozproszyli się nie
m al po całym świecie. Ci, którzy zostali 
w kraju, mogli już tylko walczyć w szere
gach konspiracji. W tedy też wystąpiło z ja
wisko podziału na „k ra j” i „em igrację”. 
Em igracyjne ośrodki burżuazyjne politycz
no-wojskowe ukształtow ały się przede 
w szystkim  we Francji, w W ielkiej B ry ta
nii i na Bliskim Wschodzie. Na em igracji

rozgrywała się wówczas ostra w alka po
lityczna o utw orzenie rządu między sana
cją a jej przeciwnikam i, na czele których 
stał generał W ładysław  Sikorski.

Zam ierzenia, zdążające do utw orzenia na 
terenie Francji arm ii polskiej napotykały 
na wiele trudności. P lany rządu em igracyj
nego związane były ze strategicznym i kon
cepcjami zachodnich mocarstw . N atom iast 
ogromna liczba Polaków we Francji p rag 
nęła jak  najszybciej, poprzez rożne pola 
walki, dotrzeć do Polski i walczyć o jej 
wyzwolenie. Pomyślniej rysowała się sy
tuacja  na ziemi brytyjskiej. W listopadzie 
1939 roku podpisano układ, na mocy k tó
rego polskie okręty obsadzano polskimi 
załogami, podlegającym  jednak b ry ty j
skiemu dowództwu. W konsekwencji W oj
sko Polskie na Zachodzie i na Bliskim 
Wschodzie liczyło około 75 tysięcy żołnie
rzy, w  tym  około 45 tysięcy nowo zmobi
lizowanych we Francji.

Nie będziemy w nikali w szczegóły kolei 
losów W ojska Polskiego na Zachodzie. 
Napisano już na ten tem at wiele tomów. 
Chcemy tylko przypomnieć, jak  doszło do 
pow stania Ludowego W ojska Polskiego.

Na olbrzym im terytorium  Związku R a
dzieckiego rozsianych było w ielu Pola
ków. Część z nich b ra ła  od początku 
udział w szeregach Arm ii Radzieckiej w 
w alce z hitlerow skim i wojskami, nie był 
to jednak udział zadow alający Polaków — 
pragnęli walczyć z faszyzmem pod w łas
nymi sztandaram i. Potrzeba ujęcia w  ra 
my organizacyjne dążeń Polaków znajdu
jących się na terenie Związku Radzieckie
go była oczywista. Rząd radziecki w yraził 
zgodę na uform ow anie się na terenie 
ZSRR polskiej dywizji im. Tadeusza Ko
ściuszko. Było to 8 m aja 1943 roku.

Na rejon form ow ania się polskich od
działów wyznaczono miejscowość Sielce 
nad Oką. Dowództwo form ującego się 
W ojska Polskiego objął pułkow nik Z. B er
ling, a jego zastępcą został m ajor W. So
korski.

Słuszność takich decyzji bardzo szybko 
potw ierdził spontaniczny napływ  Polaków 
do Sielc. 6 czerwca 1943 roku dywizja li
czyła 6092 żołnierzy, a 20 lipca już 15.700 
żołnierzy.

Pomoc radziecka zapew niła pomyślne 
w arunki form ow ania się I Dywizji im. T a
deusza Kościuszki — doświadczeni ofice
rowie radzieccy, przeważnie z pochodzenia 
Polacy, spraw nie przeprow adzali szkole
nia bojowe, a sprzęt bojowy, otrzym any 
od wojsk radzieckich, nasi polscy żołnie
rze czcili jak  relikwie. A po ćwiczeniach
i po w alkach nasi żołnierze śpiewali:

Płynie, p łyn ie  Oka, 
ja k  Wisła szeroka,  
ja k  Wisła głęboka.

B y ł  j u ż  n ie jeden  las, 
wiele  przesz l i śm y  rzek,  
ale n a jp iękn ie jszy ,  ale n a jp iękn ie jsz y  
je s t  naszej  W isły  brzeg.

W k ra ju  w tym  czasie działały oddziały 
G w ardii Ludowej i Arm ii K rajow ej. Z 
sił G w ardii Ludowej i I Dywizji im. Ta
deusza Kościuszki powstało Ludowe W oj
sko Polskie.

Dziś podziwiamy naszych żołnierzy na 
pięknych defiladach z okazji św iąt p ań 
stwowych. Patrzym y z szacunkiem  na ich 
skupione tw arze, gdy pełnią w artę  hono
row ą przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
dziękujem y im  za trud  przy budowie n a
szych mostów, autostrad, domów, dzięku
jem y za wszelką pomoc, jaką Wojsko Pol
skie niesie naszemu pokojowem u krajowi.

MIROSŁAWA KUŻEL



LEKCJE ii 
RELIGII i

KOŚCIÓŁ W FILIPPACH

Czterej Apostołowie: Paweł,
Sylas, Tymoteusz i Łukasz opuś
cili sta tek  w  m aleńkim  porcie 
Neapolis, a znalazłszy się po raz 
pierwszy w Europie, podążyli do 
odległego o dwie godziny marszu 
m iasta Filippy. W mieście prze
w ażali Rzym ianie i Grecy. Żydów 
było mało, nie mieli naw et syna
gogi, a na m odlitw ę w każdy sza
bat schodzili się nad brzeg p ły
nącego opodal strum ienia. Takie 
miejsce wspólnych modłów za
stępujące synagogę, a zsytuowane 
zawsze nad rzeką, z k tórej czer
pano wodę do rytualnych obmyć, 
nazyw ano prozeuchą. M isjonarze 
w miejscowej prozeusze znaleźli 
zaledwie grom adkę niewiast, mi-, 
mo to Paw eł wygłosił kazanie.

Pew na słuchaczka im ieniem  L i
dia, pochodząca z Tiatyry, a pro
wadząca w Filippach sklep z 
purpurą , dzięki lasce Bożej skło
n iła  się sercem  do tego, co mó
wił Paweł. W net poprosiła o 
chrzest, a za jej przykładem  po
szli wszyscy pracownicy domu 
handlowego, który ona prow adzi
ła. Widząc, że Apostołowie nie 
m ają stałego m ieszkania, Lidia 
poprosiła ich, by skorzystali z jej 
gościny: „Jeśli mnie uw ażacie za 
w ierną Bogu, wejdźcie do domu 
mego i zam ieszkajcie”. M isjona
rze nie śmieli być ciężarem  dla 
gościnnej chrześcijanki, więc po
częli się tłum aczyć i wymawiać. 
W ymówki nic nie pomogły, „zmu
siła nas” — napisze później św ię
ty  Łukasz. Odtąd dom Lidii sta
nie się ośrodkiem  Kościoła w 
w Filippach.

Apostołowie nie zaniedbali p ra 
cy w  prozeusze. Chodzili tam  w 
każdy szabat. W czasie drogi spo
tykali pew ną dziewczynę, niewol
nicę, k tó ra  przynosiła swoim p a
nom  spory zysk, bo um iała w ró
żyć. W ieszczka widząc Mężów 
Bożych, za każdym  razem  w oła
ła: ,,Ci ludzie są sługami Boga 
Najwyższego i zw iastu ją drogę 
zbaw ienia”. N aprzykrzała się tak 
przez szereg dni i zniecierpliw io
ny Paw eł podejrzew ając, że nie 
działo się to bez w pływ u złego 
ducha, uwolnił dziewczynę od 
złych mocy. W łaściciele niewolni
cy, rozgniewani s tra tą  zysku, poj
m ali Paw ła i Sylasa i oskarżyli 
przed w ładzam i m iasta o głosze
niu sprzecznych z rzymskimi 
zwyczajów. O poniesionej stracie
— praw dziw ej przyczynie oskar
żenia — nie wspomnieli. U rzęd
nicy, w idząc wzburzony tłum, 
bez próby dochodzenia praw dy 
rozkazali zerwać z Apostołów 
szaty i siec ich rózgami. A kiedy 
im  w iele razów zadali, w trącili 
ubiczowanych do więzienia. S traż
nik, by wykluczyć w szelką moż
liwość ucieczki, zakuł więźniów 
w  dyby.

O północy Paw eł i Sylas modli
li się do Boga, a inni więźniowie

przysłuchiw ali się im. Nagle po
wstało w ielkie trzęsienie ziemi. 
Drzwi w ięzienia o tw arły  się z 
trzaskiem , pękły w iązadła dybów. 
Zbudzony ze snu strażnik, zoba
czywszy o tw arte drzwi więzienia, 
chciał się przebić mieczem, przy
puszczając że więźniowie uciekli. 
Lecz Paw eł zawołał głośno: „Nie 
czyń sobie nic złego, bo jesteśm y 
tu  wszyscy”. Dozorca z zapaloną 
pochodnią wbiegł do środka i pe
łen wdzięczności, a  zarazem  og- 
gromnego podziwu dla Aposto
łów, przypadł do nóg P aw ła i za
pytał: ”Co m am  czynić, abym
był zbaw iony?” — „Uwierz w  P a 
na Jezusa, a będziesz zbawiony 
ty  i dom  tw ój.” — odrzekł P a
weł. S trażnik zabrał m isjonarzy 
do domu, opatrzył ich rany, a 
wysłuchawszy w raz z dom owni
kam i nauki, przy ją ł z całym do
m em  chrzest. Nad ranem  Paw eł
i Sylas wrócili do więzienia.

Gdy nastał dzień, urzędnicy 
przysłali rozkaz strażnikow i, by 
wypuścił uwięzionych wczoraj lu 
dzi. U radow any strażnik pospie
szył zwiastować Apostołom wol
ność, ale Paw eł rzekł do niego i 
do posłańców: „Publicznie, bez
sądu nas, obywateli rzymskich, 
w ychłostali i w trącili do więzie
nia, a teraz nas potajem nie w y
puszczają? Nie. Niech sam a w ła
dza przyjdzie i wyprowadzi nas.” 
Sylas bowiem  i św ięty Paw eł 
mieli obywatelstwo rzymskie, a 
Rzym ianina nie wolno było w 
ogóle biczować i bez sądu w ię
zić. W ojskowi w ładcy m iasta do
wiedziawszy się, że pokrzyw dze
ni przez nich ludzie są Rzym ia
nami, zlękli się bardzo, a bojąc 
się przykrych konsekwencji w  
w ypadku skargi pobitych w nie
sionej przed konsula, przybyli o
sobiście do więzienia, przeprosili 
w ielokrotnie P aw ła i Sylasa, a 
w yprow adzając ich z więzienia 
błagali, aby opuścili miasto. Apo
stołowie odwiedzili jeszcze dom 
Lidii, w ydali dyspozycje braciom, 
ustanowili zapew ne d la gminy 
prezbitera i ruszyli n a  zachód ku 
macedońskiej stolicy — Tesalo- 
nice.

KOŚCIÓŁ W TESALONICE

W Tesalonice (dzisiaj Saloniki) 
istn iała synagoga żydowska, było 
więc oparcie, jak  sądził Paweł, na 
rozpoczęcie działalności. Aposto
łowie liczyli na życzliwość roda
ków. Rzeczywistość jednak  szyb
ko rozw iała ich złudzenia. Przez 
trzy  tygodnie występował święty 
Paw eł w synagodze i zyskał za
ledwie k ilkunastu  Żydów, między 
nim i Jazona, u którego m isjona
rze znaleźli schronienie. Bez po
rów nania więcej przyłączyło się 
do P aw ła i Sylasa pobożnych 
Greków, a  naw et wiele niew iast 
z przedniejszych domów uw ie
rzyło Ewangelii. Apostołowie 
zwrócili się do pogan. Rezultaty 
m usiały być bardzo wielkie, sko
ro ortodoksyjni Żydzi, zdjęci nie
nawiścią, dobrali sobie opryszków 
miejskich, wzniecili zamieszanie
i napadli n a  dom Jazona, usiłu
jąc złapać misjonarzy. Skoro nie 
znaleźli ich, zabrali Jazona oraz 
kilku innych chrześcijan i po
w lekli do przełożonych miasta, 
oskarżając, że Jazon przechow uje 
buntow ników  występujących 
przeciw  dekretom  cesarskim  i 
głoszących innego króla — Jezu
sa.

W ładze m iejskie postąpiły roz
tropniej niż podobna instytucja 
w  Filippach, bo wysłuchawszy

oskarżenia, w ysłuchały również 
w yjaśnień Jazona i jego tow arzy
szy. W ziąwszy porękę od oskar
żonych, w ładze wypuściły ich do 
domów. Paw eł i Sylas, nie chcąc 
narażać na represje pięknie roz
w ijający się Kościół w stolicy 
Macedonii, udali się do Berei, 
gdzie znaleźli niezwykle podatny 
g runt na ewangelizację.

W ierni z Kościoła w  Filippach
i w  Tesalonice w ykazali n ie
zwykłą gorliwość i przyw iązanie 
do Chrystusa oraz wdzięczność 
d la Apostołów. Święty Paw eł do
ceni to w  swoich listach. Z na
my jeden list skierowany do Fi- 
lipian i dwa do Tesaloniczan.

APOSTOŁ PAWEŁ W ATENACH

Filippy, Tesalonika i Berea to 
trzy m iasta w  Europie, które 
m iały szczęście w  pierwszej ko
lejności słyszeć dobrą Nowinę o 
K rólestw ie Chrystusowym. Owoc
ną pracę Apostołów w  macedoń
skiej Berei przerw ali wrogo u 
sposobieni do chrystianizm u, a 
zwłaszcza do świętego Pawła, 
Żydzi, którzy przybyli za n im  z 
Tesaloniki, skoro tylko dowie
dzieli się, gdzie Apostoł przeby
w a i jakie odnosi sukcesy. Zna
jąc nienawiść i determ inację 
swoich przeciwników, roztropny 
herold C hrystusa postanowił o
puścić natychm iast Bereę, a tym  
sam ym  uchronić młody Kościół 
w  tym  mieście przed prześlado
waniem. Pozostawiwszy jeszcze 
na jakiś czas Tym oteusza i Syla
sa w  Berei, Paw eł pożegnał k ra i
nę m acedońską i w grupie od
prowadzających i ubezpieczają
cych go uczniów udał się nad 
brzeg morza, w siadł na sta tek  i 
odpłynął w k ierunku najsłynniej
szego m iasta greckiego — Aten. 
Odprowadzającym  go w iernym  
zostawił polecenie dla Tym oteu
sza i Sylasa, aby pospieszyli za 
nim, gdy tylko będzie to  możli
we.

Opuściwszy pokład sta tku  w 
ateńskim  porcie Pireus, Paw eł 
postanowił najp ierw  dokładnie 
poznać stolicę Grecji. P rzem ie
rzał ulice i place, obserwował 
bacznie ludzi, przyglądał się p a 
łacom i pomnikom , zwiedzał licz
ne pogańskie świątynie. M onu
m entalne budowle świadczyły o 
bogatej przeszłości stolicy H ella
dy, k tóra chociaż straciła niepod
ległość i znajdow ała się w  rękach 
Rzymian, pozostaw ała nadal cen
tru m  nauki i ku ltu ry  niem al ca
łej wschodniej części ogromnego 
rzymskiego im perium . Stąd ucze
ni, poeci, architekci i filozofowie 
ruszali na pokojowy podbój Rzy
mu i innych m iast na Zachodzie, 
Można mówić, że Rzym ianie pod
bili A teny i Grecję pod wzglę
dem  politycznym  i adm inistra
cyjnym, natom iast Grecy zapano
wali nad swoim  najeźdźcą swoją 
ku ltu rą  i nauką.

W m niem aniu Apostoła Paw ła, 
znającego dobrze ku ltu rę  helleń
ską, a teraz naocznie lustrującego 
życie stolicy, A teny znajdowały 
się w  gorszej niż rzym ska n ie
woli. Lud grecki grzązł w  bagnie 
bałwochw alstw a. K ult tysięcy 
bóstw i herosów — którym  św iat
li, ale z drugiej strony bardzo 
zabobonni Grecy składali ofiary
i ustaw iali rozliczne św iątynie — 
napaw ał Apostoła Paw ła obrzy
dzeniem. Święty Paw eł burzył się 
w ew nętrznie na widok m iasta 
oddanego bałw ochw alstw u i całą 
duszą pragnął pozyskać jego 
mieszkańców dla praw dziwej

wiary. Nie czekając na przybycie 
posiłków sam  niezwłocznie przy
stąpił do głoszenia Ateńczykom 
nauki Chrystusowej. Rozprawiał 
z Żydam i i prozelitam i w syna
godze, w ystępował też na rynku, 
gdzie m iał praw o przem awiać 
każdy, kto zdołał zgromadzić w o
kół siebie słuchaczy. Apostoł P a 
w eł um iał mówić barw nie i prze
konująco. Zwrócił na siebie pow 
szechną uwagę do tego stopnia, 
że zyskał sobie miano słowosiew- 
cy. Dlatego poproszono go na 
wzgórze zw ane Areopagiem, gdzie 
w  cieniu starożytnych kolum n 
słuchano przem aw iających poe
tów i myślicieli. Tu Apostoł o
głosił praw dę o Jezusie, Synu 
Bożym, i o Jego zm artw ychw sta
niu. W zgiełku i gwarze pan u ją 
cym na rynku niektórzy słucha
cze nie zrozumieli dobrze słów 
Apostoła i sądzili, że Paw eł gło
si now ą parę bóstw : Chrystusa
i Zm artw ychwstanie.

AGNOSTO THEO — 
NIEZNANEMU BOGU

Idąc z Paw łem  n a  Areopag, 
Ateńczycy m ówili: „Jakieś n ie
znane rzeczy w kładasz w uszy 
nasze. Zechciej dokładnie nam  
w yjaśnić o co ci chodzi”. Paw eł 
stanąwszy na mównicy zawołał: 
„O Ateńczycy. Wiem, że jesteście 
bardzo pobożni. Przechodząc bo
w iem  i patrząc na św iątynie w a
sze, znalazłem  też ołtarz z nap i
sem : N ieznanem u Bogu — Agno- 
sto Theo. To, co w y nie znając 
czcicie, ja  dzisiaj w am  chcę zw ia
stować. Bóg, który stworzył św iat
i wszystko, co na n im  jest, bę
dąc P anem  nieba i ziemi, nie 
mieszka w  św iątyniach ręką 
ludzką uczynionych ani nie od
biera posługi z rąk  ludzkich, bo 
niczego nie potrzebuje, natom iast 
sam  daje wszystkim  życie, tchnie
nie i wszystko. Z jednego pania 
w ywiódł też wszystkie narody 
m ieszkające na ziemi i ustanow ił 
dla nich granice czasu, chcąc, by 
szukały i znajdow ały Boga, bo 
przecież n ie  jest On daleko od 
każdego z nas, bowiem  w Nim 
żyjemy i ruszam y się, a jak nie
którzy w asi poeci m ówią: Z J e 
go rodu jesteśmy. Będąc więc z 
rodu Bożego, nie pow inniśm y są 
dzić, że bóstwo jest podobne do 
złota albo srebra, albo kam ienia 
czy w ytw oru sztuki i um ysłu 
ludzkiego. W prawdzie Bóg pusz
czał płazem  czasy niewiedzy, te 
raz jednak  -wzywa wszystkich 
ludzi, aby się upam iętali. W yzna
czył też dzień, w którym  będzie 
sądził św iat przez Syna swego 
Jezusa Chrystusa. Ten Jezus 
um arł, zabity na krzyżu, ale po
w stał z m artw ych i żyje wiecz
nie, gw aran tu jąc tak ie samo ży
cie dla wszystkich, którzy weń 
uw ierzą.”

Ateńczycy nie pozwolili Apo
stołowi przem aw iać dłużej. Nie 
uwierzyli w  możliwość zm ar
tw ychw stania. P rzerw ali Paw ło
wi, by nie opowiadał im  bajek. 
Jedni naśm iew ali się z naiw noś
ci Apostoła, a inni chcąc pocie
szyć mówcę, klepali go po ram ie
niu i mówili: „Nie gniewaj się, 
innym  razem  posłucham y twego 
opow iadania”. Zasm ucony Paw eł 
opuścił Areopag i Ateny. Nie za
łożył tu Kościoła, gdyż zaledwie 
kilka osób uwierzyło Ewangelii; 
wśród nich Dionizy Areopagita i 
n iew iasta im ieniem  Damaris. O 
odrzuceniu Dobrej Nowiny przez 
Ateńczyków w spom ni Apostoł z 
bólem w  liście do K oryntian:
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O  korespondentach 
parafialnych i parafii 

wałbrzyskiej rozmawiamy 
z Józefem Grzesiakiem

Świątynia polskokatolicka pw. Sw. 
□ucha w W ałbrzychu, Zdjęcie zro
bione przed rokiem  1960

Od czasu do czasu na tamach 
„Rodziny” piszemy o naszych 
współwyznawcach. Dziś przedsta
wiamy p. Józefa Grzesiaka — 
członka Rady Parafialnej w Wał
brzychu, przeprowadzając z nim 
krótką rozmowę dla naszych Czy
telników.

„RODZINA” : Od jak dawna jest
Pan w yznaw cą K ościoła P olskokato
lickiego?

JOZEF GRZESIAK: Z Kościo
łem  Polskokatolickim  zetknąłem  
się po raz pierw szy poprzez m ie
sięcznik „Posłannictw o”, zakupio
ny w  kiosku „Ruchu” w stycz
niu 1952 r. Od tego czasu jestem  
stałym  czytelnikiem  zarówno 
„Posłannictw a”, jak  i „Rodziny”. 
Dzięki tej lek turze poznałem  i 
pokochałem  ideologię Kościoła 
Polskokatolickiego, jego zasady i 
dem okratyczny charakter. Miesz
kając przez dłuższy czas w  W oj
cieszowie, w  byłym  powiecie Zło
toryj skim, dojeżdżałem  na w ięk
sze uroczystości i n a  Msze św. do 
najbliższej parafii polskokatolic- 
kiej w Cieplicach Zdroju. Po 
przeprow adzeniu się do W ałbrzy
cha w  roku 1957 i rozpoczęciu 
pracy w górnictwie w Kopalni 
Węgla Kam iennego „Thorez”, 
zw iązałem  się na stałe z parafią  
Sw. Ducha.

Na cm entarzu polskokatolickim 
w W ałbrzychu spoczywa moja 
pierw sza małżonka, śp. Helena 
Grzesiak, a najm łodsza córka, 
Jo lanta, w tutejszej parafii przy
jęła Chrzest św. Również w  św ią
tyni polskokatolickiej w W ałbrzy
chu ślubow ałem  drugiej swojej 
m ałżonce Józefie K atarzynie z d. 
Zwolińskiej, a  było to 1 lipca 
1961 r. Do dnia dzisiejszego obo
je  z żoną należym y do parafii 
Sw. D ucha w  W ałbrzychu i p rag
niem y dochować je j wierności do 
końca naszych dni.

„RODZINA” : Czy w szyscy parafia
nie w ałbrzyscy czytają tak chętnie 
j a k  P an  nasz tygodn ik  i co ich w 
n im  najbardz ie j  In teresuje?

JÓZEF GRZESIAK: Ow szem ,' 
„Rodzina” jest bardzo chętnie 
czytana przez nas wszystkich, cho
ciaż trudno dostać ją  w  kioskach 
„Ruchu”. Ludzie, nie tylko pol- 
skokatolicy, dopytują się o nią, 
widocznie nak ład  jest za mały. Co 
lubim y w  „Rodzinie” najbardziej?
— Między innym i z przyjem noś
cią czytamy wiadomości o życiu 
naszych poszczególnych parafii, 
lecz muszę stwierdzić, że w iado
mości tych nieraz je st za mało. 
T utaj chciałbym zaapelować nie 
tyle do naszych księży, którzy 
często przeciążeni są p racą dusz
pasterską, ile do świeckich człon
ków parafii, ażeby zgodnie z su
gestią Księdza B iskupa Naczelne
go chcieli być korespondentam i 
parafialnym i, relacjonującym i o 
życiu swych parafii i w spółpra
cującym i w  ten  sposób z redak 
cją. Ja  sam, ponieważ jestem  
obecnie na rencie wypadkowej i 
m am  nieco więcej czasu, chętnie 
częściej napiszę coś o naszej w ał
brzyskiej parafii.

„RODZINA” : Prosim y od razu o
kilka wiadom ości o W ałbrzychu i 
działającej tam polskokatolickiej pa
rafii pw. Sw. Ducha.

dokończenie ze str. 14
„M owa o krzyżu jest głupstwem  
dla tych, którzy giną, natom iast 
d la nas, którzy dostępujem y zba
wienia, jest mocą Bożą. Skoro 
bowiem  św iat przez mądrość swo
ją  nie poznał Boga w Jego w iel
kości, upodobało się Bogu zba
wiać wierzących przez głupie 
zwiastowanie. My bowiem  zw ia
stujem y C hrystusa ukrzyżow ane
go, co dla Żydów w ydaje się 
zgorszeniem, a dla pogan g łup
stwem. N atom iast dla pow oła
nych — i Żydów, i Greków — 
ten Chrystus jest mocą i m ądroś
cią Bożą”.

Kapłanów  polskokatolickich spo

tyka czasem podobna odprawa, 
jakiej doznał Apostoł Paw eł na 
Areopagu. N auka o ubogim, u 
krzyżowanym  Chrystusie nie jest 
popularna naw et wśród wielu 
chrześcijan, żądnych bogactw, 
sławy i w ładzy nad drugim i, zaś 
w niejednej św iątyni na terenie 
naszego k ra ju  cześć oddaw ana 
obrazom, relikwiom, a naw et oso
bom  żywym przerasta i zagłusza 
kult należny Chrystusowi. Czyż 
nie należałoby ustaw ić w  nich 
ołtarze z napisem : Agnosto Theo
— Nieznanem u Bogu?

KSIĄDZ ŁUKASZ

JOZEF GRZESIAK: Chętnie
powiem  kilka słów o sam ym  W ał
brzychu i o naszej parafii. Otóż 
dzisiejszy W ałbrzych, stolica wo
jewództw a wałbrzyskiego, rozw i
ja się dynamicznie. P ow stają no
we dzielnice mieszkaniowe. Do 
największych należy Piaskowa 
Góra, zam ieszkana przez ponad 
30 tys. mieszkańców. Od dwóch 
la t pow staje nowa dzielnica, Pod
zamcze, jeszcze piękniejsza i no
wocześniejsza. W ałbrzych to nie 
tylko budownictwo mieszkaniowe, 
to także ogromny przemysł, a 
przede wszystkim kopalnie. M ia
sto na początku 1975 r. liczyło 
128 tys. mieszkańców, dziś jest 
już nas sporo ponad 130 tys.

W W ałbrzychu działają różne 
związki wyznaniowe. Są tu  p a
rafie i zbory następujących Koś
ciołów: Kościoła Polskokatolic
kiego, Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego, Polskiego Koś
cioła Chrześcijan Baptystów, 
Zjednoczonego Kościoła Ew ange
licznego i Kościoła Rzym skokato
lickiego. W w ojew ództw ie w ał
brzyskim  jest sześć parafii Ko
ścioła Polskokatolickiego: w  Świd
nicy, Ząbkowicach Sl., Duszni
kach Zdroju, Boguszowie, G or
cach i w  W ałbrzychu.

Nasza para fia  jest pod w ezw a
niem  Ducha Sw. i znajdu je się 
w  sam ym  centrum  W ałbrzycha, 
przy ulicy A dam a M ickiewicza 
(róg ulicy G arbarskiej). Tutejszą 
parafię erygował śp. ks. Józef 
Osmólski w roku 1946. P arafia  
nasza posiada również cm entarz 
przy ul. St. Moniuszki. Cm entarz, 
jak  również budynek kościelny, 
k tóry należał w  przeszłości do 
Gminy S taro-Luterskiej, został

7
Józef Grzesiak — członek Rady P a
rafialnej w W ałbrzychu

nam  przekazany n a  własność 
przez W ładze Państwowe.

Św iątynia nasza w ybudow ana 
została w  roku 1848. Na głów
nych drzwiach wejściowych, od 
strony w ew nętrznej, w ybity jest 
rok 1848. Również znaczony tym 
sam ym  rokiem  zachował się 
krzyż procesyjny, który stanowi 
niew ątpliw y zabytek i pam iątkę.

P arafią  w ałbrzyską adm inistro
wali m.in.: śp. ks. J. Osmólski, 
śp. ks. J. Kwolek, śp. ks. prob. 
K rause i inni. Proboszczem był 
tu  także ks. doc. Edw ard Bała- 
kier.

Obecnie parafią  naszą adm ini
stru je  ks. proboszcz Mirosław 
Mosielski. W ostatnim  czasie pa
rafia  prężnie się rozwija, co jest 
główną zasługą obecnego p ro 
boszcza oraz aktyw nej Rady P a
rafialnej, ale o tym  poinform uję 
Szanownych Czytelników przy 
innej okazji.

„RODZINA’1: D zięku jem y  P a n u  za 
mila rozmowę, pozd raw iam y  całą p a 
rafię w ałbrzyską  i życzym y p o m y śl 
nej realizacji  sz lachetnych  zam ie
rzeń.

Śp. Stanisława Podhalicz
W dniu 1 sierpnia 1977 r. odeszła do wieczności oddana 

sprawie polskiego katolicyzmu śp. Stanisława Podhalicz. Zy
cie jej było pełne pracy i umiłowania najszczytniejszych 
idei. Była wierna Bogu i Ojczyźnie.

Na miejsce spoczynku odprowadzona została w dniu 
4 sierpnia przez najbliższą rodzinę, parafian żarskich, przy
jaciół i księży: ks. Szryta z Żagania, ks. Olesińskiego z Gozd- 
niey i ks. Puszczyńskiego z Zielonej Góry. Mszę św. za 
Zmarłą odprawił w kaplicy cmentarnej ks. Puszczyński. 
Kondukt pogrzebowy prowadził ks. Szryt. W przemówieniach 
żałobnych księża podkreślili zasługi Zmarłej dla zorganizo
wania parafii polskokatolickiej w Żarach oraz dla całego 
dekanatu zielonogórskiego, w którym każdy Kościół posia
da pamiątkę Jej pracowitych rąk. Zmarła wyróżniona była 
przez Naczelnego Biskupa dyplomem „Za zasługi jako współ
organizator i budowniczy Polskokatolickiej Parafii pw. Do
brego Pasterza w Żarach”.

Niech odpoczywa w pokoju!

TYGODNIK KATOLICKI „RODZINA”. W ydawca: Społeczne Towarzystwo  
Polskich K atolików . Zakład W ydawniczy „Odrodzenie”. Redaguje K olegium. 
Adres redakcji i adm inistracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. T ele
fony redakcji: 27-89-42 1 27-03-33; adm inistracji: 27-84-33. Wpłat na prenum e
ratę nie przyjm ujem y. Prenum eratę krajową należy opłacać w urzędach 
pocztow ych lub u listonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocz
nie — 104 zł). Zlecenia na w ysyłkę „Rodziny" za granicę przyjm uje oraz

wszelkich Informacji na ten temat udziela: RSW „Prasa-K slążka-R uch” 
Centrala Kolportażu Prasy i W ydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 W arsza
wa. NadesUinych rękopisów , fotografii 1 ilustracji redakcja n ie zwraca 
oraz zastrzega sobie prawo dokonyw ania zmian w treści nadesłanych arty
kułów . Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-K siążka-R uch”, 
Warszawa, ul. Smolna 10. Zam. 1217. F-104.

Nr indeksu 37477.
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Polak 
Polakowi
wzniósł...

Pom nik  F ry d e ry k a  Chopina w Żninie

Na całym świecie wzniesiono setki 
pomników Fryderyka Chopina. W 
Polsce najbardziej znanym  pomni
kiem słynnego 'kompozytora jest 
pomnik w warszawskich Łazienkach. 
Znamy także statuę Chopina w Żela
zowej Woli oraz w Dusznikach Zdro
ju, gdzie w  sierpniu 1826 r. mło
dziutki artysta dwukrotnie koncer
tował. przeznaczając cały dochód na 
sieroty po tragicznie zmarłym  tam  
drwalu. Pod koniec XIX wieku Wik
tor Magnus, warszawski lekarz, ucz
cił pobyt Chopina w Dusznikach, sta
wiając w Parku Zdrojowym  jego 
skrom ny pomnik. Tekst łaciński na 
pomniku kończył się słowami: ,g o 
lono Polonus erex it” — Polak Pola
kowi wzniósł...

Począwszy od 1945 r., każdego ro
ku w  sierpniu odbywają się w  Dusz
nikach Festiwale M uzyki Chopinow
skiej. Tegoroczny festiwal był już z 
kolei trzydziestym  drugim.

Najmniej znanym — lub w ogóle 
nieznanym  — pomnikiem Fryderyka 
Chopina w Polsce jest pomnik w 
Żninie na Pałukach. Trochę przypo
m ina on pomnik w  warszawskich 
Łazienkach, lecz jest jednak od niego 
znacznie skromniejszy. Autorem 
pom nika był Jakub Juszczyk.

Pom nik Chopina w Żninie ma już 
swoją historię. Ustawiony został po
czątkowo w  latach międzywojennych 
we wsi Marcinkowo Dolne, a następ
nie usunięty przez okupanta h itle
rowskiego. Na szczęście polskim ro
botnikom udało się przechować w 
całości postać Chopina. M onument 
przeczekał spokojnie lata okupacji i 
w roku 1946 pomnik ustaw iono w 
parku żnińskim nad Gąsawką. Obec
nie żniński pomnik Chopina jest już 
mocno podniszczony i wymaga sta
rannej restauracji.

ANTONI KACZMAREK

KRZYŻÓW KA NR 41
POZIOMO: 1) dzielnica praw obrzeżnej W arszawy, 9) dokum em  

zezwalający na opuszczenie koszar, 10) ozdoba roślinna, 11) urzęduje 
w sąsiedztw ie gabinetu dyrektora, 12) wisus, 13) ziomek, 18) „skó
rzany” rzemieślnik, 19) gąsienica, 20) okres w dziejach, 21) przy 
skoczni wzwyż, 22) roślina na zupę, 23) zatoka Morza Czerwonego, 
29) drobiazg, szczegół, 30) miasto w woj. bydgoskim, 31) wśród dro
biu, 32) sportsm enka z piłą, 33) magazyn.

PIONOWO: 2) kolarz, 3) ciążenie powszechne, 4) baobab albo dąb, 
5) nie zawsze zgodna z praktyką, 6) bok sta tku , 7) zasłona okienna, 
3) pomieszczenie dla samochodów, 13) szlak wodny, 14) trasa, 15) izba 
szkolna, 16) wśród lekkoatletów , 17) zielonawoniebieski kam ień szla
chetny, 24) głąb kapusty, 25) cel piłkarski, 26) do cedzenia, 27) pie
niądze, 28) nie zielona roślina.

Rozwiązanie należy nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania się 
num eru pod adresem  redakcji z dopiskiem  na kopercie lub pocztow
ce: „Krzyżówka n r 41”. Do rozlosowania:

NAGRODY KSIĄŻKOWE 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 35

POZIOMO: tram p, pom arańcza. Sport, Białowieża, wynik, garda, 
teoria, warkot, dynia, zdanie, niemoc, klops, miano, elem entarz, groch, 
autostrada, Paryż. PIONOWO: reprym enda, m arkierant, nowina, za
kład, larw a, uczeń, kajak, gacek, rondo, awans, przepiórka, m otor
niczy, letarg, parada, heban, renta, serso.

Za prawidłowe odpowiedzi n ag rody  wylosow ali :  Kazimierz K m ał  z T orun ia  
i Maria  Synowiec z Brzeska.

N agrody  p rześ lem y pocztą.
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Fotografia
mojego
dziecka

(fotografię dziecka koleżanki wy
konała pani Maria Małyszek 

z Poznania)


